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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Kristus ir augšāmcēlies un
uzkāpis debesīs, un atsūtījis Svēto Garu!
Dievmāmiņas godināšanas mēnesis maijs šogad
mūs pārsteidza ar savu nepierasto aukstumu, salnām,
sniegu un vējainu laiku. Tomēr daba centās mūs
priecēt ar savu ziedu krāšņumu dārzos, kur tik skaisti
ziedēja narcises, tulpes, ķirši, plūmes un ābeles, bet
pļavās — burvīgās pienenītes, mežmalās — ievas un
plaukstošie koki. Iespējams, ka daudzi no jums to visu
bija pamanījuši, ja bija izlīduši no savām migām un
ierakumiem, dodoties pastaigās brīvajā dabā šajā
ierobežojumu pilnajā pandēmijas laikā. Daudzi
noteikti to visu skaistumu būs palaiduši garām, bailēs
no vīrusa draudiem sēdēdami mājās kā katakombās.
Pirmajos četros kristiešu sīvo vajāšanu gadsimtos
ticīgiem bija ļoti smagi praktizēt savu ticību, ko viņi
tomēr
varonīgi
darīja,
pulcēdamies
uz
dievkalpojumiem pagrīdē mājās vai kapsētās zem
zemes. Tie bija briesmīgi laiki, kuri, šķiet, atkārtojās
mūsu tehnisko sasniegumu un ticības brīvības
visaugstākajā kulminācijas laikā šajos piecos mēnešos
visā pasaulē. Šis laiks modernajai cilvēcei bija ļoti
smags
trieciens
un
pārbaudījums
cilvēka
“visvarenībai”, kas netiek galā ar kaut kādu vīrusu,
ko, iespējams, vairs arī nespēs likvidēt nekad. Par
lielu nožēlu cilvēce tā arī nemācās no vēstures kļūdām
un nevēlas labot savu grēcīgo dzīvi, kas ir bijis kā
galvenais pamats ikvienam ļaunumam, kas nāk pār
pasauli dažādos laikmetos kā Dieva sods par ļaužu
grēkiem. Vai šoreiz cilvēce apstāsies savā lepnības un
bezdievības maratonā, lai mainītu nepareizo virzienu
un atgrieztos uz pareizā pestīšanas ceļa, respektējot
Dieva un Baznīcas likumus? Redzot pašreizējo
cilvēces uzvedību un noskaņojumu, prognozes nešķiet
daudzsološas, jo ļoti liels pat kristiešu skaits šajos
pašizolācijas mēnešos pierada pie “jauniem”
apstākļiem “legāli” neiet uz baznīcām un nepraktizēt
svēto sakramentu dzīvi. Sātans spēja viņus pārliecināt,
ka taču ir iespējams Dievu pielūgt ārpus Baznīcas,
noraidot tās vajadzību pestīšanas darbā, ko tagad var
veikt arī bez Baznīcas vagariem - priesteriem un
bīskapiem, pāvesta un jebkādas garīgās vadības, tieši
tā, kā to jau sen māca lielāka sektantu daļa: tikai es un
Dievs manā sirdī, pārējais nav svarīgs... Tā ir liela
ticības krīze, kas tagad briest neskaitāmu vājticīgo
dvēselēs, kuras Baznīca reāli pazaudēs, ja turpināsies
tāds “virtuālās” baznīcas modelis, kāds ir izveidojies
dotajā brīdī. Tāpēc mēs sakām NĒ šādam Baznīcas
modelim un aicinām ticīgos atgriezties savos draudžu

