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Redakcijas sleja   “O sacrum convivium, in quo 
Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius. 
Mens impletur gratia, et futurae gloriae nobis pignus 
datur. Alleluja!” 

“Ak, svētais mielasts, kurā tiek baudīts Kristus, tiek 
apcerēta viņa ciešanu piemiņa. Dvēsele piepildās ar 
žēlastību, un mums tiek dots nākamās godības 
nodrošinājums. Alleluja!” 

Vismīļie euharistiskā Pestītāja godinātāji! Ar šiem 
Kristus Miesas un Asiņu svētku Vesperu Antifonas uz 
Magnificat vārdiem, kurus mūsu mazais koris skanīgi 
dziedāja euharistiskās procesijas gājiena noslēgumā 
no 4. stacijas līdz lielajam altārim, gribētu pārdomāt 
jūnija mēnesī svarīgāko Baznīcas liturģisko svētku 
nozīmi. Daudzi no jums katru svētdienu un svētku 
dienās pieņem Kristus Miesu sv. Komūnijas brīdī 
Euharistijā. Daži to dara pat katru dienu, kuri piedalās 
sv. Misē regulāri. Iespējams, ka lielākā daļa sv. 
Komūnijas dalībnieku ir tik ļoti pieraduši pie šīs 
sakrālās darbības, ka izdara to kā parastu ritu un vairs 
neaizdomājas, kas tajā brīdī notiek ar viņu dvēseli un 
miesu, ka viņos taču ienāk un iemājo pats Dieva Dēls 
ar savu cilvēcisko Miesu un dievišķo Garu, 
savienodamies zem maizes un vīna zīmēm ar mūsu 
vājo un grēcīgo miesu un dvēseli. Un kopā ar Kristu 
mūsos iemājo Vissvētā Trīsvienība. Tas ir milzīgs 
Dieva mīlestības brīnums, pie kura esam jau ļoti 
pieraduši, ka pat vairs neaizdomājamies par to. 
Vispirms šī antifona akcentē, ka sv. Komūnijas brīdis 
ir sakrālais mielasts, bankets, uz kuru ir aicināts 
ikviens Kristus sekotājs, kas ir žēlastības stāvoklī un 
ir tiesīgs tajā piedalīties, jo šis ir evaņģēlijā 
aprakstītais kāzu mielasts, uz kuru Kungs aicina 
visus, bet prasa, lai ielūgtais viesis būtu kāzu drēbēs, 
proti, lai viņa dvēsele būtu Dieva žēlastības stāvoklī, 
attīrīta no visiem smagajiem grēkiem Gandarīšanas 
sakramentā, kas dod šo “caurlaidi” ieņemt goda vietu 
pie euharistiskā mielasta galda. Mielasts ir domāts, lai 
tajā mēs priecīgi baudītu galdā pasniegtos ēdienus. 
Bet šajā mielastā tiek pasniegta ēšanai Kristus 
Vissvētā Miesa un dzeršanai Visdārgās Asinis, 
apslēptas zem euharistiskajām maizes un vīna zīmēm. 
Pieņemot šo debesu barību, mēs atjaunojam Kristus 
ciešanu un upura noslēpumu, kura piemiņu Jēzus 
iedibināja Pēdējo vakariņu laikā un mums pavēlēja to 
svinēt. Sv. Komūnijas mielasts mūs garīgi un fiziski 
savieno ar mūžīgo kāzu mielastu debesīs, nodrošinot 
mums līdzdalību tajā un piepilda dvēseli ar pestīšanas 

žēlastību un nākamās godības prieku, ko baudīsim  
mūžīgajā dzīvē kopā ar Kristu, eņģeļiem un svētajiem 
debesīs. Tāpēc ir ļoti svarīgi vienmēr atcerēties, kas ar 
mums notiek sv. Komūnijas īsajā mirklī, un sirsnīgi 
pateikties par šo debesu dāvanu mums jau šajā dzīvē. 

