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“O, crux, ave, spes unica!”
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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja

“Krustā ir ciešanas, krustā ir
glābšana un mīlestības mācība.”
Mani mīļie Kristus uzticīgie draugi, esiet mīļi
sveicināti rudens pirmajā mēnesī, kurā mūsu draudze
svin sava atjaunotā dievnama titulsvētkus 14.09. Svētā
Krusta Paaugstināšanas godam! Rudens gadalaiks ir
ražas ievākšanas laiks dārzos, tīrumos, saimniecībās...
Bet tas ir arī laiks, kas pamudina aizdomāties par
mūsu garīgās dzīves darba augļiem, kādus esam
paspējuši sakrāt mūsu dzīves vasaras ziedoņlaikā, kas
tik strauji paskrien dzīves gadalaiku kalendārā.
Augusta pirmajā svētdienā mēs svinējām
Lielvārdes draudzes Kapusvētkus, pārdomādami par
mūsu dzīves jēgu un uzdevumu virs zemes un
aizlūgdami par mūsu mīļoto aizgājēju dvēselēm.
Cilvēka dzīves laiks ir Dieva žēlastības un nopelnu
laiks, kas aicina paspēt nopelnīt mūžīgās dzīves
caurlaidi uz debesīm. Šogad līdzdalība Aglonas
svētkos arī bija iespējama tikai ar saņemtajām
caurlaidēm, bez kurām reāli nevarētu iekļūt sakrālajā
laukumā uz galvenajiem dievkalpojumiem. Kristus
mums caur savu Baznīcu ir sagatavojis tādas
caurlaides, kas nodrošina Viņa sekotājiem mūžīgo
svētlaimi Triumfējošajā Baznīcā svēto sadraudzībā.
Taču no ikviena kristieša ir atkarīgs, vai viņš pats
vēlas šo caurlaidi saņemt un izmantot, vai noignorēt
un neizmantot šo vienreizējo dāvanu, ko bija saņēmis
Kristībā, bet pazaudēja caur savu grēcīgo un kristieša
vārda necienīgo dzīvi. Jēzus ikvienam savam draugam
atgādina: “Kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi,
ņem savu krustu un seko Man!” (Mt 16,24) Sekošana
Kristum nav iedomāja bez krusta, ciešanām,
pazemojumiem caur kristiešu vajātājiem, bez cīņas ar
tumsības un elles spēkiem, bez atkārtotiem kritieniem
un uzvarām. Tomēr Jēzus apsolīja, ka tie, kuri izturēs
līdz galam, būs pestīti. (sal. Mt 10,22) “In hoc signo
vinces” (“Ar šo zīmi tu uzvarēsi”), tā Kristus bija
apsolījis
nākamajam
Romas
imperatoram
Konstantīnam Lielajam, kurš šo zīmi lika uzzīmēt
visiem saviem karavīriem uz apmetņiem un
vairogiem. Un uzvara pār pretinieka karapulkiem bija
spīdoša...
Krusts ir smags ikvienam, kas to nes. Dažreiz tas
kļūst pat nepanesami smags, ja cilvēks nevēlas Jēzus
palīdzību tā nešanā un grib to nest viens pats, bez
Baznīcas palīdzības. Pirmie kristieši kaunējās pieņemt
krusta zīmi savā dzīvē, jo tā bija vispazemojošākās un
sāpīgākās nāves instrumenta zīme, kad kādu nāvei
notiesāto piesita vai piesēja krustā. Arī šodien tik

