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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
“Nāc, svētais Jāni, veido sirdis jaunas
Tiem, kam tās bija grēcīgas un ļaunas!”
Mani dārgie draugi!
Ar šiem sv. Jāņa Kristītāja dziesmas
vārdiem vispirms gribu sveikt visus Jāņus debesīgā
Aizbildņa svētkos 24.06. un caur viņa stipro lūgšanu
vēlos izlūgties no Jēzus, kuram Jānis sagatavoja
Dievam uzticīgās Izraēļa tautas pārpalikuma sirdis, lai
Pestītāja Sirds pārveidotu visas grēcīgās un
nocietinātās mūsu atkritušo draudzes locekļu sirdis,
kuras ir aizvērušās uz Dieva un tuvāko mīlestību un
kalpo tikai laicīgām tukšībām un smagi grēko pret
Dieva un Baznīcas baušļiem. Daudzi draudzes locekļi
kopš pavasara pārtrauca piedalīties svētdienās un
svētkos dievkalpojumos, nododamies lauku darbiem
savos dārzos un mazdārziņos, aizlaizdami postā savas
dvēseles dārzu, kas ir aizaudzis ar grēka nātrēm un
kļuvis neauglīgs. Lielais sausuma laiks, kāds bija šos 2
mēnešus, atgādina cilvēkiem Jēzus teikto: “Bez manis
jūs ne nieka nespējat izdarīt!” Ja Dievs nesvētīs mūsu
roku darbu, tad veltīgas būs mūsu pūles un pārpūles ko
sasniegt. Tāpēc beidziet grēkot un dusmot Radītāju,
nāciet Kunga dienā un svētkos izpildīt savu kristīgo
pienākumu pret savu dvēseli, lai būtu harmonija starp
miesas un dvēseles aprūpi.
10. jūnijā varēju kopā ar mūsu draudzes
pārpalikumu un vairākiem ciemiņiem no Jūrmalas,
Rīgas, Olaines, Ogres un citurienes pateikties labajam
debesu Tētim par Viņa dārgo dzīvības dāvanu, ko
saņēmu pirms 50 gadiem. Pateicība Dievam, kurš
uzklausīja mūsu lūgšanas un ļāva manai māmiņai
Annai piecelties no smagas slimības un nosvinēt gan
savus 88 gadus, gan manu jubileju. Tas man bija liels
iepriecinājums. Otrs liels iepriecinājums un
pārsteigums bija mana Rīgas Garīgā semināra studiju
biedra
priestera
Johanna
Traja
negaidītais
apciemojums, ar kuru nebijām tikušies jau 25 gadus.
Viņš nāk no Kazahstanas un tagad kalpo Vācijā. Bija
patiess prieks pirmo reizi svinēt ar viņu kopā šo
pateicības Euharistiju pie viena Kristus altāra. Mūsu
mazais korītis kopā ar ciemiņiem no Rīgas un
Jūrmalas skaisti un svinīgi izpildīja manu mīļo Josefa
Grubera “Maria-Zeller-Messu” un citus skaistus
dziedājumus. Mīļš paldies visiem koristiem,
ērģelniecēm, diriģentei par sagādāto svētku svinīgo
noskaņojumu, kas daudzu sirdīs rosināja pateicību
Kungam par savas dzīvības dāvanu, it sevišķi
vienojoties skanīgajā Franciska Wita pateicības himnā

