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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

 

Redakcijas sleja 

Kristus miers lai ir ar jums visiem, mani dārgie! 
Cik grūti ir dzīvot ar lielu nemieru sirdī ikdienā — tas 

ļoti nomoka un nomāc dvēseles noskaņu no mažora uz 
minoru. Kopš 9.11.2017. tāds minora akords dominēja 
manā sirdī, kad notika mūsu dievnama briesmīgā avārija. 
Un, iespējams, ne tikai manā, bet arī daudzu mūsu 
draudzes locekļu — patriotu sirdīs arvien valda šaubas un 
satraukums, vai būs reiz gaisma tuneļa galā ar mūsu 
dievnama glābšanas darbiem. Tāda maza gaismiņa beidzot 
pavidēja 26.07. pēc tikšanās ar potenciālu būvkonstruktoru 
un attiecīgām institūcijām, pārrunājot optimālāko 
būvprojekta variantu, kas, diemžēl, nebūs lēts, bet mūsu 
bezizejas stāvoklī nāksies to pieņemt. Esmu apzinājis kopš 
marta mēneša veselus 19 arhitektus un konstruktorus, 
tomēr visi apzinātie vai nu bija ļoti noslogoti ar jau 
sarunātiem darbiem un atteicās, vai arī viņu cenu un 
risinājumu piedāvājumi bija nepieņemami. Tas prasīja 
daudz laika un nervu, lai veiktu šos meklējumus. Un tā nu 
mēs esam pašreiz spiesti piekrist šim variantam, kas ir 
pieejams, jo tāda ir arī mūsu virsvadības griba un 
direktīva... Esam ļoti daudz lūgušies un pat sākām gavēt 
piektdienās šajā nodomā, lai Svētais Gars palīdzētu mums 
atrast pareizus speciālistus, kuri varētu profesionāli un 
godprātīgi veikt šo projekta risinājumu. Es pilnībā atdodu 
šo problēmu Dieva Apredzībai, jo tikai Kungam ir 
iespējams nekļūdīties un izdarīt pareizo izvēli. Lai notiek 
Dieva prāts un griba šajā jautājumā!  

Līdz ar projekta apmaksas izdevumiem samilzt vēl 
vairāk finanšu problēma, lai varētu uzsākt dievnama 
glābšanas darbus, kuru izmaksas būs milzīgas. Tur mums 
visiem ir ļoti stipri jākoncentrējas uz lūgšanām un 
ziedojumu meklējumiem, uzrunājot savus ģimeņu 
locekļus, radus, draugus, paziņas, darbabiedrus, arī 
ārzemēs strādājošos tautiešus, jo katrs pat vismazākais 
ziedojums ir ļoti svarīgs un gaidīts. Turpināsim lūgt sv. 
Antona, Ritas, Jāzepa, Franciska, Jāņa Bosko un citu svēto 
palīdzību mūsu lielajā vajadzībā un ļoti stipri paļausimies 
uz Dieva palīgu! Atlicināsim, lūdzu, katrs 1-5 Euro nedēļā! 

5.08. ar sv. Misi un aizlūgumiem svinēsim mūsu 
draudzes lielākos Kapusvētkus vēsturiskajos katoļticīgo 
kapos Lielvārdē, kas šajā vietā ierīkoti jau 1936. gadā. 
Diemžēl šos kapus un katoļticīgo baznīcu nav viegli atrast 
iebraucējiem vai tūristiem, jo uz Lāčplēša šosejas nav 
attiecīgas norādes, kur ir jānogriežas, lai nenomaldītos tie, 
kuriem nav mašīnā navigatora. Par tādas brūnas šiltes 
uzstādīšanu draudze cīnās ar pilsētas domi jau 5 gadus, bet 
pagaidām bez panākumiem. Esam saņēmuši rakstisku 
apstiprinājumu uz draudzes 2017. gada iesniegumu, ka 
tāda norāde tiks uzstādīta 2018. gadā, bet jaunā izpildvara 
to apzinīgi bremzē. Līdzīgi neesam pagaidām uzklausīti, 
lai uzliktu uz ceļa stabiem 2 gaismas lukturus uz mazā ceļa 
posma Meža ielā no draudzes mājas līdz kapsētas 

stāvlaukumam, zem kura nojumes katru nakti tusējas 
piedzērušies jaunieši, kuri ļoti skaļi trokšņo un bieži 
demolē laukumā esošo tualeti. Rudens un ziemas tumšajos 
vakaros cilvēkiem ir baisi apmeklēt kapus un iet pa šo 
neapgaismoto ceļu gan uz dievkalpojumiem, gan uz 
mājām, kas ir aiz kapiem. Vai tiešām pašvaldības budžets 
nevar atļauties vairākus gadu desmitus piešķirt dažus 
grašus šādām pilsoņu vajadzībām??? Vai tas ir mazsvarīgi? 