dievnamos atjaunot savu garīgo dzīvi caur svēto
sakramentu praktizēšanu ikdienā dzīvajā kontaktā ar
Euharistisko Pestītāju. Dievkalpojumu tiešraides
nespēj aizvietot patiesās attiecības ar dzīvo Dievu, tās
var tikai uz laiku palīdzēt saglabāt šo saiti un ir tikai
kā līdzeklis, nevis pašmērķis modernizēt veco ticības
praksi. Nepadosimies kārdinājumiem atkrist vecajās
sliedēs kļūt par Ziemassvētku un Lieldienu
pseudokatoļiem divreiz gadā kā agrāk!!! Lieniet laukā
no saviem baiļu ierakumiem un nāciet pie īstā miesas
un dvēseles dziednieka Kristus. Ja Dievs mūs
neizglābs no šī vīrusa, tad nekādi citi apstākļi vai
supermeni to arī nespēs. Būsim pazemīgi Dieva gribas
pildītāji un līdzdarbosimies ar dievišķo palīdzību!
Es gribu pateikties visiem tiem mūsu draudzes
locekļiem, kuri ir varonīgi izturējuši līdzšinējo
pārbaudījumu posmu un turpinājuši intensīvi lūgties
un
iespēju
robežās
piedalīties
draudzes
dievkalpojumos, kuri netika pārtraukti nevienu dienu.
Jūs esat tā mazā saujiņa, kas uzturēja mūsu draudzi
gan garīgi, gan materiāli, neiekrītot parādos. Sevišķa
pateicība mūsu ministrantiem, ērģelniecēm, koristiem
un dažiem aktīvistiem, kuri rūpējās par savu
dievnamu un nodrošināja dievkalpojumu norisi un arī
tiešraides Facebookā. Lai Dievs jūs visus svētī un
atalgo par labo sirdi!
Māras zemes Karaliene turpina sargāt savu Māras
zemi un tās ticīgos no lieliem upuriem, kādu
pagaidām Latvijā ir vismazāk nekā citur pasaulē.
Aglonas Dievmāte, sv. Rohs, sv. Rita, sv. Jāzeps —
viņi uzklausa mūsu tautas lūgšanas un aizbildina par
mums pie Dieva. Turpināsim sirsnīgi lūgties un labot
savu grēcīgo dzīvi! Dievs ir labs un mūs visus mīl!!!
Jūnija mēnesis, kā vienmēr, ir ļoti bagāts ar
daudziem Baznīcas svētkiem. Tajā mēs godinām
dievišķo Jēzus Sirdi, katru dienu skaitot vai dziedot
Jēzus Sirds litāniju un attiecīgas lūgšanas. Aicinu šos
dievkalpojumus praktizēt gan baznīcā, gan mājās.
Bet dievnama remontdarbi gaida savu otro tūri, lai
varētu sākties. Šogad ir liels izaicinājums nomainīt
baznīcas jumtu, kas ir nokalpojis tieši 30 gadus un ir
daudzviet sarūsējis un tek. Arī jāpabeidz iekšējo labās
puses sienu remonts. Tas viss prasīs atkal lielus
līdzekļus. Tādēļ ļoti lūdzu turpināt ziedot šīm
vajadzībām, lai mēs vienreiz spētu pilnībā atjaunot
savu mīļoto dievnamu. Bet nedrīkstam sagraut no
jauna savu garīgo dievnamu! Būsim vienoti un stipri
lūgšanās un labos darbos, piesaukdami Dievmāti, sv.
Ritu, Jāzepu un Antonu! Turaties! Pr. Andris Solims
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Maijs — Dievmātes dāvana pasaulei
Šis skaistais dabas atmodas pavasara mēnesis
maijs mūs iepriecina ar krāšņo zaļo rotu, kurā ietērpjas
koki, un visās pļavās pat vissīkākā puķīte uzzied
brīnišķiem ziediem.
Viss plaukst, zied un zaļo, putniņi vītero savas
skanīgās dziesmas, visa daba gavilē.
Arī mēs iesākām šo Jaunavai Marijai veltīto
mēnesi ar dziesmām un lūgšanām viņas godam.
Atceros savu bērnību, kad vecāki steidza apdarīt
vakara darbus saimniecībā un steidzās pie krusta
pagodināt Dievmāti ar lūgšanām un dziesmām. Tagad
mēs aizbildināmies, ka nav laika šajā tehnikas
laikmetā atnākt uz Dievnamu, ka daudz darba. Bet
toreiz zemīti ara ar zirdziņu un visus citus darbus
padarīja ar savām rokām.
Mēs draudzē, šī nelielā saujiņa, kas nebaidījās
no vīrusa un paļāvās uz Dieva aizsardzību, šo mēnesi
iesākām ar lūgšanām uz Svētā Jāzepa, strādnieku
Aizbildņa, palīdzību.
Nosvinējām gan mūsu Valsts neatkarības
atjaunošanas dienu 4.05., gan Kunga Debeskāpšanas
svētkus. Skaistus svētkus svinējām svētās Ritas
godam, mūsu neiespējamo lietu Aizbildnei. 24. maijā
bija sv. Ritas atlaidu diena mūsu draudzē. Pirmo reizi
pēc 2,5 gadu pārtraukuma un pabeigtā lielā remonta
gājām skaistā procesijā apkārt dievnamam. Sinoptiķi
gan solīja lietainu laiku, bet Dievam labpatika izdarīt
korekcijas pēc sava prāta. Lietus izpalika, tikai pāris
piles nopilināja kā svētība no debesīm, un mēs ar
priecīgām sirdīm un dziesmām turpinājām šo skaisto
gājienu apkārt savam atjaunotajam dievnamam,
soļojot pa dzeltenajām smiltīm kā jūras pludmalē.
22. maijā mūsu prāvesta mamma Anna pateicās
Dievam par saviem 90 mūža gadiem. Viņa ir mūsu
draudzes māmuļa - mūsu apustulis. Ar kādu dedzību
viņa lūdzas un ar to māca arī mūs. Katru dienu viņa ir
baznīcā un vienmēr paliek pēdējā, nav izlaidusi
nevienu dievkalpojumu arī šajā pandēmijas laikā. Lai
Dievs stiprina viņu, lai mēs vēl ilgi varētu kopīgi
lūgties!
Tā nemanot ir pagājis Lieldienu laiks, un esam
sagaidījuši Vasarsvētkus. Pateicoties mūsu čaklajām
divām draudzes ģimenēm, Čubatjuku un Vingru
ģimenēm, mūsu Dievnams ir skaisti saposts ar
zaļojošiem bērziem un skaistiem pavasara ziediem.
Paldies jums par atbalstu!
Pateicamies prāvesta Andra izdomai un
ieteikumiem, kā uzpost savu dievnamu, lai mēs visi
sajustu patiesu svētku noskaņojumu.
Antoņina Ratnieks