Mises beigās “Te Deum laudamus”, kas vareni
izskanēja kā PALDIES sauciens uz debesīm. Sv.
Mises koncelebrā bez jau minētā mana kursa biedra
piedalījās arī mans onkulis monsinjors pr. Oļģerts
Daļeckis no Rīgas sv. Antona baznīcas un Ogres
dekanāta dekāns pr. Māris Ozoliņš. Brāliskā
sadraudzībā ar mums lūdzās arī Lielvārdes luterāņu
draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš, ar kuru mums ir ļoti
sirsnīgas un brāliskas attiecības. Mūsu ministrantu
komanda
rūpējās
par
ceremoniju
norisi
dievkalpojumā, par ko esmu viņiem vienmēr pateicīgs.
Bet lielākais prieks bija par kuplo ticīgo skaitu, kuru
mūsu sakristiāns Jānis saskaitīja ap 130. Paldies jums
visiem par lūgšanām, dāvanām un mīlestību! Jūsu
klātbūtne dievkalpojumos un atbalsts ir mana lielākā
dāvana, ko vienīgi arī vēlos.
Pagaidām mums ļoti neveicas ar dievnama
glābšanas darbu projektēšanu un uzsākšanu. Aicinu
jūs visus intensīvāk par to lūgties, gavēt un ziedot
šiem darbiem. Ierosinu arī vairs nepirkt konfektes
dievlūdzēju uzcienāšanai pēc Mises par kādu mirušo
vai jubilāru, bet labāk to naudiņu noziedot remontiem!
Gatavosimies pāvesta Franciska vizītei Aglonā
24.09. Piesakieties savlaicīgi, kuriem būs vajadzīgs
autobuss nokļūšanai uz pāvesta Misi un uz Aglonas
svētkiem 14.-15.08. Lai Dievs mūs svētī! Pr. A. Solims
Priesterības gadskārtā “Dzīves ceļā”
Kad māmiņai pie rokas gāju,
Vēl dzīves ceļa nezināju.
Bet laiks un Dieva Apredzība
To ceļu parādīja, līdzi padomiņus deva.
Ja dzīves ceļā dosies, ņem ceļa maizi līdz,
Ja taisnu ceļu iesi, taisnīgs būsi pats.
Ja ceļa malā redzi krustu –
Nost cepuri un pārmet krustu.
Raugies sāpju izmocītā tēlā,
Krustā sistā Dieva Dēlā.
Dievam piedošanu lūdz,
Mīļus vārdus teic un tālāk steidz.
Ja redzi, kur ir Dieva nams,
Nāc iekšā, labu domādams.
Zemojies pie altāra, ieklausies, ko runā Dievs.
Ja Dievs tevi kalpot sauc – atsaucies!
Tikai Dievam ir tas gods
Priesteri izraudzīt pašam dots.
Kalpošana priesterībā dzīves mūža garumā –
Lūk, tavs dzīves ceļš.
“Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība!” V. Kalve
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Es katru rītu pl. 5:00 lūdzos uz Jēzus Sirdi par
Lielvārdes baznīcu, skaitu Jēzus Sirds litāniju.
Lūgsimies visi kopā! Liels paldies par jūsu draudzes
avīzīti. Neesmu es vairs rakstītāja, piedodiet man,
esmu sevi izsmēlusi. Mīļš sveiciens kundzei Silvijai
Ragai dzimšanas dienā.
Valērija Kalve

Prāvesta jubilejas izskaņa
Nesen mūsu draudzē savu priestera kalpošanu
sāka jauns priesteris Andris Solims. Augusta 1.
svētdienā nemanot būs jau pagājuši pieci gadi. Katrs
gads ir nācis ar savām raizēm, rūpēm un priekiem.
Visu fiziskā darba smagumu prāvests ir uzņēmis uz
saviem pleciem. Arī garīgais darbs prasa savu laiku un
pacietību. Uz katehēzes nodarbībām nāk dažādu
zināšanu līmeņa cilvēki, kuri grib sakārtot savas
attiecības ar Dievu. Viņiem ir jāizskaidro Bībeles
Rakstus, jo cilvēki tos nav lasījuši, un tas nav viegli.
10. jūnijā mūsu prāvestam apritēja 50 gadi —
skaisti, apaļi un nopietni. Jubilejas gaidīšana sākās jau
mēnesi iepriekš. Protams, vislielākie uztraukumi bija
pašam prāvestam. Pirmkārt, visu maija mēnesi bija
lielas rūpes par savu mammu — kā viņai būs ar
veselību un spēku, vai varēs piedalīties un izturēt
svinīgajā dievkalpojumā. Tad paša dievkalpojuma
noorganizēšana luterāņu baznīcā ar skanīga kora
dziedājumiem, priesteru sagaidīšana, apsveicēju pulks,
vēl mielasta prieks kopā ar ģimeni, ciemiņiem un
draugu pulku. Un vēl visi citi sīkie darbiņi, lai mēs,
draudze, justos labi dievkalpojumā evaņģēliski
luteriskajā baznīcā tāpat kā savā dievnamā. Un tāds
iespaids arī palika manī.
Ludmila Apsīte