Bet noskaņosimies pozitīvi, ka Dievs uzklausīs šīs un 
visas mūsu vajadzības, kuras lūgsim caur Aglonas 
Dievmātes aizbildniecību viņas Debesīs uzņemšanas 
svētkos 15.08. Aglonā, uz kurieni aicinu doties 
svētceļojumā ar autobusu, kā arī sevišķi iedrošinu 
piedalīties pāvesta vizītes Misē 24.09. Lai Māras zemes 
Karaliene ir priecīga arī par Tavu klātbūtni Kristus 
vietnieka virs zemes svinētajā Euharistijā! Atbalstīsim šo 
pāvesta vizīti! Ja ne mēs, tad kas gan citi? Pr.Andris Solims 

 
Lūgšana — Kunga eņģeļa vēsts 

<<Esi sveicināta, Marija!>> 
“Esi sveicināta, Marija, Dieva žēlastības pilnā, 
Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm  
un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus!” 

Jaunavu Jaunava, Cerību Māte,  
esi sveicināta, esi sveicināta! 
Cerību ziediem kronis tev vīts, esi sveicināta! 

“Raug’, es esmu mana Kunga kalpone, 
lai man notiek pēc tava vārda” -  
“Un Vārds kļuva Miesa un dzīvoja starp mums.” 
Brīnišķā Dievmāte, esi sveicināta, esi sveicināta! 
Paaudžu paaudzes teic tevi svētīgu, esi sveicināta! 
 

Jaunavu Jaunava, Garīgā roze mūžības dārzā, 
Rīta zvaigzne mūžības logā, esi sveicināta, esi sveicināta! 
Debess un zeme tavas godības pilna, esi sveicināta! 
 

Kur rožu ziedi, tur ērkšķu dzeloņi, uz viena zara kopā 
auguši. 
Jaunavai Marijai, Sāpju un Ciešanu Mātei 
pie krustā sistā Dēla stāvot, sirds sāpēm nav gala. 
Kristus ciešanās mirst, Sāpju Māte pie zemes ļimst.  
 

Sāpju Dievmāte Marija, mēs tevi lūdzam: 
Lūdzies par mums grēciniekiem tagad 
un mūsu nāves stundā, lūdzam tevi — lūdzies! 
 

Trešajā dienā, kā pravietots Rakstos, 
dzīvs Kristus no kapa augšāmcēlies, alleluja, alleluja. 
Gods Dievam Tēvam tur augstībā, 
zemei miers un cilvēka dvēselei. 
Alleluja, alleluja, alleluja! 
 

Dieva Māte, mūsu Māte, Garīgā roze mūžības dārzā, 
Māras zemes debesīs mirdz Rīta zvaigzne spožā. 
Debesīs uzņemtā, debess un zemes Karaliene, 
esi sveicināta, esi sveicināta, esi sveicināta!            V. Kalve 

Monstra te esse Matrem!  
Rādi, ka esi Māte! 



 

2 

Mūsu draudze/ 2018. gada Augusts — 8 (63)   

DOMAS PAR DZĪVI 
Lai top slavēts Jēzus Kristus! 
Mana mīļā draudze un draugi, esmu  Siguldas 

rehabilitācijas centrā. Šodien ir pirmā diena, vēl 
nezinu kādas procedūras man tiks nozīmētas. 

Esmu labiekārtotā istabā ar trīs gultas vietām. 
Šādā miera pilnā atmosfērā gribas pastāstīt, kā viss 
notika. 

