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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
“O, crux, ave, spes unica!” - “Ak, krusts, esi
sveicināts, cerība vienīgā!”
Ar šiem Lielās nedēļas Vesperu himnas vārdiem es
jūs uzrunāju gadu atpakaļ, mani mīļotie draudzes
locekļi un mūsu avīzītes lasītāji, kad mēs pērn
uzsākām Lielā Gavēņa laiku. Šogad es pārdomāju, ar
kādiem vārdiem es gribētu jūs uzrunāt šajā avīzītes
numurā, kas, izskatās, ka nebūs viegli lasāms, un
sapratu, ka diez vai es varētu atrast labākus
ievadsveiciena vārdus par šiem pašiem Lielā Gavēņa
himnas vārdiem, kas tika dziedāti manas Primīcijas
Mises Upurdāvanu salikšanas brīdī un tika dziedāti
caur mūsu korīti arī šogad Gavēņa 1. svētdienā
Upurēšanas laikā, kad mēģināju labajam Dievam
upurēt visas savas un manas mīļās māmiņas, un mūsu
ģimenes sirds sāpes par mana jaunākā brāļa Oļģerta
pāragro un traģisko aiziešanu mūžībā 12.02. vakarā.
9.11.2017. es un visa mūsu draudze pazaudējām
mūsu mīļo dievnamu, kas likās vissmagākais mūsu
zaudējums, ko saņēmām kā milzīgu pārbaudījumu
gada nogalē. Tagad nāve aiznesa projām mana brāļa
dvēseli, kura stājās Dieva tiesas priekšā... Un tad nu ir
atkal liels ticības pārbaudījums un jauns dzīves krusts,
kas kļūst par “vienīgo cerību” uz Dieva bezgalīgo
Žēlsirdību, ka Radītājs apžēlos savu radību, ko bija
radījis mūžīgajai dzīvei, nevis nāvei, un ļaus arī mana
nabaga brāļa dvēselītei skatīt Kunga brīnišķīgo vaigu
debesu svētlaimē, piedodot viņa daudzos grēkus un
cilvēciskās vājības, no kuram viņš tā un nespēja
atbrīvoties šajā dzīvē.
11.04.1996. ar atkārtotu insultu mūžībā tika
aizsaukts mans tēvs Henriks. Pirms tam es vienmēr
visiem atbildēju uz jautājumu par mūsu ģimeni, ka
man Dievs ir dāvājis pa vienam eksemplāram no
ģimenes locekļiem: 1 tēvs, 1 māte, 1 māsa, 1 brālis.
Tagad no 5 ģimenes locekļiem esam palikuši tikai
trīs. Un tā pamazām mēs visi zaudējam kādu no mūsu
mīļotajiem, ar ko nākas katram samierināties, jo tāda
ir mūsu dzīves realitāte, ka mūsu dārgais dzīvības
laiks ir ļoti ierobežots šajā pasaulē, kuru agrāk vai
vēlāk mums nāksies atstāt un pāriet daudz skaistākajā
un brīnišķīgajā pasaulē, kur nāves un ciešanu vairs
nebūs, kur mūsu nepiepildītie sapņi beidzot
piepildīsies, dāvājot dvēseles neaprakstāmo un
mūžīgo labsajūtu par Dieva bezgalīgās mīlestības
klātbūtni, kurā turpināsim dzīvot mūžīgi. Šī cerība
mums palīdz pieņemt un pacietīgi nest mūsu dzīves
krustus, lai cik lieli un smagi tie neliktos.