Kristus Miesas un Asiņu svētku procesija
Procesija — tā ir brīnišķīga Dieva
godināšana. Vīrieši nes karogus un meitenes,
tērptas baltās kleitās, nes karoglentes, spilventiņus ar
Jēzus Sirds atveidojumu utt. Kā pēdējais procesijā iet
priesteris, nesdams monstrancē euharistisko Pestītāju.
Tas ir tā, it kā pats Dievs staigātu pa mūsu draudzes
zemi. Un mēs, dievlūdzēji, visi sekojām mūsu
draudzes ganam. Žēl, ka laiks bija tik spiedīgi karsts,
un dievlūdzēji daļēji izklīda ēnainās vietās. Četrās
apstāšanās vietās bija viena evaņģēlija fragmenta
lasījums, pirms kura mūsu mazais korītis dūšīgi centās
nodziedāt latīniski attiecīgo Staciju dziedājumu jeb
Responsoriju. Pēc evaņģēlija ticīgie dziedāja trīs reizes
vienu pantu no “Svētais Dievs” dziedājuma un pēc
svētības ar Vissvētāko Sakramentu devās uz nākamo
apstāšanās vietu, dziedot kārtējo procesijas dziesmu no
izdalītām dziesmu lapām. Cerēsim, ka nākamā
procesija nebūs zem karstas, svelmainas saules.
Dievam patīk ticīgo gājiens procesijā, un
Baznīca ir noteikusi pilnas atlaidas par piedalīšanos
šajā euharistiskajā procesijā ar četriem evaņģēlijiem.
Paskatīsimies no malas uz procesijas gājienu un
ieraudzīsim tās skaistumu un pārdomāsim tās garīgo
nozīmi, ieklausoties gājiena laikā priestera sludinātajā
Dieva vārdā, nevis pļāpājot un zūdoties par karstumu.
Aglonas svētku noslēguma procesija ir
visskaistākā, kurā godinām Dievmāmiņas Dēlu, kurš
zem Maizes zīmēm svinīgi tiek nests pa sakrālo
laukumu. Pateicība par visām žēlastībām, ko saņemam
svētkos un ikdienā! Daudzi ir piedzīvojuši ticības un
dziedināšanas brīnumus tieši euharistiskās procesijas
laikā, sevišķi Lurdā. Kāds francūzis kā korespondents
atbrauca uz Aglonu, lai rakstītu par mūsu valsti savā
žurnālā. Viņš bija kristīts, bet nepraktizēja savu ticību.
Piedaloties Aglonas svētkos un procesijā, viņš
saskatīja šo svētku lielo garīgo nozīmi, īpaši procesijas
gājienā, un pilnīgi atgriezās pie Dieva.
Arī mēs tepat, savā draudzē, to varam piedzīvot. Kā
jau prāvests mums māca un stāsta — vajag praktizēt
savu ticību. Tas, ko mēs no Dieva lūdzam ticībā un
pārliecībā, tā arī piepildīsies. Kad Jēzus nāca pie
apustuļiem pa ūdens virsmu, Sīmanis Pēteris,
paklausot Jēzum, arī gāja Viņam pretī pa ūdeni, bet
pēc mirkļa viņš sāka grimt. Tad Jēzus ar pārmetumu
viņam jautāja: “Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies?” Es
ticu, ja mēs lūgsim visus svētos brīnumdarītājus un
atbalstīsim savu draudzes ganu, mēs noteikti
atjaunosim savu baznīcu. Stipri tam ticēsim, un Jēzus
mums palīdzēs.
Ludmila Apsīte