Vārds nav svarīgs
Reiz kāds no bērniņiem, kam teju, teju bija
jādzimst, jautāja Dievam: “Dzirdēju, ka tu grasies
mani sūtīt uz zemi. Kā gan es, tik mazs un nevarīgs,
tur lai dzīvoju?”
Dievs atbildēja: “Esmu tev sameklējis eņģeļi,
kurš tevi sagaidīs un aprūpēs.”
“Bet te debesīs esmu tik priecīgs, varu smieties
un dziedāt,” nopūtās bērns.
“Tavs eņģelis tev dziedās un ar tevi smiesies ik
dienu. Tu jutīsi viņa mīlestību un būsi tikpat laimīgs
kā te,” Dievs mierināja mazuli.
“Un kā es sapratīšu, ko ļaudis uz zemes runā?”
mazais nerimās.
“Tavs eņģelis tev teiks visskaistākos,
vismīļākos vārdus. Ar lielu pacietību viņš iemācīs arī
tevi runāt.”
“Esmu dzirdējis, ka uz zemes dzīvo arī slikti
cilvēki. Kas mani pasargās?” mazais tomēr nerimās.
“Tavs eņģelis tevi sargās, kaut arī paša dzīvība
būtu apdraudēta,” Dievs atbildēja.
“Bet es būšu bēdīgs, jo nesatikšu tevi!”
“Tavs eņģelis tev stāstīs par mani, par pasauli
un parādīs tev ceļu pie manis. Tā es vienmēr būšu tavā
tuvumā.”
Šajā brīdī debesīs valdīja klusums, iztālēm jau
bija dzirdamas balsis no zemes. Mazais vēl satraukti
iejautājās: “Dieviņ, pirms es dodos prom, saki, kā
sauks manu eņģeli?”
– “Vārds nav svarīgs, tu viņu sauksi par
mammīti,” Dievs, pasmaidot, klusi noteica.
Marijai
Kad maija saule maigi vaigu glauž,
Es zinu, mīļā Māt, tā Tava maigā roka,
Kas, liegos gaismas staros tērpusies,
Lej savu svētību pār pasauli.
Kad aukstas lietus lāses skarbi vēji
Nakts melnumā pret loga rūti triec,
Es zinu, sirds kad mana raud, Tu dzirdi
Un manas skumjas klusi remdēt nāc.
Kad svešas acis nicina un nopeļ,
Kad greizas mutes ļaunus vārdus veļ,
Māt, Tavas sirdsgudrības plīvurs
No visa ļauna aizsegt mani spēj.
Māt dievišķā, mēs Tavi bērni
Ar grēkiem, vainām - tomēr lūdzu
Jel iemāci mums tīru mīlestību,
Dod gaismu visām dvēselēm!
Tā eju es caur dzīvi savu ceļu,
Zem Tava patvēruma glabāta,
Un nebaidos no grūtībām un posta,
Jo mani sargā Tu, ak, Dieva Māt!

