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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja

Kristus ir augšāmcēlies!

Dārgā Lielvārdes draudze un visi mūsu avīzītes
lasītāji! Sūtu jums visiem siltus Dievmātes mēneša
sveicienus šajā Lieldienu laika noslēguma posmā, kad
jau 30.05. pavadīsim Pestītāju uz Tēva mājām
Debeskāpšanas svētkos un ar Vasarsvētkiem 9.06.
noslēgsim šo skanīgo Lieldienu 50 dienu ciklu. Jūnija
mēnesis parasti ir visbagātākais ar lieliem Baznīcas
svētkiem Kristus godam, kad svinam Vissvētākā
Sakramenta un Jēzus Sirds svētkus, dodoties
euharistiskajā procesijā ar 4 evaņģēlijiem Kristus
Miesas un Asiņu svētku oktāvas svētdienā, kas šogad
sakrīt ar Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšanas svētku vigīliju.
Pērn Kungs ļāva mums iziet šo procesiju pa dievnama
laukumu ārā, svētījot ar saulainu laiku. Lūgsim šo
žēlastību arī šogad, jo mūsu dievnams vēl arvien
nespēj mūs pulcināt uz šiem svētkiem tā iekšienē.
Pateicība Dievam, ka beidzot 20.05. esam
noslēguši līgumu ar jauniem būvniekiem par
dievnama glābšanas darbiem, kurus ceram uzsākt
jūnija otrajā pusē. Ir cerības, ka rudenī šie darbi būs
paveikti, ja tikai spēsim savākt iztrūkstošo naudas
summu darbu apmaksai, kas ir liela. Tas, protams, ir
liels izaicinājums gan man, gan visai mūsu
pārpalikušajai mazajai draudzītei. Šajā nodomā esam
daudz lūgušies un to turpināsim darīt arī turpmāk vēl
dedzīgāk, piesaukdami Jēzus Sirds žēlsirdību jūnija
mēneša dievkalpojumos un lūdzot Dievmātes, sv.
Ritas, sv. Jāzepa un sv. Antona palīdzību. Aicinu
lūgties par potenciālajiem sponsoriem, lai atrastos
labas gribas cilvēki, kuri varētu ziedot savas finanses
šim cēlajam mērķim. Tāpat lūgsimies par jauniem
būvniekiem, lai viņi būtu godprātīgāki par
iepriekšējiem un varētu bez kļūdām veikt paredzētos
baznīcas glābšanas darbus saskaņā ar jauno
Konservācijas projektu. Tā ir liela atbildība, kas prasa
pastiprinātu uzmanību un piesardzību, lai pēc tam
nevajadzētu atkal ierosināt kādu kriminālprocesu, kad
iepriekšējais kriminālprocess vēl arvien nav noslēgts,
kaut (ceram!) tuvojas jau beigām.
22.05. mana māmiņa Anna nosvinēja savu 89.
Dzimšanas dienu, par ko bezgala esmu priecīgs un
pateicīgs Dieva Žēlsirdībai un Apredzībai. Pateicos
no sirds visiem, kuri lūdzaties par manu māmiņu un
viņu apsveicāt. Bet sevišķi esmu ļoti pateicīgs viņas
“auklei” Ņinai par rūpēm par mammu ikdienā. Viņai
gribu veltīt īpašu pateicību arī par visu smago darba
jūgu, ko viņa nes, bez kurnēšanas strādājot visas
draudzes labā. 7.06. ar Dieva žēlastību viņa pārkāps