Arī manam brālim alkohols bija kļuvis par ļoti
smagu dzīves krustu, kuru viņš nesa klupdams un
krizdams, līdz beidzot tika sists šajā krustā... Un kļūst
ļoti skumji, kad viņa krustaceļā nebija daudz Kirēnes
Sīmaņu, kas palīdzētu nest šo krustu un no tā
atbrīvoties, bet atradās tieši tādi “ļaundari”, kas
veicināja pāragras nāves brīdi... Un cik tādu
nevajadzīgu alkohola “sānu” biznesa upuru vēl būs
ikdienā??? Diemžēl vienreiz tāds negaidīts vai gaidīts
brīdis pienāca, un brāļa dzīves pavediens pārtrūka
tikai 48,5 gadu vecumā, kad vēl varētu turpināt savas
dzīves gaitas un paveikt daudz labā, ko Oļģerts centās
darīt visiem krāslaviešiem un tiem, kas viņa palīdzību
lūdza. Jā, viņš tiešām bija ļoti labsirdīgs un
izpalīdzīgs cilvēks, nekad neatteica savu palīdzību
ikvienam. Viņš centās būt noderīgs un draudzīgs ar
visiem, kaut arī savā personīgajā dzīvē tā un nespēja
atrast īsto laimi un harmoniju. Liekas, ka savu
gandarījumu viņš guva, palīdzot citiem. Diviem
kaimiņiem viņš izglāba dzīvību, vienu izvilkdams no
degošās mājas, metoties liesmās, un otru izvilkdams
jau bezsamaņā no kanalizācijas akas, kur tas saindējās
ar indīgām gāzēm, to tīrīdams. Arī man personīgi
brālis ļoti daudz palīdzēja remontdarbos Jūrmalā, kur
viens pats nokrāsoja Ķemeru baznīcas jumtu un
piedalījās Majoru dievnama remontos. Lielvārdes
draudzes mājā paliks piemiņā viņa kapitāli
izremontētās 3 istabas, sakārtotā elektroinstalācija un
dievnamā uzbūvētā draudzes tualete. Domāju, ka
vairākiem mūsu draudzes locekļiem viņš arī paliks
piemiņā kā strādīgs cilvēks, kurš gribēja mums
palīdzēt. Ceru, ka jūs pieminēsiet viņu savās lūgšanās.
Biju pārsteigts, ka tik daudzi krāslavieši nāca visu
piektdienas dienu (16.02.) atvadīties no Oļģerta
Krāslavas baznīcā sv. Donāta kapelā, kur bija
novietots viņa zārks. Bet arī bēru dievkalpojuma
dalībnieku skaits 17.02. lielajā dievnamā lika
aizdomāties, cik tomēr daudzi bija viņam pateicīgi par
nesavtīgo palīdzību dzīves laikā. Savā vidē brālis bija
kā “ātrā palīdzībā” gan kaimiņiem, gan daudziem
krāslaviešiem. Dievs bija dāvājis viņam praktisku
dzīves gudrību un darba vispusīgas iemaņas, ka viņš
spēja veikt dažādus darbus radoši un pareizi gan kā
elektriķis, gan kā celtnieks. Ak, ja tikai viņš būtu
gribējis pareizi un svētīgi izmantot visas tās Dieva
dāvanas, viņš būtu laimīgākais un bagātākais novada
cilvēks. Bet nu tā bija viņa dzīve un viņa nestais
krusts. Tagad krusts rotā viņa kapa vietu Krāslavas
katoļu kapos, kur viņš tika guldīts uz tēva kapavietas
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mūsu ģimenes kapos, pievienojoties mūžībā iepriekš
aizsauktajiem mūsu senčiem.
Brāļa Oļģerta bēres reāli izvērtās par ticības Dieva
Žēlsirdībai svētkiem, pavadot viņu mūžībā ar sirsnīgu
un svinīgu dievkalpojumu, kurā piedalījās 9 priesteri.
Par cik Oļģerts bērnībā bija kalpojis pie altāra kā
ministrants un zināmu laiku bija dziedājis Krāslavas
draudzes korī, tad vietējie koristi un mani draugi no
Lielvārdes un Jūrmalas kopīgi nodziedāja Requiēmu
bēru Misē, ko ievadīja Eksekviju dziedājums latviski.
Es vēlos no sirds pateikties visiem, kuri piedalījās
mana brāļa bērēs un sirsnīgi lūdzās un turpina lūgties
par viņa dvēseles pestīšanu, kā arī visiem, kuri
ziedojāt bēru vainagam un atbalstījāt mani un māmiņu
šajā grūtajā brīdī. Īpaša pateicība Evijai, Ņinai un
Janai par aktīvu palīdzību bēru norisē. Lai Dievs jums
aizmaksā par visu!
Brāļa bēres ir pagājušas, bet mums visiem turpinās
Pestītāja ciešanu laiks Lielajā Gavēnī, kas kulminēs
Kristus Pashā — pārējā no nāves dzīvībā. Tas ir mūsu
cerības uz mūsu nākamo augšāmcelšanos laiks, kuru
esam aicināti izdzīvot pilnīgā paļāvībā uz Kunga
palīdzību, pazemīgi nesot mūsu dzīves ciešanu un
sāpju krustus ikdienā. Pēc mēneša mēs jau svinēsim
Kristus Uzvaras pār Nāvi svētkus. Sagatavosim savas
sirdis uz tiem, attīroties no visiem grēkiem sirsnīgajā
Lielā Gavēņa grēksūdzē, pamudinot uz to savus
ģimenes locekļus un slimos, lai ar tīrām un priecīgām
sirdīm mēs būtu Lieldienu prieka svinētāji ar Kristu.
Svētīgu Gavēņa laiku!
Prāvests Andris Solims