Pasaka pieaugušajiem, ko atsūtīja
mūsu draudzes labdaris un ģimenes
draugs Alberts Zīlītis no Jūrmalas kā
apsveikuma veltījumu pr. Andra
mammai Annai 90 gadu jubilejā 22.05.
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un atgādinot, ka Jēzus mūs visus ļoti gaida katru
dienu.
Šajā īpašo pārbaudījumu laikā, kad visi esam
ierobežoti Covid – 19 dēļ, ir ļoti daudz iespēju redzēt
dievkalpojumus savos datoros, telefonos vai televīzijā.
Arī es to daru, taču atzīšos, ka īsti piedalīties man
nesanāk: es skatos un klausos, bet sajust Jēzu es spēju
tikai baznīcā. Vai arī kādam no jums tā ir? Un
kārdinājumi ir visapkārt - tējas krūze pa rokai, tad
sakārojas arī kāds cepums, un pēkšņi atceros, ka
malka jāieliek krāsnī... Ne velti priesteris mūs savos
sprediķos aicina “līst ārā no savām migām” un sākt
apmeklēt Mises baznīcā, kur nav šādu blakus
nodarbību.
Sagaidot Vasarsvētkus, mēs lūdzamies Novennu
Dieva Svētā Gara godam un lūgšanu par septiņām
Svētā Gara dāvanām: “Visvarenais un žēlsirdīgais
Dievs, kam caur ūdeni un Svēto Garu ir labpaticis
mums dāvāt jaunu dzīvību un kas esi mums piedevis
visus mūsu grēkus, mēs Tevi lūdzam, liec, lai Tavs
Svētais Gars nonāk pār mums no debesīm ar savām
septiņveidu dāvanām. Dari, lai mēs varētu saņemt
gudrības, saprāta, padoma, spēka, zinības, dievbijības
un Dieva bijāšanas garu. Amen.” Atcerēsimies lūgties
uz Svēto Garu ne tikai pirms Vasarsvētkiem – šīs
dāvanas mums ir vajadzīgas ikdienā! Lai mēs bez
kurnēšanas, paklausīgi un priecīgi varētu atsaukties uz
priestera Andra lūgumiem, īsziņām, telefona zvaniem,
pamudinājumiem un sprediķiem.
Priecīgus Vasarsvētkus!
Lilita Ieleja