daudzi kristieši un Kunga kalpi tiek garīgi piesisti
krustos caur bezdievīgajiem cilvēkiem. Bet
vissāpīgākais ir tas, ka to arvien biežāk dara arī paši
kristieši, kuri nosoda, apmelno, aprunā un pazemo
savus tuvākos ticības brāļus un māsas, Baznīcas klēru.
Elle nekad neguļ, tā intensīvi strādā 25 stundas
diennaktī ar visām virsstundām, lai tikai sagrautu
Kristus Baznīcu un ticību cilvēku sirdīs. Mēs
nedrīkstam padoties šiem elles spēkiem un kļūt par
jūdasiem, savas ticības nodevējiem. Jēzum ļoti sāpēja
viņa izvēlētā apustuļa Jūdasa Iskariota nodevība, arī
Pētera trīskārtējā aizliegšanās. Tomēr abiem Viņš bija
gatavs piedot un deva iespēju nožēlot un atgriezties.
Bet tikai Pēteris sekoja Kristus dotajai iespējai izlīgt
un atgriezties apustuļu pulkā. Jūdass nocietinājās savā
velnišķīgajā lepnībā un izvēlējās pazušanas ceļu. Tā
bija tikai viņa personīgā izvēle, kurā nedrīkst vainot
Dievu vai Baznīcu.
Draugs, tā ir arī tava personīgā izvēle, kā pusē tu
esi, vai Dieva, vai Lucifera pusē. Tev ir pašam
jāsaprot, kam tu kalpo katru reizi, kad dari ļaunu
citiem, kad svētzadzīgi kā Jūdass pieņem Vissvētāko
Sakramentu citā baznīcā, bet sirdī saglabā naida žulti
un indi pret saviem tuvākajiem. Nekad nevarēšu
saprast tos draudzes locekļus, kuri tēlo svētos svešajās
draudzēs, gāzdami visādus mēslus uz savu draudzi un
tās ganiem, pazemodami ar to visu Kristus Baznīcu,
kas ir “viena, svēta, katoliska un apustuliska” un
darbojas kā vienota Kristus mistiskā miesa, kurai sāp
katra tās atkritušā locekļa grēka terorakti. Tikai
pazemībā un vienotībā ir kristiešu spēks cīņā ar
Pasaules princi — sātanu un tā karapulkiem. Ja
kristieši būs sašķelti arī turpmāk, tad tie reiz zaudēs
izšķirošajā kaujā un paši iznīcinās Kristus Baznīcu.
2.09. pl. 10:00 Ogres tiesā tiks iztiesāta
krimināllieta par Lielvārdes dievnama sagraušanu caur
SIA “KMT Projekts” būvniekiem. Lūdzu draudzes
lūgšanas par taisnīgu tiesas procesa norisi! Oficiālie
zaudējumi draudzei ir nodarīti 73 000 Euro apmērā.
8.09. neaizmirsīsim apsveikt mīļo Dievmāmiņu
Šūpļa dienā un 12.09. - viņas Vārda dienā!
Sagatavosimies svētīgi nosvinēt mūsu draudzes 40
stundu dievkalpojumus daļēji atjaunotajā dievnamā.
Prieks ir par atjaunotām sienām un logu ailēm labajā
pusē un apmetumu apkārt pamatu cokolu. Tagad
paliek jumta remontdarbi, kas būs atkarīgi no
līdzekļiem un laika. Lūgsimies un ziedosim šiem
svarīgiem darbiem, lai tuvotos finālam! Lai Dievs
jums visiem dāsni aizmaksā! Jūsu gans: pr. A. Solims
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ceru, ka atrodot mājas, cilvēki nav pazaudējuši savu
ticību, bet tiešām vāji apmeklētie Kapusvētki mani
mulsināja.
Tāpēc es gribētu aicināt visus Lielvārdes Romas
Katoļu baznīcas draudzes piederīgos lūgt par mums,
jumpraviešiem, lai atrodam ceļu atpakaļ pie Dieva.
Rita Bobkova
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
Jaunava Svētā, Aglonas baznīcā!