aizkustinošs bija pr. Romualda dziedājums “Pietà,
Signore” (“Kungs, apžēlojies”). Arī kapos turpinājām
sirsnīgi lūgties un dziedāt. Kad Oļģerta kapu jau sedza
vainagi un ziedi, apkārt sadegtas svecītes, pr. Andra
atvadu runā ielauzās “greizsirdīga” nots: “Mēs viņu
izvadījām kā priesteri, tik sirsnīgi, tik svinīgi.. Nez vai
man būs lemts tik skaisti aiziet? Vai būšu to pelnījis?”
To, cik kurš bija vai būs pelnījis, to zinās vienīgi
Dievs. To zināsim mēs katrs, stāvot uz mūžības
sliekšņa un saņemot no Tiesneša katrs savu “čeku” par
padarīto vai neizdarīto.
Oļģerts paliks atmiņās kā emocionāls un sirsnīgs
cilvēks ar veselīgu humora devu. Viņš paliks mūsu
atmiņās kā darba rūķis, kurš steidzās palīgā dažādos
remontdarbos, remontējot dažādas tehniskas lietas. Tā
arī daudzi bēru dienā viņu dēvēja – “Ātrā palīdzība”!
Arī mūsu draudzes mājas istabu un virtuves remonts,
baznīcas labierīcības ir Oļģerta roku darbs. Cilvēks
aiziet, bet viņa mūžs turpinās viņa darbos. Paldies Tev,
Oļģert!
Jana Grizāne

“Dzīve ir gara, mūžs ir īss..”
Šī Guntara Rača dzejoļa rinda man allaž nāk prātā,
kad uzzinu par kāda tuva drauga vai radinieka nāvi.
Tādu skumju ziņu saņēmu 12. februārī īsi pirms
pusnakts no mūsu draudzes prāvesta pr. Andra, ka
mūžības slieksni pārkāpis viņa brālis Oļģerts. Skumji,
jo aizgājis cilvēks, kura dzīve bija tikai pusē…
Skumji, jo aizgāja jaunākais no trim bērniem….
Skumji, jo palika sērojoša māte…. Skumji, jo palika
draugi, radi un labi kaimiņi, kuriem vienmēr tika
sniegta palīdzīga roka un padoms… Skumji, jo palika
daudzi neizdarīti darbi… Skumji, jo tik daudz vēl būtu
kas paveicams… Skumji, jo negribējās vairs dzīvot…
Skumji, jo nebija blakus kāda mīļa un tuva cilvēka,
kas piešķirtu dzīvei jēgu… Skumji, ka zelta rokas
vairs netiks liktas lietā… Skumji, jo….
No Oļģerta atvadīties sanāca daudz cilvēku - radi,
kaimiņi, bijuši skolasbiedri, darba kolēģi un draugi no
dažādām Latvijas pusēm. Arī no Lielvārdes, Jūrmalas.
Skaists un skanīgs dziedājums atbalsojās Krāslavas sv.
Ludvika baznīcas brīnišķīgajās velvēs, apvienojoties
draudžu
koru
Krāslavas-Lielvārdes-Jūrmalas
dziedātājiem. Ļoti izjustu un sirsnīgu sprediķi teica
krāslavietis pr. Romualds Šakaļs no Lauceses draudzes
(Daugavpils-Grīvas piepilsēta). Līdz sirds dziļumiem