Kristus ir Augšāmcēlies un uzkāpis debesīs!
Mīļā Lielvārdes draudze, sirsnīgs sveiciens no
Olaines!
Dieva ceļi tiešām ir neizprotami un mēdz
pārsteigt, kaut gan varbūt šī absolūtā vēlme izprast
Dieva darbību mums bieži vien traucē koncentrēties
uz daudz vienkāršākām lietām, tādām kā paļāvība un
mīlestība…
Kopš bērnības man nav paticis mans vārds Rita, šis vārds man vienmēr licies rupjš un nemīlīgs…
Bet Dieva plāns atkal bija cits.
Kurš gan būtu domājis, ka vārds Rita pēc
daudziem gadiem man šķitīs absolūti brīnišķīgs, un es
būšu līdz sirds dziļumiem pateicīga saviem vecākiem
par šī vārda izvēli. Par svēto Ritu uzzinājām no
priestera Andra sprediķiem. Atradām litāniju Sv. Ritas
godam. Neiespējamo lietu svētā… Dievs mūs nekad
nepamet! Kas gan var būt vēl neiespējamāk, kā sākt
dzīvi no nulles, kā noticēt, ka Tev ir nākotne, stāvot
savas mājas gruvešos? Kas var būt vēl sāpīgāk, kad
jūsu priesterim bija jāredz, kā acu priekšā brūk
dievnams? Un cik brīnišķīgi, ka arī šādos brīžos Dievs
mums palīdz! Mums ir šī brīnišķīgā svētā, kurai varam
uzticēt visas savas šķietami bezcerīgās un
neiespējamās situācijas. Un tas darbojas, mūsu dzīvē
pavisam noteikti, un jūsu? Arī jūsu! Jo redzot, kā ir
izmainījies jūsu brīnišķīgais dievnams - šaubu nav,
brīnumi notiek! 😊
24.05. mums bija patiess prieks un gods
piedalīties Sv. Ritas no Kašas atlaidu dievkalpojumā
Lielvārdes atjaunotajā dievnamā. Sirsnīgi pateicamies
par iespēju būt kopā un ņemt dalību svētku procesijā!
😊 Jums ir tik skaista baznīca, tik jauki cilvēki, tik
fantastiski gādīgs, enerģisks un mīlošs priesteris!
Vēlreiz sirsnīgi pateicamies par iespēju būt kopā
vakara Misēs caur tiešraidēm. 😊 Šo svētdien
atgriezīsimies savā Olaines dievnamā. Domāju, ka
mums jāizmanto šis pavasara/vasaras laiks, lai
atgrieztos un piepildītu savus dievnamus. Jāizmanto
iespēja iet pie grēksūdzes, pieņemt Vissvētāko
Sakramentu, jo Dievs vien zina, kas mūs sagaida
rudenī.
Esiet stipri ticībā, neslimojiet, paļaujaties uz
Dievu, sargiet un atbalstiet mūsu un jūsu brīnišķīgo
priesteri Andri! Vakaros vēl joprojām esam ar jums
vienoti!
Mīliet viens otru! 😊
Jānis+Rita Ķepuri

No sirds pateicos visiem mūsu draudzes
locekļiem un citiem draugiem, kuri apsveicāt manu
mīļo māmiņu Annu Solimu viņas 90 gadu skaistajā
jubilejā un lūdzaties par viņu. Viņa arī lūdz jūs visus
sirsnīgi pasveicināt un pateikties par jūsu lūgšanām,
mīlestību un rūpēm par viņu. Mamma lūdzas arī par
jums visiem katru dienu. Paldies par sarūpēto milzīgo
kliņģeri [90] dāvanā, par ziediem un uzmanību
apsveikumos 24.05.! Lai Dievs dāsni aizmaksā
ikvienam sveicējam un lūdzējam!
Prāvests Andris un mamma Anna Solima

Kristus ir Augšāmcēlies!
Vai jums ir gadījies, ka svētdien vai kādā citā
nedēļas dienā saņemat īsziņu telefonā: “Salve! Kur jūs
esat pazuduši, kāpēc nebijāt šodien uz Misi?... Ļoti jūs
pietrūka, jo nebija vīru, kas nes procesijas karogus!
Un gaidu rakstiņu avīzītei!” Tā priesteris Solims gana
savas avis - nenogurstoši mūs visus paskubinot un
pieskatot, ka nenoklīstam no taisnās Baznīcas takas,
3
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Jūnija mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Uzmanību!
Aicinu pieteikties uz katehēzes nodarbībām
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!!!