Svinīgā Kristus Miesas un Asiņu svētku procesija 
ar 4 evaņģēlijiem izceļ šo lielo noslēpumu, kurā mēs 
tiekam aicināti ņemt dalību virs zemes, lai turpinātu 
dzīvot mūžīgajā Komūnijā ar Vissvēto Trīsvienību arī 
debesīs. “Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, 
tam pieder mūžīgā dzīve!” (Jņ 6,54) - lūk, 
nepieciešamais nosacījums, ko Kristus mums uzstāda, 
lai mēs priecātos ar viņu debesīs. Atjaunosim 
Vissvētākā Sakramenta cieņu un regulāri to 
pieņemsim ar vislielāko godbijību un ticību sirdīs! 

Mani nabaga lielvārdieši! Zinu, ka jūnija mēneša 
skaitliski daudzie Baznīcas svētki un garākie 
dievkalpojumi priekš vairākiem ir kā “mocības un 
spīdzināšana”, kas it kā nolaupa jums brīvo laiku un 
neļauj baudīt vasaras brīvlaiku. Bet ar to kristieši arī 
atšķiras no neticīgajiem, ka mums ir dota liela 
privilēģija svinēt paralēli laicīgajiem svētkiem arī 
debesu valstības svētkus jau šeit virs zemes. 
Nedomāju, ka ar to Baznīca jums grib reāli nodarīt 
pāri, bet aicina mūs priecīgi sekot Pestītājam kā viņa 
draugiem. Bet draugi grib būt kopā un priecāties. 
Kāpēc jaunieši pulcējas baros un tusējas stundām ilgi, 
skaļi uzvedoties un ālējoties pat pandēmijas laikā? 
Kāpēc viņus pat vīruss un sankcijas par distancēšanās 
pārkāpumiem neaptur no vēlmes būt kopā un 
priecāties? Kāpēc jūs paši varat nosvinēt Jāņus, veselu 
nakti ēdot, dzerot, dziedot Līgo dziesmas un skaļi 
priecājoties, bet uz Baznīcas svētkiem nav vairs laika 
un vēlmes atnākt papriecāties??? Kāda ir palikusi 
mūsu, kā kristiešu un dievabērnu, attieksme pret savu 
dvēseles pestīšanas darbu? Nežēlosim savai mūžīgai 
laimei veltīt nedaudz vairāk šīs dzīves laika, ko 
pavadām kopā ar Kristu, jo atalgojums par to būs 
pareizināts ar bezgalību mūžīgajā dzīvē! 

Dārgie draugi! Mums priekšā stāv arvien vēl daudzi 
dievnama atjaunošanas darbi, lai to varētu sakārtot 
līdz galam. Sevišķi aktuāli ir jumta seguma maiņas 
darbi, jo vecais jumts pēc 30 gadiem daudzās vietās 
tek un ir krietni parūsējis. Nekas nav mūžīgs, diemžēl.  
No saziedoto līdzekļu daudzuma būs atkarīgi jumta 
un sienu restaurācijas darbi šogad, tāpēc pazemīgi 
aicinu saņemties un ziedot šiem cēlajiem mērķiem.  