Kapusvētki Jumpravā
Atkal rudens pa sēņu takām, brūklenāju ceriem,
caur purvāju miglu nemanāmi piezadzies!
Kaut vēl augusta sākums un saulīte cepina uz
nebēdu, bet priežu augstajās galotnēs ziemeļvējš savu
auksto elpu dveš, un debesis tik zilas, kā tikai augustā
mēdz būt.
Kā katru gadu, laika posmā starp vasaras
aizņemtību lauku darbos, ceļojumiem, atpūtu,
vaļošanos Jūrmalas smiltīs un rudens steigu ar darbu
daudzumu, visur Latvijā notiek Kapusvētki, kad mēs
steidzamies apmeklēt savas dzimtas atdusas vietas.
Es nāku no Latgales, kur šie svētki ir lielākais
notikums gadā. Veselu nedēļu pirms tam kapos nav
miera. Tie ir pilni ar cilvēkiem, kuri par jaunu uzkopj
kapus, stāda ziedus, kopj mauriņus un košumkrūmus
ne tikai pie savu tuvinieku, bet dažreiz arī pie
kaimiņos esošām sen nekoptām kapu kopiņām, jo šinī
svarīgajā dienā visam jābūt kārtībā – Dievam un
cilvēkiem tīkami.
Tad nāk svētki, kuriem dzimtu māju saimnieces
gatavojas ar lielu rūpību – cep, šmorē, vāra, gatavo
tortes, sien sieru, ar ko savā sētā pamielot sen
neredzētus mīļus radiņus, kuri no visām pasaules
malām nu saradušies savā pusē, lai atcerētos, lai
atstātu kaut mazu ticības, cerības un mīlestības daļiņu
savai dzimtai un līdzi paņemtu tādu neredzamu, bet
sajūtamu saikni, kas ļauj dzīvot, nepadoties un izturēt.
Svarīgs notikums tiem, kuru tuvinieki atdusas
kapsētās, kas kapu svētkos tiek apmeklētas ļoti kuplā
skaitā. Satiekas radi, sen neredzēti skolasbiedri,
bijušie kaimiņi. Procesija slaidā lokā aizvijas no viena
kapu stūra līdz nākamajam. Mirušo piemiņai tiek
aizdegtas svecītes… Dzīvie kopā ar mirušiem –
mūžīgā sasaiste, sakņu apzināšana, dvēseles
nemirstības
apzināšana,
Dieva
klātesamības
apzināšana…
9. augustā arī Jumpravas kapu kapličā notika sv.
Mise un aizlūgums par mirušajiem. Rožu apjoztajā
jaukajā kapeliņā mēs, mazā katoļticīgo jumpraviešu
draudze, pieminējām mūsu aizgājējus. Sirdi veldzēja
Lielvārdes Romas katoļu draudzes dziedātājas
talantīgās Janas vadībā un priestera Andra Solima
uzruna draudzei, kurā viņš uzsvēra, ka katra mūsu
lūgšana, katra vēršanās pie Dieva, pie Jēzus, pie
Vissvētākās Jaunavas Marijas ir nepieciešamā artava
mūsu tuvinieku un visu aizgājēju dvēseļu glābšanai.
Piedosim, neatcerēsimies slikto, lūgsim par
visām dvēselēm!
Tik jauki, ģimeniski notika sv. Mise, ka
aizmirsās tas, ka esam ļoti pieticīgā pulciņā.
Neskatoties uz to, ka, piebraucot pie kapiem, redzēju
kuplu ļaužu pulku sēžam lapenītē, Misē un Procesijā
piedalījāmies tikai mēs, nelielais Jumpravas Romas
katoļu draudzes pulciņš.
Žēl, jo Jumpravā mājas sev atraduši daudzi
katoļticīgo latgaļu dzimtu piederīgie. Es no visas sirds