Bēres
2018. gada 17. februārī notika Lielvārdes draudzes
prāvesta brāļa Oļģerta bēres, kuras notika Krāslavā un
kurās es arī piedalījos. Gribu izteikt līdzjūtību gan
priesterim, gan viņa mammai Annai, šis notikums
viņiem ir ļoti sāpīgs. Žēl, ka tā notika, bet mēs vienīgi
varam cerēt, ka Dievs apžēlosies par Oļģerta dvēselīti
un pieņems viņu pie sevis mūžīgajā pasaulē.
Ivars Čubatjuks
Pārdomas par Lielo Gavēni
Gavēnis – vienkāršs vārds, ko ikdienā laicīgā dzīvē
maz lietojam. Mums, katoļticīgajiem, tas ir aktuāls
visu gadu. Katru piektdienu to atceramies, un arī
ģimenē viens otram atgādinām, ka ir piektdiena un ir
jāgavē. Ir daži izņēmumi, kad nav jāgavē, tad to
prāvests priecīgi mums paziņo. No bērnības jau zinu,
ka gavēnī nelieto gaļas ēdienus. Vairāk lietojam uzturā
zivju produktus un linsēklu eļļu. Nedrīkst trokšņot un
ballēties. Gavēnis ir pārdomu laiks. Jāpārdomā visi
savi tikumi un netikumi. Un galvenais, ko mēs varam
labot, ieviest savā dzīvē., lai mana dvēselīte justos
labāk.
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Atverot lūgšanu grāmatas pirmo lappusi, lasām:
Ikdienišķās lūgšanas, rīta lūgšanas, galda lūgšanas
pirms un pēc ēšanas, vakara lūgšanas... Vai mums tās
ir ikdienišķas? Mana apņemšanās ir ievērot divas no
šīm lūgšanām. Tās nav garas un viegli izpildāmas
manā dzīves situācijā. Un ceru, ka tas kļūs par
paradumu.
Arī lasot “Mieram tuvu”, mēs papildinām savas
zināšanas. Bībeles svarīgākās vietas izskaidro Jēzus
dzīvi un evaņģelizāciju Izraēļa tautā. Tur mēs lasām
par Dieva dažādiem sodiem par cilvēku nepaklausību
Dievam.
Mūsdienās cilvēki arī pavirši izturas pret Baznīcas
lietām. “Ne no maizes vien dzīvo cilvēks”, dvēselei ir
vajadzīgs skaidravota ūdens – Euharistija. L. Apsīte
Sāpju un ciešanu mēnesis
Šis īsākais gada mēnesis ir bagāts dažādiem
notikumiem, gan priecīgiem, gan skumjiem.
Nosvinējām Kunga Prezentācijas svētkus 2.02. ar
sveču svētīšanu; sv. Blazija dienā (3.02.) saņēmām
svētību arī pret elpceļu slimībām. Svētās Agates dienā
(5.02.) svētījām maizi un ūdeni, kas pasargā no
dažādām nelaimēm un ugunsgrēka. Atceros no
bērnības tādu gadījumu, kad negaisa laikā pērkons
iespēra klētiņā un bija apdraudēta arī dzīvojamā māja.
Tad viena drosmīga sieviete, uzsedzot sev saslapinātu
segu, ar sv. Agates svētbildi rokās apskrēja apkārt
degošai ēkai, un uguns uzreiz noplaka. Man arī Agates
maizīte ir vienmēr līdzi, un es paretam palūdzos uz sv.
Agati un apēdu gabaliņu svētītās maizītes, lūgdama,
lai nodzēš manus slimību ugunsgrēkus. No sirds
pateicos, ka esmu uzklausīta un dziedināta. Šai mēnesī
arī lūdzāmies uz Lurdas Dievmāti Vispasaules
slimnieku dienā. Esmu priecīga, ka man bija izdevība
apmeklēt Lurdas Dievmātes sanktuāriju un saņemt
dziedināšanu viņas avotiņā. Ar Pelnu Trešdienu sākās
Lielā Gavēņa ciešanu laiks. Mūsu draudzē tas iesākās
ar skumjām, par mūsu prāvesta brāļa Oļģerta aiziešanu
mūžībā. Viņš bija cilvēks ar zelta rokām un arī mūsu
draudzei ir daudz palīdzējis remontdarbos, ka varējām
bieži apbrīnot Oļģerta izdomu un darba spējas. Bija
liels pagodinājums piedalīties arī viņa pēdējos svētkos
bēru dievkalpojumā dzimtajā baznīcā Krāslavā. Prieks
par to lielo cilvēku cieņu pret viņu, jo dievnams bija
pilns no draudzes, draugu un kaimiņu klātbūtnes.
Dievkalpojumu kuplināja vairāku priesteru klātbūtne,
ko vadīja mūsu prāvests Andris. Arī koristi, gan
mūsējie, gan vietējie, draudzīgi ar savām balsīm
svinīgi papildināja dievkalpojumu. Pēc senas
tradīcijas, kā tas ir pieņemts Latgalē, mājās sanāk
kaimiņi, radi un dziedātājas, lai lūgtos par aizgājēju,
dziedot Eksekvijas (psalmus). Vienā vakarā
dziedājums bija latviešu valodā, otrā vakarā - poļu
valodā. Draudzes vārdā izsakām līdzjūtību prāvestam
Andrim un māmuļai Annai, zaudējot tuvu un mīļu
cilvēku, dēlu un brāli. Lai Dievs stiprina jūs un dod
spēku izturēt šo smago zaudējumu. Antoņina Ratnieks