Lai jums svētīga vasaras atpūta, bet lai nepiemetas 
skleroze turpināt piedalīties dievkalpojumos! A.Solims 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
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Kristus Miesas un Asiņu svētki 
 Kristus Miesas un Asiņu svētkus Baznīca svinēja 
11. jūnijā, pagodinot mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas 
savai tautai šeit virs zemes ir atstājis Vissētāko 
Sakramentu par piemiņu savām ciešanām. Jēzus mūs 
māca caur Svētajiem Rakstiem: “Es esmu dzīvā maize, 
kas nākusi no debesīm; kas ēdīs no šīs maizes, tas 
dzīvos mūžam”. Viņš mums ir atstājis patiesu barību, 
caur kuru mēs tiekam sagatavoti mūžīgajai dzīvei. 
 Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas 
svētdienā 14. jūnijā baznīcas solos bija daudz ticīgo 
ļaužu. Pirms sv. Mises pagodinājām Jēzus Sirdi 
Vissētākajā Sakramentā. Priestera Andra Solima 
celebrētās Svētas Mises vienmēr ir bijušas skanīgas, 
arī šajā svētku reizē koris pieskandināja baznīcu ar 
skaistām garīgām dziesmām. Euharistiskā procesija ar 
4 evaņģēlijiem šoreiz notika baznīcā, lai gan viss bija 
sagatavots, lai dotos ārā. Pēc diezgan garām 
diskusijām prāvesta gala vārds mūs pasaudzēja no 
brāzmainā vēja un retām lietus šaltīm. Baznīcēniem 
prāvests smejoties aizrādīja, ka izskatoties, ka neviens 
neesot apliecinājis ticību lietusgāzei un neesot taču 
paņēmis līdzi lietussargu... Un šajā sakarā “uzcienāja” 
mūs ar anekdoti: “Kad ebreju tautu piemeklējis liels 
sausums, rabīns mācījis, sacīdams – lūdzieties, 
lūdzieties, lūdzieties, lai būtu lietus! Bet lietus kā nav, 
tā nav. Tad vienā reizē viņš sadusmojies un teicis: 
Jums nav ticības! Kā tā!? - tauta bijusi nesaprašanā. 
Rabīns sacījis: Ja jums būtu ticība, jūs būtu paņēmuši 
lietussargus!” 
 Pēc Euharistiskās procesijas, kuru kuplināja 
vairāki bērni un ciemiņi, koris izpildīja “Te Deum 
laudamus”. Prāvests beigās aicināja visus bērnus, lai 
dotu viņiem svētību; un bērni tiešām bija kuplā skaitā. 
Saņēmām arī dāvanas - svētā Antona svētbildītes! 
Nobeigumā koris nodziedāja “Gods lai Tēvam un 
Dēlam”... Skaisti un sirsnīgi nosvinēti svētki Dieva 
godam!                                                         Lilita Ieleja 

Lai top slavēts Jēzus Kristus! 
Sveika, mīļā Lielvārdes draudze, sveiciens no 

sakarsētās Olaines! 😊  
Vēlamies izteikt vislielāko pateicību par iespēju 

piedalīties 14. jūnijā sv. Misē un procesijā. Katrs 
brauciens pie jums mums ir kā lieli svētki. Jūsu 
brīnišķīgie dziedājumi, siltā atmosfēra dievnamā, 
lieliskie cilvēki - mums dod spēku un stiprina ticību. 
Braucot uz Lielvārdi, ikreiz saņemam lielisku 
enerģijas lādiņu. Lūgt Dievu tā, kā to dara jūsu 
dievnamā, ir tik vienreizēja un reta iespēja Latvijā. 
Pazīstam cilvēkus, kas ar sajūsmu un lielu 
pārsteigumu skatās dievkalpojumu ierakstus. Patiesi 
ticīgiem cilvēkiem jūsu Mises ir kas īpašs. Par 
priesteri Andri mums šaubu nav bijis nekad, 
fantastiskas darba spējas, mīlestība pret Dievu un 
nerimstoša cīņa par draudzi, uzticība principiem un 
nepiekāpība jautājumos, kas skar pielāgošanos tikai 
cilvēku vajadzībām un iegribām. 

Par procesiju 😊 
Ilga, skaista, lieliska pieredze bērniem, paraugs 

citām draudzēm. Skrienot, mēs reti kad aizdomājamies 
par kultūru, reliģiju, par kulturālo mantojumu… Līgo 
vakarā TV ekrānā vērojām stāstu par to, kā dažādās 
Latvijas malās cilvēki uztur mūsu tautas mantojumu - 
amatniecība, podniecība, tautastērpu darināšana, seno 
dziedājumu atjaunošana… Svētkos mums to parāda 
TV, bet ikdienā mēs esam savos birojos, darba vietās 
un paļaujamies, ka gan jau kāds par to visu 
parūpēsies… Un tad svētkos mums ir asaras acīs, jo, 
ak, mūsu kultūra, cik tā ir skaista! 

Vēlējāmies tikai atkārtoti norādīt, ka jūs esat 
īpaša draudze, jums ir tās lieliskās, garās Mises ar 
dziedājumiem, litānijām. Mēs tiešām uzskatām, ka 
esat tie, kas saglabā reliģisko mantojumu Latvijā. 
Vēlamies izteikt apbrīnu jūsu draudzei, izteikt mūsu 
pateicību pr. Andrim. Ja vien būs tiešraides, mēs 
skatīsimies, jo jūs esat lieliski! 