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Mīļais garīgais tēvs, Andrīt!
Mīļā Lielvārdes draudze!
Esiet mīļi, mīļi sveicināti no
Jūrmalas! Piedodiet man, lūdzu,
es vairs neesmu tā Valērija,
kāda biju pirms 89,5 gadiem. Ar
lielām grūtībām sevi piespiežu kaut ko uzrakstīt.
Rakstīšana bija mans hobijs, nu vairs nav.
Esmu pateicīgi priecīga, ka Lielvārdes draudzes
locekļi tik vienoti un mūsu dārgo prāvestu apsveicāt
viņa goda dienā gan ar žurnālu “Katoļu Baznīcas
vēstnesis”, gan ar savas draudzes avīzīti — paldies,
paldies. Man viņš ir bezgala dārgs, un viņa svētība
manu dvēseli iepriecina Dieva mīlestībā.
Lūdzu, atbalstiet viņu un nesteidzieties Dieviņu
pielūgt citās baznīcās. Nekur citur nav tik svētīgas sv.
Mises. Nav! Jūsu draudzē ir prasmīgi rakstītāji, kā,
piem., Apsītes kundze. Varbūt jūs varētu draudzes
vārdā ar saviem parakstiem griezties pie augstākās
priekšniecības un laicīgām instancēm un apelēt pēc
palīdzības, jo jūsu baznīca ir smagi cietusi un tai ir
vajadzīga steidzama palīdzība. Lai taču viņi padomā
ne tikai par sevi, bet arī par jūsu nelaimi un neatstāj
jūs likteņa varā! Rakstiet, lūdziet, prasiet, raudiet,
sauciet, varbūt kāds sadzirdēs!!!
Es zinu, cik stipri prāvestam sāp, ka jūs nevarat
vairs lūgties savā dievnamā. Kristus ir teicis: “Lūdziet
manā vārdā, klauvējiet, un jums tiks atvērts!” Lūdzu,
klauvējiet nepārtraukti!!!
2
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šie svētki nozīmē piedzerties un iztrakoties, tas ir
diezgan slikti, bet tas nav nekāds joks, un man ir ļoti
žēl to cilvēku, kas to pa īstam dara. Man liekas, ka no
cilvēces to dara liela daļa. Nu, labi, nerunāsim vairāk
par šo, bet jau par kaut ko citu. Ir arī tādi cilvēki, kas
Līgo svētkus svin pēc senču tradīcijām, kurina
ugunskuru un dzer kvasu, dzied dziesmas, lasa
jāņuzāles, pin vainagus un dara daudz ko citu… Un arī
tā ir liela cilvēku daļa. Bet ir arī tāda cilvēku daļa, kas
šajos svētkos, godinot Dievu, piemin Jāni Kristītāju,
piedaloties svētajā Misē un lūdzoties. No tā mēs
varam secināt - cik dažādi ir cilvēki, tik dažādi ir
svētku svinēšanas ieradumi.
Lai Jums visiem svētīgs un saulains jūlija mēnesis!
Edgars Čubatjuks

Iecietība pret tuvāko
Kādā svētdienā, gaidot mises sākumu, mani
uzrunāja
blakus sēdošā kundzīte par kādu no
rakstiņiem iepriekšējās avīzītē, par to, cik ļoti mēs
mīlam mācīt citus, aizrādīt citiem un nosodīt. Kāpēc
mums ir tik grūti pieņemt citus tādus, kādi viņi ir?
Kāpēc mums tik ļoti gribas citus pārveidot, bet
negribas mainīties pašiem? Kāpēc, ja mēs kaut ko
izdarām, tad tas ir: “nu, man tā gadījās”, vai “es
aizmirsu”, bet, ja cits, tad: “vai, vai, kā viņš tā
varēja!?” Kāpēc mēs necenšamies mīlēt mūsu tuvākos
kā sevi pašu? Tik daudz šo kāpēc, uz kuriem mēs
meklējam un nespējam atrast atbildes. Par šiem kāpēc
runāja arī mūsu priesteris kādā no šīs nedēļas
sprediķiem. Par to, ka pie visa vainīga mūsu iedomība,
augstprātība un lepnība. Par to, ka mēs iedomājamies,
ka zinām visu labāk un darām visu pareizāk, un, ka
bez mums nekas nevar notikt tā kā vajag. Būsim
lēnprātīgi un pazemīgi, kā mūsu Kungs. Mācīsimies
pieņemt citus, nepārveidojot viņus, un lūgsimies par
mūsu draudzi, priesteri un baznīcas atjaunošanu.
Baiba Čubatjuka

Sveikiņi! Vēlos dalīties pārdomās par mūsu
prāvesta Andra jubileju. 50 gadi - tas ir ļoti daudz,
gandrīz vesela puse no dzīves. Jubileja bija skaista,
man prieks, ka varēju apkalpot mūsu draudzes
prāvestu Andri un ka vispār ir tāda iespēja. Paldies
visiem, kas piedalījās priestera Andra jubilejā un kas
no visas sirds viņu atbalsta!
Vēlos
pateikties
arī
visām
draudzes
vecmāmiņām, kuras man ir daudz ko devušas, tai
skaitā padomus, zināšanas, lūgušās par mani un
atbalstījušas. Īpašs paldies Anastasijai, Ņinai, Silvijai,
Vilhelmīnai, Veriņai un visiem labas gribas cilvēkiem,
par to, ka palīdz un stipri lūdzas par katru bēdā kritušu
dvēselīti. Paldies!
Ivars Čubatjuks