Slimība, ko sauc par insultu, mani pieveica 
pavisam negaidot. Pēkšņi sapratu, ka pie mazākās 
neuzmanības cilvēks zaudē līdzsvaru un nevar 
piecelties. Mans vērīgais dēls Juris man teica: “Tavs 
smaids nav kā agrāk, tava balss nav kā agrāk...” Šajā 
situācijā var palīdzēt tikai zvans uz numuru 112-Ātrā 
palīdzība. Tā es nokļuvu Ogres slimnīcā pie ļoti 
zinošas dakteres Spriņģes un iejūtīga slimnīcas 
personāla, kur ārstējos desmit dienas. Lai 
atveseļošanās ritētu pilnīgāk, daktere 
ieteica  rehabilitāciju Siguldas slimnīcā, kurā ir 
rehabilitācijas nodaļa, kas ir nodrošināta ar modernām 
iekārtām un profesionālu personālu. Ceru, ka būs labi 
rezultāti. 

Liels paldies prāvestam Andrim par 
apmeklējumu slimnīcā, draudzei — par sirsnīgām 
lūgšanām un laba vēlējumiem. Saņemot tik lielu 
atbalstu no draudzes, es izjūtu vēl ciešāku saikni un 
vēl lielāku piederību tai. Paldies par lūgšanām, paldies 
visiem, kas lūdzās par mani, par manu veselību. Tagad 
es lūdzos klusībā ar cerību, ka manas lūgšanas tiks 
uzklausītas un viss būs labi.   

Pateicībā: Ludmila Apsīte. 
19.07.2018., Siguldā. 
 

Svētā Kristofera diena 
Sveiciens visiem draudzes locekļiem! 
Man bija prieks, ka svētā Kristofera dienā 
bija daudz cilvēku (76), lai nosvētītu 
savus dzelzs zirdziņus. Arī es pirmo reizi 

saņēmos un atvedu savu velosipēdu, lai to nosvēta. 
Gribu novēlēt visiem ceļu satiksmes dalībniekiem, lai 
svētais Kristofers visus sargā uz ceļa un palīdz 
šoferiem pārvarēt dažādus grūtus šķēršļus.  

Dievs jūs visus mīl!!!                  Ivars Čubatjuks 
 

Cien. priesteri Andri! 
Nupat izlasīju tikko iznākušu grāmatiņu “Rīga”, 

kurā pausta Rīgas pagātne celtniecībā. Tajā ietverti 
atainojumi apm. 2000 gadu periodā. Autori: Mārcis 
Reinbergs (1826-1861), Ernests Dinsbergs (1816-
1902). 

Daudzpusīgi izceltas sabiedriskās ēkas: rāte, 
policija, viesnīcas, krogi, skolas, fabrikas, slimnīcas, 
osta, laukumi, dzelzceļa stacija, kapi, baznīcas un to 
specifiskās funkcijas. Uzzinām, ka baznīcas celtas 
agrā senatnē un piemērotas toreizējai sabiedrībai.  

Lasīsim aprakstu dzejā autoru skatījumā! 
Vilhelmīne Eisaka 

Izvilkumi no grāmatas “Rīga”, M. Reinbergs,   
E. Dinsbergs 

 

Apskat’ vēl tās garās mājas, 
Kurp iet svētdienās daudz kājas. 
Ej ar dievbijīgu prātu 
Pie šiem dievanamiem klātu. 
 

Tās no ār’ un iekšas rāda, 
Lai par dvēsel’s mantām gādā. 
Mantas šīs bez naudas priekšā 
Visiem ceļ, kas iet tur iekšā. 
Namiem šiem ar vārdi doti,  
Kā tos katru nosauc, proti: 
Pēterbaznīcu to lielu 
Redz starp Skārņ’ un 
Zinderielu; 
Domes, Jēkaba un Jāņa 
Baznīcas no pirmā bāņa - 
Gariem torņiem, kuru gali 
Gaisā stiepjas tāļi, tāļi; 
Vēl ir Mārtiņ’ un Gerdrūtes, 
Jēzus, Angļu, Reformīrtes 
Baznīcas, kur pielūdz Dievu; 
Tad vēl katoļu un krievu 
Dievanami vietu vietām — 
Dvēsli griezt uz svētām lietām. 
Svētdien, tikko gaismu mana, 
Visos torņos “bim! bam!” zvana. 
Ļaudis sauc pie dziedāšanas, 
Svētas Dieva slavēšanas, 
Lai Viņš nogriež bēdas, raizes, 
Neliek trūkt nevienam maizes, 
Īpaši lai palīdzētu  
Dabūt dvēseli jo svētu. 
Ar’ tāpat vēl Kalējielā — 
Saiešana ne tik liela, 
Jo tur veca brāļu draudze 
Dieva kalpošanu audzē. 
Jebšu tik daudz dievanamu 
Un vēl vairāk dvēsel’s ganu, 
Svētdienās kas iekš tur strādā, 
Visiem Dieva ceļus rāda: 
 

Taču vietām iedams arī 
Sprediķ’ laikā redzēt vari 
Ļautiņus, kas darbus mīlē... 