Ar patiesu cieņu, pateicību un mīlestību: 
Jānis+Rita Ķepuri 

Svētīgo maija mēnesi, kuru pavadījām lūdzoties 
uz Dievmāmiņas palīdzību, noslēdzām ar Svētā Gara 
svētkiem. Tautas valodā tos saucam par 
Vasarsvētkiem. 

Pateicoties mūsu draudzes vīriešiem Vladimiram 
un Jānim, mūsu dievnams tika skaisti izpušķots ar 
bērziem. Par godu Svētā Gara svētkiem mūsu 
dievnamā salidoja trīsdesmit deviņi baloži, kas 
simbolizē Svēto Garu (viens aizlidoja arī uz draudzes 
māju ☺). Tie, kā dzīvi, no mazākās gaisa plūsmiņas 
lidinājās un priecēja mūsu acis. 

Jūnija mēnesī mēs katru dienu pielūdzām 
Vissvētāko Jēzus Sirdi. Svētku un svinamo dienu 
jūnijā bija ļoti daudz. Vissvētās Trīsvienības svētkos 
godinājām mūsu Debesu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. 
Lūdzāmies arī uz sv. Antonu no Padovas viņa dienā 
(13.06.), pie kura tik bieži vēršamies pēc palīdzības. 
Viņš vienmēr uzklausa mūsu lūgšanas. Prātā nāk 
domas, kā viņš to spēj, jo lūdzas daudzi, bet viņš spēj 
uzklausīt visus. Pestītāja godam Kristus Miesas un 
Asiņu svētku oktāvas svētdienā  devāmies 
Euharistiskajā procesijā ar četriem evangēlijiem, kas 
noslēdzās ar bērnu pasvētīšanu.  Savukārt Kristus 
Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgumā 18. jūnijā 
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tika svētītas ārstnieciskas lauku zāles un ziedi.  
Kad 23. jūnijā tautā svin Līgo dienu, mēs 24. 

jūnijā svinam sv. Jāņa Kristītāja Dzimšanas svētkus, 
kurš nāca un kristīja ar ūdeni, un sagatavoja ceļu 
Jēzum. Jūnija mēnesis laikam ir svētkiem bagātākais 
mēnesis gadā. Beidzot Debesu Tēvs apžēlojās par 
mums un deva mums siltu laiku. 

Gribu novēlēt  visiem labu veselību, turēties un 
atbalstīt savu dievnamu, lai mēs varētu to turpināt 
atjaunot un savest kārtībā līdz galam.     Ņina Ratnieks 

 
Slavēts Jēzus Kristus!  

Dārgo prāvest un mīļie Lielvārdes draudzes 
locekļi! Pateicamies Dievam par iespēju atkal būt 
kopā ar Jums - šoreiz skaistajos Kristus Vissvētās 
Miesas un Asins svētkos, kas tika svinēti 14. jūnijā. 
Tie mums bija daudzkārtēji svētki, jo vienlaikus 
svinējām arī mūsu meitiņas Terēzes Magdalēnas 7 
mēnešus, kā arī viņas pirmo viesošanos Lielvārdes 
baznīcā pie prāvesta, kurš viņu kristīja pērnā gada 
Andrejdienā Ogrē.  

Visi trīs varējām 
piekalpot mūzikas 
skanējumam - es 
dziedot, dažbrīd 
spēlējot vijoli, paps 
Francisco ar Terēzi 
līdzi jūtot. Kā allaž 
liturģiskās mūzikas 
repertuārs bija 

atbilstoši izvēlēts svētkiem un pēc Mises sekojošajai 
procesijai ar četriem Evaņģēlijiem, kas šoreiz, 
baidoties no vēja un lietus, notika pa baznīcas 
iekšpusi. Taču tas nemazināja procesijas ar Vissvētāko 
Sakramentu skaistumu un cēlumu. Prieks, ka liela bija 
draudzes locekļu un viesu atsaucība iesaistīties 
procesijā, jo, kad Francisco nokāpa no kora, lai 
palīdzētu arī ar savu klātbūtni, izrādījās, ka vairs nav 
nevienas liekas komžas, ko vilkt, un tā nu viņš svinēja 
procesiju no tautas vidus. 

Liels prieks bija arī redzēt vairāk bērnu draudzē, 
kuri visi pašās beigās saņēma speciālu svētību pie 
altāra. Paldies prāvestam Andrim Solimam par 
dedzīgo un entuziastisko kalpošanu!  