Jau pagājis augusts; šis mēnesis mūs dāsni
izkarsēja saulē, samērcēja lietū un silti sasildīja Māras
zemes bērnus ar īpašo Jaunavas Marijas mīlestību. Par
braucienu uz Aglonas svētkiem domājām un spriedām
jau labu laiku iepriekš, vai tie vispār notiks, un ko par
to visu teiks negantais vīruss.
Ziņa bija priecīga: Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svinības Aglonas Dievmātes
sanktuārijā notiks! Mēs ar vīru Aivaru izvēlējāmies
piedalīties Svētajā Misē 15. augustā 12:00. Jaunava
Marija arī īpaši sargā mūsu mazo Māras zemīti, mums
ir par ko pateikties viņai! Laikā, kad visā pasaulē ir
izplatījusies šī nejaukā slimība, mums Dievmāte ir
sagādājusi visu - gan stipru imunitāti, labu laiku, gan
bagātu ražu dārzos un mežos.
Šī gada Aglonas svētki būtiski atšķīrās no
iepriekšējiem, tas viss saistīts ar Covid-19. Ierašanās
bija ierobežota: tikai ar ielūgumiem-ieejas kartēm, ko
varēja saņemt savā draudzē, katrai dienai atsevišķi.
Cilvēki tika sadalīti pa sektoriem, distance 2m vienam
no otra, pie grēksūdzes pieiet varēja tikai sejas
maskās. Mūsu sektorā cilvēku nebija daudz, viss
pārskatāms, nekādas drūzmas.
Svēto Misi vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs
V.E. arhibīskaps Petar Antun Rajič, ko viņš novadīja
latviešu valodā (!), un tas bija zināms pārsteigums.
Pateicības vārdus teica arī bīskaps Bulis. Atgriezušies
mājās, noskatījāmies TV tiešraides ierakstu no
Aglonas, vairākas reizes pamanījām arī paši sevi.
Tomēr bīskapa pēdējos vārdus, kad viņš iestājās pret
viendzimuma laulībām, televīzijas ierakstā neparādīja;
redzams, ka cenzūra pastāv joprojām. Šis brauciens
mums bija ļoti svētīgs. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Lilita un Aivars Ieleja
+==================+=================+
Mīļā, drosmīgā, skanīgā Lielvārdes draudze!
Tik daudz notikumu Baznīcas dzīvē pēdējā
laikā! Mums nav gājis viegli, vai nē? Taču katrs
pārbaudījums mums ko iemāca, tādēļ padalīsimies ar
saviem secinājumiem šajā sakarā.
Un tā…
Dievs ir mīlestība! Dievs ir vienīga patiesā
Mīlestība!
Mīlestība, ko tu jūti arī, kad, stāvot Aglonā
ierobežotiem savā sektorā ar drošības lentām apjoztās
bazilikas priekšā, tu acu skatienā satiecies ar pretējā
2
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sektorā stāvošu cilvēku, un jūs uzsmaidāt viens otram.
Mīlestība, kad ar smaidu sejā, ievērojot distanci,
cilvēki stāv garā rindā, lai kaut uz mirkli iekļūtu
bazilikā pie Dievmātes gleznas. Mīlestība, kad
lūgšanas laikā pamani asaras acīs tev blakus stāvošam
cilvēkam. Dievs ir Mīlestība!
Lai citi saka, ka esam reliģiozi, aprobežoti, no
dzīves atpalikuši fanātiķi, lai! Šīs mīlestības dēļ esam
gatavi paciest jebkurus pārmetumus, komentārus un
nosodījumus. Jo, redziet, cilvēkam var atņemt mantu,
var publiski pazemot, vajāt, var apsmiet, ielikt
cietumā, bet tās ir tikai mūsu ārējās izpausmes. Varbūt
mēs vēl neesam iemācījušies pagriezt otru vaigu,
varbūt mēs vēl mācāmies mīlēt savu tuvāko kā sevi
pašu… Nav jau viegli, bet mēs to vēlamies apgūt un
uz to tiecamies.
Mums ir viegli mīlēt Dievu, jo mums ir mūsu
brīnišķīgi priesteri, mūsu atbalsts, mūsu padomdevēji.
Mēs turpināsim iet uz baznīcu, pat, ja nāksies atkal
atgriezties attālinātā režīmā, mēs to darīsim! Mēs
turpināsim lūgties, mēs kritīsim ceļos altāra priekšā,
mēs kristīsim bērnus, mēs nenogurstoši atkal un atkal
apliecināsim ticību vienai, svētai, katoliskai un
apustuliskai Baznīcai, jo mēs esam katoļticīgie, mēs
esam ģimene, kas mīl un mācās mīlēt!
Ja vien nezudīs mūsu mīlestība pret Dievu un
vienam pret otru, nekas un nekad mūs nespēs salauzt!
Mīļi sveicieni no Olaines, mīlestībā un ticībā
esam vienoti ar Jums. Sargiet viens otru un paļaujieties
uz Dievu!
Jānis+Rita Ķepuri