Pateicība Dievam, mūsu Radītājam!
Jūnija mēnesī mēs katru dienu pēc Sv. Mises
pagodinām un pielūdzam Vissvētāko Jēzus Sirdi.
Lūdzam no Jēzus palīdzību sev, savām ģimenēm,
savai draudzei, saviem draugiem, paziņām un
labdariem. Pateicamies Dievam, mūsu Tēvam, par
brīnišķīgo pasauli, ko viņš ir radījis mums par prieku,
par auglīgu zemi, kas nes bagātīgus augļus, ziedošus
kokus un krāšņas puķes, lai cilvēks priecātos ne tikai
par sava darba augļiem, bet arī par apkārt radīto dabas
skaistumu, kur piesaistīt skatienu. Vērojot šo radīto
skaistumu, cilvēks priecājas un atpūtina savu
nogurumu pēc labi padarīta darba. Dievs dāvā
cilvēkam viņa darba augļus, lai būtu iztika un katrs
būtu paēdis.
Cilvēka prātam nav aptverama Dieva varenība
un lielā mīlestība pret mums par šo skaisto zemi.
Pateicoties Tev, Kungs, arī mēs cenšamies padarīt
skaistāku apkārtni pie Tava dievnama. Gribu izteikt
arī sirsnīgu pateicību tiem draudzes locekļiem, kas
atbalstīja kā varēja, dāvināja stādus un naudas
līdzekļus tieši stādu iegādei. Lai Dieva svētība visiem,
arī tai stādu audzētavai, kas izaudzēja un lētāk pārdeva
veselīgus stādus, kas pat šai lielajā sausumā spēja
iesakņoties un krāšņi uzziedēt draudzes mājas klumbā
kā uzraksts “Latvija – 100”.
" Esi slavēts, mans Kungs, par visu Tavu radību!" (Sv.
Francisks)
Pateicībā visiem labajiem cilvēkiem: Antoņina
Ratnieks
Svētku svinēšana
Labdien, labā draudze, kura lasa šo avīzi!
Šodien gribētu padalīties ar savām domām par Līgo
svētku svinēšanu. Liela daļa no cilvēkiem domā, ka

Sveiciens priesterim Andrim jubilejā!
Kas mūs iepriecina?
“Dziediet Kungam, daudziniet Viņa svēto piemiņu!
(Ps 30,5)
Dziesma – viens no augstākajiem pateicības
veidiem. Tajā ietveram slavinājumu, goddevību,
lūgumu, apņemšanos, nožēlu, aizstāvību, cerību,
paļāvību... Esam gandarīti un sakām Jums sirsnīgu
paldies par dziesmas prasmīgu ietilpināšanu ikvienā
dievkalpojumā – arvien jaunos veidolos –
daudzbalsīgu, harmonisku, melodisku, apliecinošu...
Klausoties to, domas lido augstumos.
Sūtam sirsnīgu pateicību par 3. jūnija
dievkalpojumu, kas tika svinēts Kristus Miesas un
Asiņu svētku oktāvas svētdienā. Sevišķi iespaidīga
bija nobeiguma daļa ar euharistisko procesiju. Vēl
šodien dzīvojam toreizējās izjūtās.
Esam piekalnē aiz baznīcas mājas. Augšā redzama
kalniņa virsotne – “debesis”. Tur rosās “erceņģeļi”...
Atskanot dziesmai, no lejas augšup lido baltas,
plīvojošas, gaisīgas “dvēseles”. Satiekas ar augšējām.
Skan slavas dziesmas Kungam. Lejā sēdošos pārņem
brīnumaina sajūta, ka tās neapklusīs, sagaidīs...
Novēlam Jums gara spēku arī turpmāk emocionāli
bagātināt Dieva godināšanas veidus!
Suminājums no “Lāčplēša” komandas dievlūdzējām
3
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Jūlija mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Aicinām pieteikties un piereģistrēties draudzes locekļus
uz pāvesta Franciska vizīti, lai varētu piedalīties viņa
vadītajā Euharistijā Aglonā 24.09.2018. Būs jāiegādājas
caurlaides attiecīgajos sektoros. Kontaktpersona ir
Baiba Čubatjuka: mob. 26196902. Uz 15.08. autobusu
pieteikties pie Ņinas: 26158141.