Ar sirsnīgiem sveicieniem no Ogres: 
Madara, Francisco un Terēze Magdalēna 

 
Pateicība par mūsu sargeņģeļiem! 

Piedzimstot cilvēks no Dieva saņem savu 
sargeņģeli, kas viņu pavada visu mūžu. Eņģelis ir 
Dieva radīta garīga būtne ar prātu un brīvu gribu. Viņš 
pilda Dieva gribu un palīdz cilvēkiem. Eņģelis savu 
cilvēku sargā visu mūžu, visos dzīves ceļos, kā arī 
uzrauga un pieskata mūsu dzīvi, uztur sakarus ar 
“debesu grāmatvedību”, kurā pieraksta visus mūsu 
labos un sliktos darbus.  Viņš mudina mūs uz labiem 
darbiem un attur no nepatikšanām. Arī vajadzīgās 

tikšanās viņš palīdz noorganizēt, vai otrādi. Piemēram, 
gada sākumā man vajadzēja acu ārsta vizīti. Bija 
vajadzīga recepte acu pilienu iegādei. Pieteicos trīs 
reizes, bet vizītes nenotika. Vienmēr radās pamatots 
iemesls, kādēļ es nevarēju ierasties noteiktā laikā. Tad 
sapratu, ka man nav jāiet pie šī ārsta, un griezos Ogres 
poliklīnikā. 

Bieži cilvēki stāsta, ka nokavējuši vilciena vai 
lidmašīnas atiešanas laiku, vai ļoti negribēja braukt, 
lidot, un tādēļ ceļojumu atlikuši. Pēc laika uzzina, ka 
tas transporta līdzeklis avarējis. Kāds prieks un 
atvieglojums, ka bija nokavējuši auto vai citu 
transporta līdzekli.  Šeit noteikti ir jāizsaka pateicība 
savam sargeņģelim, kas to tā paveica. Paldies tev, 
sargeņģeli! 

Sevišķi tuvas un draudzīgas attiecības ar 
sargeņģeli ir bijušas svētajam tēvam Pio, kurš ar viņu 
sarunājies katru dienu. Tēvs Pio centies palīdzēt arī 
citiem cilvēkiem, kad tie lūdza.  

Kad vēl svētais tēvs Pio bija dzīvs (miris 1968. 
gadā), pie viņa griezās kāda pazīstama ģimene pēc 
palīdzības, kaut cerība bija maza. Ģimene ar suni 
brauca uz atpūtas māju, lai to sakārtotu. Netālu no 
galamērķa mašīna apstājās, un paši nevarēja saprast, 
kas par vainu. Gaidīja palīdzību no 
garāmbraucošajiem jau divas stundas, bet neviens 
neapstājās un nepainteresējās, kas vainas. Sievietei 
ienāca prātā palūgt palīdzību svētajam tēvam Pio. Ar 
mazu cerību viņi sazinājās lūgšanā ar tēvu Pio un 
izteica tam savu vajadzību. Apmēram pēc 10 minūtēm 
parādījās melna mašīna, kas brauca viņu virzienā. No 
mašīnas izkāpa elegants kungs un jautāja, kas noticis? 
Vīrs visu paskaidrojis, bet paceļot mašīnas kapotu, 
viss bija skaidrs. Ūdens iztecējis, caurulītes sadegušas. 
Viņš veikli aizsūtīja vīru pēc ūdens ar kanniņu no paša 
mašīnas un pats sācis aizlīmēt plaisas caurulītēs. Drīz 
vien mašīna bija salabota. Suns, kurš sargāja mašīnu 
no svešiem, gulēja mierīgs un ne reizi neierējās. Kad 
kundze gribēja vēlreiz pateikties labdarim un norakstīt 
viņa mašīnas numuru, smalkais mehāniķis bija 
pazudis kā nebijis.  