savas dzīves 80 gadu slieksni, tāpēc savā un visas
draudzes vārdā jo sirsnīgi viņu sveicu un pateicos par
nesavtīgu upuri par mūsu draudzi. Lūgsimies arī par
viņu tajā dienā!
Prāvests Andris Solims
Noslēdzies Valērijas
Kalves Golgātas ceļš
16.05.(2019.) no rīta
saņēmu sēru ziņu no
Valērijas
Kalves
kopējas — sociālās
darbinieces
—
Larisas, ka Dievs tajā naktī ir aizsaucis mūžībā daudzu
dzejoļu un rakstiņu autori un mūsu draudzes virtuālo
locekli, kura katru dienu sirsnīgi lūdzās par Lielvārdes
draudzi un tās ganu, būdama vienmēr garā un lūgšanās
vienota ar mums. Viņa ļoti pārdzīvoja par mūsu
sagrauto dievnamu un dedzīgi lūdzās par tā
atjaunošanu. Būdama ļoti slima un ciešanu pilna, viņa
līdz pēdējam brīdim centās būt noderīga cilvēkiem
caur savām lūgšanām un dzeju, ko regulāri dāvāja
mūsu draudzes avīzītei “Mūsu draudze” un iepriekš arī
Jūrmalas bijušajai avīzītei “Mūsu dievnams” 10 gadu
garumā, kad tur kalpoju kā prāvests. Smags un sāpju
pilns bija Valērijas dzīves krusta ceļš 90,5 gadu
garumā, ar kura dažiem posmiem viņa paspēja
iepazīstināt mūsu avīzītes lasītājus iepriekšējos
numuros. Jau agrā bērnībā viņa zaudēja savus vecākus,
augot 6 bērnu ģimenē Sakstagala draudzes Pauru
sādžā mīļotajā Latgalē, uz kuru viņa saglabāja ļoti
lielu mīlestību visas dzīves garumā. Tieši Latgalei
viņa veltīja ļoti daudzus dzejoļus, kuri tika publicēti
“Rēzeknes vēstīs” un citos laikrakstos. Pēc tēva nāves
viņas trijām māsām un diviem brāļiem bija ļoti smagas
bērnības gaitas, kuras bija jāpavada Rēzeknes bērnu
patversmē “Tikumi”, kur viņa sastapa savu pirmo
garīgo tēvu Jāzepu Grišānu, mariāņu kongregācijas
locekli. Bērnišķīgu mīlestību uz viņu Valērija
saglabāja visu atlikušo dzīvi, popularizējot šī izcilā
priestera personību ar saviem izsmeļošiem rakstiņiem
gan mūsu draudzes, gan citos Latgales laikrakstos.
Otra viņas sirdij dārga persona bija kādreizējā Rīgas
metropolīta
Antonija
Springoviča
netaisnīgi
suspendētais priesteris un izcils tautas deputāts Francis
Trasūns, kurš tagad ir rehabilitēts. Dzīves vētru mētāta
un kalpodama pie dažādiem saimniekiem, Valērija
dibināja savu ģimenīti un izaudzināja savu dēlu Juri,
priecādamās par 3 mazbērniem un 4 mazmazbērniem.
Noenkurojusies Jūrmalā, viņa cīnījās savā dzīves
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rudenī ar lielām veselības problēmām, pārciešot 16
operācijas kājās, beigās kļūstot mazkustīga, sevišķi,
kad tika amputēta viena kāja. Tādā smagā izolācijā
savā dzīvoklī Kauguros, būdama piekalta pie gultas,
viņa kāpa savā Golgātas kalnā 6 gadus, kamēr Kungs
pieņēma viņas nesto dzīves ciešanu, slimību un sāpju
krustu.
Vēl būdama spējīga kaut cik pārvietoties ar
kruķiem, viņa dažas reizes varēja piedalīties sv. Misēs
Majoru baznīcā, kas viņai bija ļoti mīļa. Kad vairs
nespēja staigāt, viņa sarūpēja koka kastīti, kurā
ierīkoja savu mazo “baznīciņu” ar manas foto pie
Majoru baznīcas altāra izgriezumu no avīzītes. Katru
rītu viņa atvēra šo “baznīciņu,” greznotu arī ar citām
svētbildītēm, un vairākas stundas pavadīja lūgšanās.
Es arī biju viņas iemīļotais garīgais tēvs un bieži viņu
apciemoju ar Slimnieku sakramentiem, dažreiz pat
nocelebrēju sv. Misi viņas istabiņā. Tie bija viņas
vislaimīgākie brīži un dzīves stimuls tik smagā
stāvoklī. 2007. gadā Valērija tika atvesta ar invalīdu
ratiņiem uz tagad jaunuzceltās Kauguru baznīcas
laukumu, kas atrodas blakus viņas mājai, lai piedalītos
Euharistijā, ko mēs tur celebrējām Kristus Miesas un
Asiņu svētku euharistiskās procesijas noslēgumā, kurā
gājām triju kilometru garumā no Slokas baznīciņas uz
jaunceļamās Kauguru baznīcas laukumu. Tos mirkļus
viņa nekad nespēja aizmirst un bieži man atgādināja
toreiz manā sprediķī teiktos vārdus, ka arī viņa ir tas
dzīvais akmens jaunceļamajā Kauguru dievnamā. Cik
skaista liecība par savas draudzes patriotismu un
piederību pie Kristus mistiskās Miesas — Baznīcas ar
visu sirdi un dvēseli, kaut miesā fiziski nespējot
paspert pat vienu soli ārā no gultas!!!
Redzot viņas slimību un ciešanu daudzumu un
šķietamo dzīves bezjēdzīgumu, es apbrīnoju Valērijas
varonīgo cīņu par dzīvību un vēlmi būt kaut kādā
veidā noderīgai Baznīcai un sabiedrībai. Viņa bija
apveltīta ar radošu garu un dzejnieces dāvanu,
saglabādama skaidru prātu līdz pat nāves brīdim. Bieži
viņai pazvanīju, par ko viņa vienmēr ļoti priecājās un
gaidīja šos zvanus. Mūsu pēdējā saruna pa telefonu
bija 12.05., kad apsveicu viņu ar Mātes dienu. Man par
lielu izbrīnu viņa skatījās tajā vakarā hokeja
čempionātu pa televizoru un teica, ka viņai patīk
hokejs. Tāpat viņa aktīvi sekoja politikas norisēm
Valstī un bija labi erudīta literatūrā.
Esmu no sirds pateicīgs Valērijai par viņas
izturību un optimismu, smago krustu nesot, bet sevišķi
par viņas lūgšanu upuri par mani, manu ģimeni un
mūsu draudzi. 21.05. es piedalījos Valērijas bērēs,
koncelebrējot sv. Misē ar Jūrmalas prāvestu Andri
Blūmu Slokas baznīciņā, no kuras izvadījām mirušo
uz apkārt dievnamam ierīkotajiem draudzes kapiem,
kur nu beidzot atrada mieru un atpūtu viņas mirstīgās
atliekas, gaidot savu augšāmcelšanos. Lai Kungs
pieņem savas kalpones dvēseli mierā un piedod visus
grēkus, iepriecinot mūžīgās mīlestības valstībā! pr.A.S.