Mājās ir labāk!
Janvāra beigās dažādu iemeslu dēļ nācās izlaist
dažus svētdienas dievkalpojumus mūsu draudzes sv.
Krusta kapelā, tos kompensējot ar misēm citās
baznīcās. Lai gan, manuprāt, mūsu draudzes kapelai
pietrūkst tāda sakrāluma, kādu sajūtu, ieejot jebkurā
baznīcā, atgriežoties, sajutos kā tāds ceļinieks, kas pēc
ilgas prombūtnes ir atgriezies mājās. Varu teikt, ka tik
skaistas un skanīgas Mises kā pie mums citur nav
nācies redzēt. Nesaku to, lai kādu aizvainotu, bet
tāpēc, lai mēs mācītos novērtēt to, kas mums ir dots,
kamēr tas ir, nevis, kā bieži gadās, kad tas jau zaudēts.
Gribu padalīties ar fragmentu no sprediķa, kas mani
uzrunāja un lika aizdomāties. “Kāds vīrs katru
svētdienu centīgi gāja uz baznīcu, lai piedalītos svētajā
Misē, līdz atrada kādu svarīgāku nodarbošanos un
izlaida vairākus svētdienas dievkalpojumus. Pēc kāda
laika šis vīrs uz ielas satika priesteri un nolēma
pajautāt, vai priesteris ir pamanījis, ka viņš jau
vairākas svētdienas nav bijis baznīcā un viņa vieta ir
tukša. Uz ko priesteris atbildēja: “Tava vieta baznīcas
solā nebija tukša, tajā sēdēja ļaunais gars.””
Ļaunais gars priecājas par katru iespēju mūs
attālināt no Dieva, viņš pie tā smagi un neatlaidīgi
strādā un nelaiž garām iespēju padižoties Dieva
priekšā par katru savu uzvaru.
Būsim stipri savā ticībā un turēsimies pie Dieva!
Baiba Čubatjuka
Man sāp
Man sāp, kad zāģa rupjā balss
ar nagiem asiem meža mieru plēš.
Krīt dzīvība, plīst priedes stiprā sirds,
un manu sirdi asa šķemba dzeļ...
Kāds miers visapkārt, koki elpo rāmi,
un eglājā mazs stirnu buciņš guļ.
Tu, cilvēk, ienāc mežā klusi
un bērza stumbru noglāsti.
Vai dzirdi? tur putnu balsīs Dievs ar tevi runā
un mīkstā sūna smagās kājas glauž;
tur māsa egle tavu slimo elpu ņem
un savu smaržu silto vietā dod.
Bet zāģis ķērc pa visu mūsu zemi,
un dzīvo miesu kāpurķēdes ārda...
Pēc koku asinīm gaiss smaržo...
Kas būs rīt?
Rita Bobkova
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Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes draudzē
Lielajā gavēnī

Uzmanību!
Trešdienās pl. 19:30 draudzes mājā notiek katehēzes
nodarbības pieaugušajiem, gatavojoties uz Kristībām,
Pirmo sv. Komūniju, Iestiprināšanu, Laulībām. Iespējams
piedalīties arī brīvklausītājiem!
Pamudiniet visus, kuri vēl nav sakārtojuši savu garīgo
dzīvi, piedalīties šajās apmācībās!!!
Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi
puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!
Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā
ministranti mūsu draudzē!!!