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:

Dārgie draudzes locekļi un visi labas gribas cilvēki!
Izsaku sirsnīgu pateicību visiem, kuri līdz šim ir
ziedojuši dievnama pamatu remontdarbiem! Taču
avārijas darbi prasa ļo lielus līdzekļus. Tādēļ ļo
lūdzu turpināt intensīvi ziedot, lūg es un pat gavēt,
lai ātrāk varētu atsākt dievnama glābšanas darbus.
Jūsu norūpējies draudzes gans

Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās:
sv. Mise pl. 19:00.

Vissirsnīgākā pateicība visiem
draudzes locekļiem, koristiem,
ministrantiem, aktīvistiem, radiem,
ciemiņiem un brāļiem priesteriem
(mons.
Oļģertam
Daļeckim,
dekānam
Mārim
Ozoliņam,
manam kursa biedram no Vācijas
Johanam Trajam), kuri piedalījās
manas 50 gadu jubilejas dievkalpojumā 10.06.2018.
luterāņu baznīcā Lāčplēsī un sirsnīgi apsveica. Mīļš
paldies mācītājam Ingusam Dāboliņam un luterāņu
draudzei par laipno uzņemšanu. Sevišķa pateicība
Baibai Čubatjukai ar ģimeni par nosponsorēto un
sagatavoto bagātīgu un garšīgu mielastu. Lai Labais
Dievs aizmaksā par labo sirdi un svētī turpmākajā
dzīvē un kalpošanā Kungam! Prāvests Andris Solims

29. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums.
1. jūlijā — pl. 11:00: sv. Mise un dievkalpojums
Jēzus Sirds godam.
5.07. — mēneša pirmā ceturtdiena: sv. Mise
pl. 19:00 par visiem dzīvajiem draudzes
locekļiem. Pirms sv. Mises - Svētā stunda pl. 18:00.
6.07. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00.
Sakarā ar priesteru rekolekcijām 2.-5.07.,
dievkalpojumi nenotiks 2.-4.07.
22. jūlijā — Rīgas metropolijas dievnamu
iesvētīšanas gadadienā:
11:00 — sv. Mise Lielvārdē,
pēc kuras tiks pasvētītas automašīnas, motocikli,
velosipēdi un citi transporta līdzekļi un tiks dota
svētība šoferiem.

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Daci Dambi (2.07.), Annu Brezčedu (7.07.),
Zinaidu Kuzmani (16.07.), Genovefu Porieti
(12.07.), Annu Varlamovu (17.07.), Leonīdu
Tarvidu (21.07.), Mariju Griķīti (24.07.), Jāni
Kokaru 60 gadu jubilejā (24.07.), Mariju Pelsi
(26.07.), Broņislavu Ratnieks (26.07.), Robertu
Kricki (31.07.) un citus.
Vārda dienā: visus Jāņus, Pēterus, Pāvilus,
Jēkabus, Marijas Magdalēnas un Annas.

25. jūlijā — Sv. Apustuļa Jēkaba un sv.
Kristofera, šoferu aizbildņa svētkos:
pl. 19:00 — sv. Mise.
26. jūlijā — sv. Joahima un Annas, Jaunavas
Marijas vecāku piemiņas dienā:
pl. 19:00 — sv. Mise.
27. jūlijā — pl. 17:30 — sv. Mise.
Lielvārdes pilsētas svētku
Ekumeniskais dievkalpojums luterāņu baznīcā
pl. 18:30. Visi ir mīļi aicināti!

Klausie es un atbals et katoļu Radio Marija Latvija
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv
Ļo lūdzam ziedot Baznīcas remontdarbiem!!!
Ziedojumu var nodot personīgi dievnamā
prāvestam A.Solimam vai ieskai t draudzes kontā:
Lielvārdes Romas katoļu draudze, Meža 18,
Reģ. Nr. 90001080360
SEB Banka Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451

Kapusvētku kārtība:
15. jūlijā — Kapusvētki Madlienas kapos:
15:00 — sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.
5.08. — Lielvārdes katoļu kapos:
pl. 11:00 sv. Mise kapsētā (lietus gadījumā — sv.
Krusta kapelā), pl. 13:00 Vesperes un
Procesija par mirušajiem kapsētā.

„Mūsu draudze” redakcija:
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
(mob.t.:29855768,
e-pasts: asolims@inbox.lv); www.lielvardnieki.lv

12.08. — Jumpravas kapos:
pl. 15:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.
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