Kristību prieks
Baltā svētdiena. Šī diena savu nosaukumu ir
ieguvusi tieši balto drēbju dēļ. Jo īpaši Jāņa atklāsmes
grāmatā vairākkārt tiek uzsvērtas baltās drēbes. Kas
tad ir šīs baltās drēbes, un ko tās nozīmē? Tās ir
Kristus taisnības drēbes, kurās tiek ietērpti visi
jaunkristītie jeb jaundzimušie, kuri nav dzimuši no
miesas un asinīm, bet no Dieva caur ūdeni un Svēto
Garu. Šīs baltās drēbes apklāj visus tos, kas atgriežas
no saviem grēkiem, tiek kristīti un pastāv ticībā. Jo tie,
kas ir Kristū kristīti, tie visi ir tērpušies Kristū, kā to
māca apustulis Pāvils.
Arī mūsu ģimenē šajā skaistajā dienā notika
kristības. Kristījām dēliņu Andrīti, izvēloties viņa
vārdu par godu Sv. Apustulim Andrejam. Paldies
prāvestam Andrim Solimam par tik sirsnīgi novadītu
Sv. Misi. Pateicība Dievam par tik mīļiem
krustvecākiem Baibu un mūsu draudzes ministrantu
Vladimiru. Lai visiem ir Dieva mīlestība un svētība!
laimīgā māmiņa Oļesja Vingre
Kristus ir
augšāmcēlies!
28.
aprīlī
mēs
nokristījām
manu
mazo brālīti Andri.
Kristības bija ļoti
skaistas un krāšņas.
Andrītis bija ietērpts
baltos tērpos un izskatījās kā eņģelītis. Andrīša
krustvecāki ir Baiba un Vladimirs. Mēs esam pateicīgi
Dievam, ka Viņš mums ir devis tik atsaucīgus, labus
un jaukus krustvecākus. Pēc Svētās Mises mēs
devāmies uz restorānu, kur turpinājām svinēt kristības.
Mums bija smuka un skanīga mūzika, kuru mums
veltīja Ivars, Vladimirs un mans brālis Jānis. Kopumā
kristības bija ļoti skaistas, un man viss patika. Bet
milzīgu paldies mēs sakām mūsu priesterim Andrim,
kurš piekrita nokristīt mazo Andrīti. Elizabete Vingre
Pateicība Dievam par dzīves laiku
Esmu uzaugusi piecu bērnu ģimenē: trīs vecākie
brāļi un es kā ceturtā, kura sagādāju viņiem prieku, ka
beidzot tiem ir māsiņa. Kad man bija septiņi gadi,
piedzima māsa Monika. Mana
baznīca, kurā esmu kristīta,
iesvētīta un salaulāta, ir Asūnes Sv.
Krusta Pagodināšanas draudzē. Pēc
kāzām pārcēlos uz Rīgu, kur 6
gadus strādāju Bērnu slimnīcā. No
1967. gada uzskatu sevi par
lielvārdieti, ar ko vienmēr lepojos
un visur teicu, ka esmu no
Lielvārdes.
Kauliņtēvs
mani
pieņēma darbā kolhozā, un mani
labākie dzīves gadi tika atdoti šai saimniecībai.
2