Visi dievkalpojumi notiek
draudzes mājas Sv. Krusta
kapelā 2. stāvā Meža ielā 18.
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:40 – “Rūgtās asaras”
dziedājums; 11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 18:00.
Krustaceļš: trešdienās, piektdienās un sestdienās
(draudzes Krusta ceļš) pl. 17:00 pirms sv. Mises.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā:
mūsu ērģelnieces Janu Grizāni (24.03.) un Eviju
Persidsku (20.03.); draudzes lielo labdari Aleksandru
Kozlovski (24.03.); Jāzepu Tarvidu (27.03.);
Veroniku Skuteli (29.03.) un citus!!!
Visus draudzes Jāzepus mīļi sveicam debesīgā Aizbildņa
sv. Jāzepa svētkos 19.03.!

1.03. — mēneša pirmā ceturtdiena: sv. Mise
pl. 18:00 par visiem dzīvajiem draudzes locekļiem.
Pēc sv. Mises - Svētā stunda.
2.03. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 18:00.
19. martā — sv. Jāzepa svētki Lielvārdē:
19:00 — svinīgā sv. Mise.

Sveiciens visām
draudzes sievietēm
Starptautiskajā sieviešu
dienā 8. martā!!!

Lielās nedēļas dievkalpojumu kārtība
25.03.– Kunga ciešanu jeb Palmu/pūpolu svētdienā
pl. 11:00 — sv. Mise ar palmu/pūpolu svētīšanu un
procesiju (Sv. Krusta kapelā).
Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai!!!

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību
prāvestam Andrim Solimam un
viņa māmiņai Annai par brāļa
un dēla Oļģerta pāragro aiziešanu mūžībā un
lūgšanās novēlam viņa dvēseli Dieva lielajai
žēlsirdībai.
Lielvārdes draudze

29.03. – Lielajā Ceturtdienā:
pl. 18:00 - Kunga Pēdējo vakariņu sv. Mise ar kāju
mazgāšanas ritu (Sv. Krusta kapelā).
30.03. – Lielajā Piektdienā
(jāievēro STINGRAIS gavēnis!):
pl. 13:00 — Krustaceļš (Sv. Krusta
kapelā); pl. 15:00 — Kunga ciešanu dievkalpojums.

Lūgšanas vīzija Gētsemanē
Jēzus lūdzās Gētsemanē.
Pār viņa vaigiem asinssviedri lija:
Tāds sāpju ceļa iesākums bija.
Redz viņš sevi Krusta ceļā Ļaunums viņam iespļauj sejā.
Redz viņš krustu kalna galā,
Ērkšķu kroni savā galvā.
Sāp naglu rētas rokās, kājās,
Sirds cauri durta – asinis līst.
Vēl tikai divi vārdi un Jēzus mirst:
“Viss piepildīts”!
Valērija Kalve

31.03. – Lielajā Sestdienā:
pl. 11:00 - Sāpju Mātes stunda (Sv. Krusta kapelā).
1.04. – Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu
svētdienā:
pl. 0:00 – Lieldienu Vigīlija svētajā naktī
(galvenais Lieldienu dievkalpojums!) (Sv. Krusta
kapelā): uguns un ūdens un Lieldienu maltītes
pasvētīšana; Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz rītam. Došanās uz luterāņu baznīcu.
pl. 7:00 – Lieldienu Rīta slavas dziesmas - Laudes:
dievkalpojums notiks luterāņu baznīcā Lāčplēsī!
pl. 7:30 – Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija
un Kunga Augšāmcelšanās svētdienas Dienas mise ar
Lieldienu maltītes pasvētīšanu.
2.04. – Otrajās Lieldienās:
Lielvārdē dievkalpojums nenotiks, jo būs sv. Mises:
pl. 12:00 – Jumpravā;
pl. 15:00 – Madlienas pansionātā.

Lūdzam ziedot dievnama atjaunošanas darbiem!!!
Ziedojumu var nodot personīgi dievnamā
prāvestam A.Solimam vai ieskai t draudzes kontā:
Lielvārdes Romas katoļu draudze,
Reģ. Nr. 90001080360
SEB Banka Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451
„Mūsu draudze” redakcija:
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims (mob.t.:29855768,
e-pasts: asolims@inbox.lv); www.lielvardnieki.lv
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