Lūgšana savam sargeņģelim ir diezgan gara, es 
citēšu tās pirmo rindkopu: 

“Mans sargeņģeli, ej man pa priekšu, soļo aiz 
manis, pavadi mani. Aizsargā mani, iedvesmo mani, 
palīdzi man pazīt Dieva gribu un izvēli. Palīdzi man to 
pieņemt un pildīt jebkuros apstākļos ar baloža 
vienkāršību un čūskas gudrību (Mt 10, 16). Pasargā 
mani no sātana un viņa ļauno garu uzbrukumiem. 
Palīdzi man sekmīgi pretoties katram kārdinājumam 
pret ticību un paļāvību uz Dievišķo apredzību, pret 
pazemību, šķīstību, mīlestību uz Dievu un maniem 
brāļiem. Esi kopā ar mani lūgšanā un pat lūdzies manā 
vietā!...” 

Mīlēsim savu sargeņģeli un katru dienu lūgsim 
viņa palīdzību sirsnīgā lūgšanas un pateicības sarunā 
ar viņu!                                                  Ludmila Apsīte 
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Jūlija 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. 

29. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki: 
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds 

dievkalpojums.  
 

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

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

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

5. jūlijā — mēneša pirmā svētdiena: pl. 11:00 sv. 
Mise, dievkalpojums Jēzus Sirds godam un 

euharistiskā procesija. 

Sakarā ar priesteru rekolekcijām dievkalpojumi 
nenotiks 20.-23.07. 

24. jūlijā — pl. 17:30 — sv. Mise.  
Lielvārdes pilsētas svētku  

Ekumeniskais dievkalpojums luterāņu baznīcā  
pl. 18:30. Visi ir mīļi aicināti! 

25. jūlijā — Sv. Apustuļa Jēkaba  un sv. 
Kristofera, šoferu aizbildņa svētkos: 

pl. 11:00 — sv. Mise par visiem šoferiem.  

26. jūlijā — Rīgas metropolijas dievnamu 
iesvētīšanas gadadienā (un sv. Joahima un Annas, 

Jaunavas Marijas vecāku piemiņas dienā): 
11:00 — sv. Mise Lielvārdē,  

pēc kuras tiks pasvētītas automašīnas, motocikli, 
velosipēdi un citi transporta līdzekļi un tiks dota           

svētība šoferiem. 

Kapusvētku kārtība: 

19. jūlijā — Kapusvētki Madlienas kapos: 
15:00 — sv. Mise kapličā un aizlūgums par 

mirušajiem. 

2.08. — Lielvārdes katoļu kapos: 
pl. 11:00 sv. Mise kapsētā (stipra lietus gadījumā 

— baznīcā), pl. 13:00 Vesperes un 
Procesija par mirušajiem kapsētā. 

9.08. — Jumpravas kapos: 
pl. 15:00 sv. Mise kapličā un aizlūgums par 

mirušajiem. 

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

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

Uzmanību! 
Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi 

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

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  

Sirsnīga pateicība:  
Vingrim Jānim ar dēlu Janci 
(ministrantu), Vladimiram Čubatjukam 
un Jānim Urtānam par lielo darbu 
invalīdu pandusa izgatavošanā un 
Aleksandram Kozlovskim par dzelzs 
materiāliem!  
Antoņinai Ratniecei (draudzes belkai) 
par ziedu klumbas “Mīlestība” un 
altārziedu kopšanu un ikdienas 
kalpošanu! 
Vladimiram Čubatjukam par Mises 
tiešraižu nodrošinājumu facebookā! 

Apsveicam Dzimšanas dienā: 
Adrianu Chartano Hernandez 
(4.07.), Annu Brezčedu (7.07.), 

Genovefu Porieti (12.07.), 
Zinaidu Kuzmani (16.07.), Annu 

Varlamovu (17.07.),  Mariju 
Pelsi un Broņislavu Ratnieks 

(26.07.), Dzintru Veidi (28.07.) 
un citus. 

Vārda dienā:  
visus Jāņus, Pēterus, Pāvilus, Jēkabus, Marijas 

Magdalēnas un Annas. 

Dārgie  draudzes  locekļi!  Izsaku  sirsnīgu  pateicību 
visiem,  kuri  ir  ziedojuši  dievnama  glābšanas 
remontdarbiem!  Taču  vēl divas dievnama  sienas  ir 
jāremontē  un  jānomaina  jumts,  kas  prasa  lielus 
līdzekļus. Ir jāvāc līdzekļi arī apkurei. Tādēļ  ļo   lūdzu 
turpināt ziedot dievnama atjaunošanas vajadzībām! 