Mūsu draudze/ 2019. gada Jūnijs — 6 (73)

Nākot strādāt uz “Lāčplēsi”, pie sevis teicu, ka
strādātu jebkuru darbu, ka tikai ne pie lopiem... Taču
kā vienmēr – cilvēks domā, bet Dievs dara. Sanāca tā,
ka aizgāju pastrādāt tikai 3 dienas lopkopībā, bet
paliku strādāt visus gadus šajā nozarē. Slaucu govis,
iemīlēju lopiņus, un darbi veicās, ka vairākus gadus
biju arī godalgota kā labākā slaucēja. Kad uzcēla
piena kompleksu, mani pierunāja ieņemt brigadieres
amatu. Paldies tiem cilvēkiem, kuri mani atbalstīja un
palīdzēja! Pēc tam bija jāuzņemas rūpes par 2.
Nodaļas fermām. Manā pārziņā nonāca 3 slaucāmo
govju kūtis, 3 jaunlopu kūtis un 1 cūku kūts. Darba
pietika, jo šeit bija daudzas nozares, kur cilvēkiem bija
tīrāks darbs un arī brīvdienas. Par savu darbu saņēmu
augstus valdības apbalvojumus un vairākas ceļazīmes
ārzemju braucieniem. Pateicoties tam, esmu pabijusi
gan aiz polārā loka, gan šahtās pazemē. Ar vilcienu
braucām 2 nedēļas pa dažādām pilsētām līdz pat
Baikālam. Izbraukātas vairākas Eiropas valstis, kā
Bulgārija, Polija, Vācija, Rumānija, Portugāle,
Spānija. Darba gaitas turpinājās līdz 75 gadu
vecumam.
Kungs man palīdzēja uzaudzināt 2 bērnus: meitu
Annu un dēlu Armandu. Arī mana mamma un tētis
pavadīja savas vecumdienas manā ģimenē. Vislielāko
pateicību esmu parādā manai māmiņai, kura ar savu
paraugu mācīja arī mums, bērniem, darba tikumu,
izpalīdzību, pazemību un ticību Dievam. Tagad esmu
bagāta vecmāmiņa, jo man ir 3 mazbērni un 6
mazmazbērniņi, kurus palīdzu auklēt.
Pārdomājot savu dzīves gadu ritumu, Kungs, es
pateicos par Tavu lielo mīlestību, pār man dāvātiem
mūža gadiem. Jau mātes miesās izglābi mūs abas ar
mammu un ļāvi man ienākt šai pasaulē, lai piedzīvotu
Tavu lielo un nepelnīto žēlsirdību, jo Tu vienmēr
sargāji mani no visa ļaunā. Kara laikā sargāji no
lodēm un šāviņu šķembām, kas pie mājas izara dziļas
vagas. Arī tad, kad pie mājas bija nokritusi aviācijas
bumba, kas neuzsprāga... Skolas gaitās ejot, biju
pasargāta no noslīkšanas. Bērnības gados ziemas bija
bargas un pārklātas ar biezu sniega segu. Kad pavasarī
sākās pali, sniegam kūstot, mazā upīte pārplūda. No
rīta uz skolu aizgājām normāli, bet atpakaļ ceļā tiltiņa
pāri upītei vairs nebija – tas bija applūdis. Bija
redzamas tikai apaļas koka sijas ar strauji plūstošu
ūdens straumi pār tām. Bērna prātā nesapratām tās
briesmas, kas varēja notikt. Vecākais brālis ņēma
mani uz pleciem vai muguras un nesa pāri pa šo
slideno baļķi. Tagad, atceroties to un pārdomājot,
gribas sacīt, kas svētie sargeņģeļi mūs nesa uz saviem
spārniem un sargāja. Pusaudzes gados, kad sākās
kolhoza laiks, līdz pusdienlaikam no klēts bija jāatved
govīm milti. Zirgi bija ganībās, un neviena gana
nebija. Vecāki zirgi nedevās rokās, paņēmu to, kurš
gulēja. Atvedu, lai jūgtu ratos; tad uzzināju, ka tas
bijis tikai vienu reizi iejūgts. Pa visiem pievilkām
viņam klāt ratus un iejūdzām. Zirgu pieturēja, kamēr