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
29.
gadskārtā (2.06.) un Šūpļa
dienā
(10.06.)
mūsu
draudzes
ganu
Andri
Solimu.
Lai uzlabojas veselības stāvoklis un
nenoplok možuma gars kalpot Pestītājam arī
turpmāk! Svētais Gars lai vienmēr vada, apgaismo,
palabo un atjauno labo gribu izpildīt Visaugstā
gribu dvēseļu pestīšanas darbā! Lielvārdes draudze

1.06. — Vissvētākās Jaunavas Marijas, Baznīcas
Mātes svētkos:
sv. Mise pl. 19:00 un Jēzus Sirds dievkalpojums.
4.06. — Kristus, Augstā un Mūžīgā Priestera
svētkos un mēneša pirmajā ceturtdienā pirms Mises
pl. 18:00 būs Svētā Stunda. Pēc Mises pl. 19:00
sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.
5.06. — mēneša pirmajā piektdienā pēc sv. Mises pl.
19:00 sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.
7.06. — Vissvētās Trīsvienības svētkos:
pl. 11:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds dievk.
11.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētkos:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds dievk.
13.06. — sv. Antona no Padovas diena
14.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas
svētdienā: 11:00 — sv. Mise un Euharistiskā
procesija ar 4 evaņģēlijiem un bērnu pasvētīšana.
18. jūnijā — Kristus Miesas un Asiņu
svētku oktāvas noslēgumā: pl. 19:00 —
sv. Mise un lauku zāļu un ziedu pasvētīšana.
19. jūnijā — Vissvētākās Jēzus Sirds svētkos:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus
Sirds dievkalpojums. Atļauti gaļas ēdieni.

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Mariju Celkerti 80 gadu jubilejā un
Elitu Jaunvīksni (1.06.); ministrantu
Ivaru Čubatjuku (4.06.), Mariju
Nartišu 80 gadu jubilejā un mūsu
“belku” Antoņinu Ratnieks (7.06.);
Vandu Bērzkalni (8.06.); sakristiānu Vladimiru
Čubatjuku (13.06.); Liliju Ivulāni 70 gadu jubilejā
un Lilitu Ieleju (17.06.), Jāni Loginu (18.06.);
mācītāju Ingusu Dāboliņu (26.06.), Lūkasu
Pētersonu un Mariju Tarvidu (28.06.) u.c.
Saulaini un mīļi sveicieni:
Priesterības 50 gadu zelta
jubilejā kapucīnu tēvam pr.
Jāzepam
Kornaševskim
(24.05.)! Veselību, izturību
un Svētā Gara svētību Jūsu pastorālajā darbā!!!

20. jūnijā — Bezvainīgās Marijas Sirds svētkos:
pl. 11:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums. Vakara sv. Mise nebūs.
23. jūnijā — Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšanas svētku
Vigīlijā: pl. 11:00 — sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums.
24. jūnijā — Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšanas
svētkos: pl. 19:00 — sv. Mise un Jēzus Sirds dvk.
29. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds dievklp.

Klausie es un atbals et katoļu Radio Marija Latvija
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv
Lūdzam ziedot Baznīcas jumta 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
“Mūsu draudze” redakcija:

Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv);
www.lielvardnieki.lv; facebook.com/lielvardesbaznica

Sirsnīgi sveicieni visiem Jāņiem, Pēteriem un
Pāviliem debesīgo Aizbildņu svētkos!!!
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