 

~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~ 

Māmiņai 
Mammu, saki, ko tu vēlies, 
un es piepildīšu to. 
Es jau zinu, ka tu teiksi, 
ka tev nevajag neko.  
Jā, bet man vienalga gribās 
kaut kā pateikt tev paldies. 
Tāpēc apsolos būt laimīgs, 
tad, kad būšu paaudzies.                  

Guntars Račs 
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NE VIENMĒR VISS IR TĀ, KĀ IZSKATĀS 
Baudot atvaļinājumu un karsto 

vasaru, darbojoties kā daudzpiesauktais 
Kurmis  savā piemājas saimniecībā, kad 
rokām daudz darba un steigas, galvā 
pēkšņi atbrīvojās “vieta”! Ne velti psiholoģijā ir tāds 
jēdziens un virziens - darba terapija. Fiziski strādājot, 
tiešām var sakārtot dažādas domas, izanalizēt 
situācijas, pārdomāt pagātni un padomāt par nākotni. 

Un tā nu man gadījās “pārmalt” galvā vienu 
stāstiņu, ko izlasīju internetā, un tas manī raisīja 
pārdomas daudzu dienu garumā. Varbūt arī Jūs tas 
uzrunās, liks padomāt,  varbūt pavērtēt sevi, savu 
rīcību un attieksmi, ar ko mēs tik daudz ikdienā 
grēkojam, kritizējam, izdarām pārsteidzīgus 
secinājumus un, nedod Dievs, padodam šo “ziņu ar 
mīnus zīmi” tālāk… 

Meitenīte un āboli. 
Maza, jauka meitenīte ar abām rociņām turēja 

divus milzīgus ābolus. Istabā ienāca viņas māmiņa un 
mīļi smaidot vaicāja: “Dārgumiņ, vai dosi savai 
mammītei vienu ābolu?” Mazā kādu brīdi vērās 
mammā, tad ātri iekodās vienā ābolā, bet pēc tam 
otrā. Smaids sastinga mātes sejā. Viņa centās 
neizrādīt savu vilšanos. Tad meitenīte pasniedza vienu 
no iekostajiem āboliem mammai un teica: “Ņem, 
mammīt, šis ir saldāks.” 

Atceries! Nav svarīgi, kas tu esi, cik pieredzējis 
esi, cik skolots un gudrs esi - nekad nekritizē! Dod 
iespēju cilvēkiem izpaust sevi un izskaidrot savu 
rīcību. Tas, ko redzi, varbūt nav tā. Nekad neizdari 
secinājumus citu vietā.” 

Lai mums visiem izdodas!              Jana Grizāne 

Slavēts Jēzus Kristus! 
Mīļā Lielvārdes draudze! Te raksta Madara un 

Francisco, jūsu draugi no Ogres, kas laiku pa laikam 
parādās Svētajās Misēs. Prāvests Andris Solims mums 
lūdza uzrakstīt kādas rindiņas par sevi un to, kāpēc 
dažreiz atbraucam uz Lielvārdi. 

Stāsts ir tāds, ka pirms mazliet vairāk kā gada, 
kad, vēl Meksikā dzīvodami, uzzinājām par mūsu 
mazulīti, ko gaidījām, Francisco nolēma, ka Latvija 
būtu mūsu situācijai visatbilstošākā zeme, kurā šajā 
brīdī dzīvot. Tas bija liels un drosmīgs lēmums, ko 
viņš pieņēma. Nākamais solis bija jautājums – kur 
mums dzīvot. Pie maniem (Madaras) radiniekiem īsti 
piemērotu iespēju nebija, tāpēc raudzījām pēc kā 
pilnīgi jauna. Skaidrs bija tas, ka Rīgā negribēsim 
dzīvot. Sludinājumos skatoties, ieraudzījām vienu 
simpātisku īpašumu Lielvārdē, taču uzreiz radās 
papildus jautājumi. Tā kā nepazinu nevienu, kurš tur 
dzīvotu, nolēmu palūkoties Baznīcas virzienā – 
uzmeklēju internetā Lielvārdes draudzes prāvesta 
kontaktus. Izrādās – prāvests ir Andris Solims! Tik 
daudz laba par viņu biju dzirdējusi Baznīcas mūzikas 
sakarā, kā arī šo to priecīgi biju lejuplādējusi no viņa 