iekāpu ratos un sākās mans brauciens pie klētnieka.
Zirgu apturēt nevarēja, tikai griezu visu laiku uz riņķi,
kamēr klētnieks iznāca no mājas. Ar Dieva palīdzību
atvedu gan miltus, gan pati paliku dzīva. Kad dzīves
ceļš aizveda uz Rīgu, ejot uz darbu, bija jāšķērso
dzelzceļš, uz kura bieži stāvēja preču vilciena sastāvs.
Lai tiktu pāri, būtu jāiet liels līkums apkārt, tāpēc bieži
līdām zem vagoniem, lai būtu īsāks ceļš. Tikko
grasījos līst cauri, kad Tu, Kungs, sūtīji cilvēku, kas
mani atturēja, teikdams, lai neriskēju ar savu dzīvību.
Es pagriezos, un tai laikā vilciens uzsāka savu gaitu.
No sirds pateicos Tev, Dievs, ka mani atvedi uz
Lielvārdi un mana dzīve pārgriezās par 180 grādiem.
Kāpēc es atminos daudzos notikumus no savas
dzīves? Ne velti ir teikts, ka ne mats nenokrīt bez
Dieva ziņas. Dievs, Tu man sūtīji dažādus
pārbaudījumus manā dzīvē, lai es saprastu, ka bez
Tavas palīdzības es esmu "nekas". Esmu ļoti pateicīga,
ka šeit ir tik tuvu Tavs dievnams, kur varu atbraukt un
saņemt Tavu mīlestību katru dienu Euharistijā, ka ir
iespēja Tev kalpot ar visniecīgākajiem darbiņiem.
Pateicos Tev, Dievs, par saviem bērniem, mazbērniem
un mazmazbērniem, un visiem brīnišķīgajiem
cilvēkiem, ko Tu noliec manā ceļā.
Sirsnīga pateicība manam prāvestam un viņa
mammai, no kuriem esmu tik daudz uzzinājusi par
Dievu. Ik katru dienu, kā no pārpilnības akas ar
pilnām riekšavām pasmeļamies no sprediķiem un
klausāmies
skaidrojumos
no
Svētajiem
Rakstiem. Pateicos Kungam par dzīves gudrību,
sapratni un palīdzību. Esmu pateicīga Dievam arī par
man dāvāto veselības dāvanu, jo līdz šim neesmu
nopietni slimojusi, ka vēl varu palīdzēt kalpot savai
ģimenei un draudzei. Kalpošana savā draudzē man
sagādā ļoti lielu prieku, ko neuztveru kā nepanesamu
nastu, kaut tā bieži nav nemaz tik viegla. Bet ar dažu
atsaucīgu draudzes locekļu palīdzību ikdienā es varu
turpināt šo kalpošanu Kungam ar priecīgu sirdi. Kaut
šādu palīgu skaits pieaugtu mūsu draudzē!!! Tad arī
daudziem citiem būtu iespējams izjust šādas
kalpošanas prieku un nozīmi draudzes saliedēšanā,
atbalstot arī mūsu draudzes gana kalpošanu un rūpes
par mums.
Mīļā draudze! Būsim vienoti un stipri lūgšanās
un darbos, lai mums izdotos atjaunot savu mīļoto
dievnamu, kas gaida uz mūsu atbalstu! Neizklīdīsim
pa svešām draudzēm, būsim savas draudzes patrioti,
lai mēs nosargātu mūsu priekšgājēju ticības
mantojumu šajā skaistajā vietā! Lai pār visiem
labajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja
tikties, lūgties un strādāt, nāktu Dieva svētība un
miers! Cilvēcīgs paldies visiem, visiem! Un, ja tevi
sargā no debesīm un mīl uz zemes, tad ir droši un labi
dzīvot, bet gadi tad šķiet tīrais nieks pret visu
bezgalīgo mūžību, kas ir priekšā.
Antoņina Ratnieks
3
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Jūnija mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Uzmanību!
Otrdienās (vai citā sarunātajā dienā) pl. 20:20
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

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:20 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00 un jūnija mēneša
dievkalpojums Jēzus Sirds godam.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās:
sv. Mise pl. 19:00 un Jēzus Sirds dievkalpojums.

Sirsnīgi sveicam:
Priesterības
28.
gadskārtā (2.06.) un Šūpļa
dienā
(10.06.)
mūsu
prāvestu Andri Solimu. Lai
nekrīt veselības līmenis un možuma gars kalpot
Pestītājam! Svētais Gars lai vienmēr vada, apgaismo
un atjauno labo gribu izpildīt Visaugstā gribu
dvēseļu pestīšanas darbā!
Lielvārdes draudze

30.05. — Kunga Debeskāpšanas svētkos:
19:00 — svinīgā svētku Mise ar Debeskāpšanas
procesiju. Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu
uzturēšanai.
6.06. — mēneša pirmajā ceturtdienā pirms Mises
pl. 18:00 būs Svētā Stunda. Pēc Mises pl. 19:00
sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.

Vissirsnīgākie sveicieni dzīves 80 gadu
jubilejā mūsu cītīgākajam draudzes darba
rūķim un “belkai” Antoņinai Ratnieks! Lai
Jēzus ir tavs vislielākais iepriecinājums un
atalgojums ikdienā! Mīļš PALDIES tev,
Ņina, par visu labo, ko dari un darīsi mūsu
draudzes labā! Pateicībā: gans un draudze

7.06. — mēneša pirmajā piektdienā pēc sv. Mises pl.
19:00 sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.
9.06. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas
svētkos: svinīgā svētku sv. Mise pl. 11:00.
Noslēdzas Lieldienu laiks!
13.06. — sv. Antona no Padovas diena
20.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētkos:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds dievk.
23.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas
svētdienā: 11:00 — sv. Mise un Euharistiskā
procesija ar 4 evaņģēlijiem un bērnu pasvētīšana.

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Mariju Celkerti un Elitu Jaunvīksni
(1.06.); Annu Sināti 80 gadu jubilejā
un ministrantu Ivaru Čubatjuku
(4.06.), Mariju Nartišu (7.06.); Vandu
Bērzkalni
(8.06.);
ministrantu
Vladimiru Čubatjuku (13.06.); Lilitu Ieleju 60
gadu jubilejā un Liliju Ivulāni (17.06.), Jāni
Loginu (18.06.); mācītāju Ingusu Dāboliņu
(26.06.), Mariju Tarvidu (28.06.) u.c.

24. jūnijā — Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšanas
svētkos: pl. 19:00 — sv. Mise un Jēzus Sirds dvk.
27. jūnijā — Kristus Miesas un Asiņu svētku
oktāvas noslēgumā: pl. 19:00 — sv. Mise un lauku
zāļu un ziedu pasvētīšana.
28. jūnijā — Vissvētākās Jēzus Sirds svētkos:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus
Sirds dievkalpojums. Atļauti gaļas ēdieni.

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

29. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki:
pl. 11:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums. Ziedojumi Vatikāna kūrijai.

Aicinām 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

Saulaini un mīļi sveicieni:
Priesterības
25
gadu
sudraba
jubilejā
pr.
Vjačeslavam Bogdanovam
(12.06.) un Gatim Mārtiņam
Bezdelīgai (5.06.)! 50 gadu jubilejā pr. Andrejam
Mediņam (25.05.)! Veselību, izturību un Svētā
Gara svētību Jūsu pastorālajā darbā!!!

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