bagātīgi veidotās Mūzikas lapas. Tā nu uzdrošinājos 
viņam aizrakstīt e-pastu ar dažādiem praktiskiem 
jautājumiem saistībā ar konkrēto īpašumu, lai arī līdz 
šim personīgi mums nebija sanācis iepazīties – tad 
viņš bija Īrijā, tad es pati prom no Latvijas. Liels bija 
mans un arī vīra pārsteigums, kad pēc neilga laika 
saņēmām atpakaļ garu un izsmeļošu e-pasta vēstuli ar 
ļoti praktiskiem ieteikumiem. Jutāmies patiesi priecīgi 
un pagodināti, ka priesteris bija veltījis tik daudz sava 
dārgā laika tādiem nepazīstamiem cilvēkiem, turklāt 
vēl par pavisam negarīgām tēmām... Mūsu sarakste 
turpinājās un pārvērtās sirsnīgās savstarpējās 
attiecībās. Priesteris Andris bija patiesi dāsns ar savu 
laiku un atvērts, kad Francisco, atbraucis uz Latviju kā 
pirmais no mums, kopā ar viņu apmeklēja dažādus 
Lielvārdes īpašumus. Francisco jutās tik ļoti silti 
uzņemts un arī pieņemts! 

 Taču Lielvārdē tomēr beigās nepalikām. Vēlāk, 
kad arī es atlidoju uz Latviju, diemžēl izrādījās, ka 
mūsu mazulītis jau kādu laiku manā puncī bija devies 
atpakaļ uz Debesīm, un mēs viņa mazmazītiņo 
ķermenīti guldījām Ogres kapos. Arī paši apmetāmies 
Ogrē, kas bija liela dāvana un palīdzība no manas 
vecmāmiņas.  

Tomēr draudzības saites ar Lielvārdes draudzi 
uzturam un atbraucam pēc iespējas svētku reizēs 
kuplināt korīti, bet reizēm arī citās dienās. Francisco ir 
ļoti pateicīgs, ka var atbraukt uz grēksūdzi pie 
priestera Andra, jo viņš pieņem grēksūdzes arī 
angliski. Nav nemaz tik daudz priesteru, kas to varētu 
darīt, bet tie, kas Rīgā, bieži ir aizņemti, vai arī mums 
ir sarežģītāk turp aizbraukt. Katru reizi, esot Jūsu 
draudzē, izjūtam labestību, sirsnību un ģimeniskumu. 
Kā arī bijību raisa lielā aizrautība un dedzība, ar kādu 
priesteris Andris celebrē katru Svēto Misi, padarot to 
patiešām par īpašiem svētkiem, kurā ikviens ir aicināts 
piedzīvot Kristus nāvi un augšāmcelšanos savā sirdī! 
Svētki ir jāsvin! - Tā ir liela un svarīga ticīgā cilvēka 
dzīves daļa jau kopš Vecās Derības laikiem. Un 
Lielvārdē to prot darīt! 

Noslēgumā kā vēlējumu gribas teikt kā jums, tā 
arī mums pašiem: jūs esat zemes sāls, jūs esat 
Lielvārdes sāls! Aiciniet jauniešus, jaunas ģimenes – 
nepagurstiet aicināt uz Baznīcu! Ņemiet līdzi bērnus – 
lai viņi varbūt dažreiz „traucē” lūgšanas laikā, bet lai 
viņi ir klāt un redz, ka Baznīca ir pilnvērtīga cilvēka 
norma visās paaudzēs. Cilvēks nav tikai miesa un 
gars, bet tikpat daudz arī dvēsele. Līdz ar to ir pavisam 

dabiski, ka Baznīca 
cilvēka dienas 
kārtībā ir iekļauta ja 
ne ikdienā, tad 
vismaz svētdienās. 

Kristus mīlestībā: 
Madara Jauģiete un 

Francisco Rosales 
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Augusta mēneša  
dievkalpojumu kārtība  

Lielvārdes Romas katoļu 
draudzē  

Svētdienās: 
10:00 – Vissvētākā Sakramenta 

uzstādīšana un adorācija; 
10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 

11:00 – Sv. Mise. 

Darbdienās:  

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

sestdienās: 
sv. Mise pl. 19:00. 

 

2.08. — mēneša pirmā ceturtdiena:  sv. Mise 
 pl. 19:00 par visiem dzīvajiem draudzes 

locekļiem. Pirms sv. Mises - Svētā stunda pl. 18:00. 

3.08. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums 
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00.  

5.08. — mēneša pirmās svētdienas dievkalpojums 
Jēzus Sirds godam pirms sv. Mises pl. 10:20.  

6.08. — Kunga Pārveidošanās svētki: 
pl. 19:00 — Svētku Sv. Mise.  

12.08. tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra 
uzturēšanai. Paldies par jūsu atbalstu!!!’ 

 
14.08. - sv. Meinarda - un 15.08. - Dievmātes 

Debesīs uzņemšanas svētkos — un 16.08. 
dievkalpojumi Lielvārdes baznīcā nenotiks sakarā 

ar līdzdalību Aglonas svētkos. Lūdzu piedalīties 
svētku dievkalpojumos Ogres baznīcā! 

 
Kapusvētku kārtība: 

 

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. 

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

                    Mašīnu pasvētīšana Lielvārdē šoferu aizbildņa 
sv. Kristofera 
svētkos. 
22.07.2018. 
bija 23 
mašīnas un 
desmiti 
velosipēdu! 
Laimīgu 
ceļu, šoferi!!! 

Uzmanību! 
Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi 

puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!! 
Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā 
ministranti mūsu draudzē!!! 

„Mūsu draudze” redakcija: 
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims  

(mob.t.:29855768,  
e-pasts: asolims@inbox.lv); www.lielvardnieki.lv 

Ļo  lūdzam ziedot Baznīcas remontdarbiem!!! 
 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  

Klausie es  un  atbals et  katoļu  Radio Marija Latvija 
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv  

Aicinām doties svētceļojumā ar autobusu uz 
Aglonu. Izbraukšana no Lielvārdes baznīcas 
stāvvietas 14.08. pl. 9:00 ar pieturu centrā. 
Atgriešanās atpakaļ 15.08. Dalības maksa ir 15-20 
Eiro (tā varētu nedaudz mainīties atkarībā no 
dalībnieku skaita). Pieteikties pie Ņinas (26158141). 

Apsveicam Dzimšanas dienā: 

Vilmu Lizinsku (2.08.), Lolitu Garklāvu 70 gadu 
jubilejā (5.08.), Vandu Viļumovsku 85 gadu 
jubilejā (7.08.), Veroniku Jermacāni (9.08.), 
Oļesju Vingri 35 gadu jubilejā (13.08.), Albertu 
Zīlīti no Jūrmalas (14.08.), Ievu Podegradi 50 
gadu jubilejā (21.08), Ludmilu Apsīti  (25.08.),  
Veroniku Bartkeviču (27.08.), Andreju Griķi no 
Jūrmalas (31.08.) u. c. 

     Aicinām pieteikties un piereģistrēties līdz 
19.08. draudzes locekļus uz pāvesta Franciska 
vizīti, lai varētu piedalīties viņa vadītajā 
Euharistijā Aglonā 24.09.2018. pl. 16:30. Būs 
jāiegādājas caurlaides attiecīgajos sektoros. 
Kontaktpersona ir Baiba Čubatjuka: mob. 
26196902. Caurlaides varēs izņemt draudzes 
mājā sākot ar 9. septembri pēc dievkalpojuma.  

Iedrošinām piedalīties šajā vēsturiskajā 
pāvesta vizītē par godu mūsu Valsts 100 gadu 
jubilejai. Būs iespēja doties uz Aglonu no 
draudzes ar autobusu 24.09., kas pievedīs 
svētceļniekus pēc iespējas tuvāk bazilikas 
laukumam. Nepaliksim vienaldzīgi, jo otras 
tādas iespējas lūgties kopā ar pāvestu Aglonā 
nebūs ļoti ilgi. Sk.: www.pavestslatvija2018.lv 