Litānija svētajam Roham
(Aizbildnim cīņā pret epidēmijām, privātai lūgšanai)
Kyrie, eleison!
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kyrie, eleison!
Dievs, Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs, Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs, Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par
mums!
Svētā Marija, lūdz Dievu par mums!
Svētais Roh, dižciltībā dzimušais, lūdz Dievu par
mums!
Svētais Roh, kas tik lielā mērā nicināji šīs pasaules
labumus, lūdz Dievu par mums!
Svētais Roh, uzticīgais Jēzus Kristus kalps,
Svētais Roh, pastāvīgais Jēzus Kristus ciešanu
atdarinātāj,
Svētais Roh, kas Kristus mīlestības dēļ pacieti
apmelojumus,
Svētais Roh, kas, būdams nevainīgs, tiki nicināts un
važās iekalts,
Svētais Roh, dievišķās mīlestības pārņemtais,
Svētais Roh, kas savu mantu izdalīji nabagiem un par
viņiem pašaizliedzīgi upurējies,
Svētais Roh, kas veltīji savu dzīvi rūpēs par
slimniekiem,
Svētais Roh, kas ar varonīgu dedzību rūpējies īpaši par
mēra slimniekiem,
Svētais Roh, brīnumainā veidā pie dzīvības atgrieztais,
Svētais Roh, daudzu pilsētu glābēj mēra laikā,
Svētais Roh, kas dziedināji mēra slimos ar krusta zīmi,
Svētais Roh, kura vārdu cildina visā Baznīcā,
Svētais Roh, mūsu sargātāj,
Svētais Roh, kuru Jēzus Kristus kronēja ar godu un
slavu,
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs,
Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs,
Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par
mums!
P. Lūdz par mums, svētais Roh!
V. Lai mēs tiekam atbrīvoti no dvēseles un miesas
slimībām!
Lūgsimies.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, gādā par savu tautu ar
nebeidzamu mīlestību un caur svētā Roha ciešanu
nopelniem pasargā mūs no dvēselei un miesai
draudošām briesmām, caur Kristu, mūsu Kungu.
Amen!
Tēvs mūsu; Esi sveicināta, Marija; Gods lai ir Tēvam.

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
Tavi patiesie draugi
Pasaka pieaugušajiem
Reiz kāds jauns vīrietis posās uz kāzām. Laika bija
maz, lai visu pienācīgi sagatavotu, tapēc viņš vērsās
pie sava tēva:
“Tēt, man tev ir liels lūgums. Es viens visu
nepaspēšu izdarīt. Te būs manu draugu saraksts lūdzu, uzaicini viņus uz manām kāzām.”
“Labi, dēls, izdarīšu” – atbildēja tēvs.
Kāzu dienā dēls sarūgtināts teica tēvam:
“Tēt, es taču tev lūdzu piezvanīt visiem maniem
draugiem!”
“Es tā arī izdarīju.”
“Bet manā sarakstā ir 50 cilvēku, taču kāzās
ieradušies tikai 15 no tiem.”
“Dēls, es apzvanīju visus 50 un ikvienam teicu, ka
zvanu pēc tava lūguma – ka tev šodien ir lielas
problēmas un ir ļoti vajadzīga draugu palīdzība, un
visus uzaicināju atnākt šajā laikā un šajā vietā. Tāpēc,
nepārdzīvo, dēls! Tagad šeit ir visi tavi patiesie
draugi!”
Varbūt uzbāžos ne ar sevis izdomātiem rakstiem;
tomēr man liekas, ka tie ir ļoti vienkārši, bet tai pašā
laikā ļoti pamācoši.
Iesūtīja Alberts Zīlītis no Jūrmalas
3
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Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē septembrī
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana un
adorācija;
10:20 – Rožukroņa
lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.

Uzmanību!
Dievnama uzkopšanas grafiks septembrī:
31.08.-5.09. - Vingru ģim.; 7.-12.09. - Bartkeviča,
Rone; 14.-17.09. - Buraka; 21.-26.09. - Meistare;
28.09.-3.10. - Zoltnere.
Apsveicam
Dzimšanas dienā:
Līviju Vovčenko (3.09.),
Mariju Laurinoviču (8.09.),
Ingrīdu Jevsejevu (11.09.),
Antoņinu Vērdiņu (18.09.),
Ģenovefu Ranku (22.09.),
Baibu Mazkalniņu (24.09.), Janīnu Vilmani
(29.09.) u.c.
Visām Marijām, visiem Miķeļiem, Gabrieliem,
Rafaeliem mīļi sveicieni Vārda dienā!

Darbdienās:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās un sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.09. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Svētā Stunda.
pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem.

Sveicam
skolotājus,
studentus,
skolēnus un vecākus, uzsākot jauno
mācību gadu! Aicinām to uzsākt ar
labu grēksūdzi un Dieva svētības
izlūgšanos svētās Mises laikā 6.09. pl.
11:00 Lielvārdes baznīcā.

4.09. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 19:00.
6. septembrī: pl. 11:00 – sv. Mise un svētība
skolniekiem un studentiem jaunā mācību gada
iesākumā pēc Jēzus Sirds dievkalpojuma.

Sirsnīgi sveicam ļ. cien. Rīgas
arhibīskapu—metropolītu Zbigņevu
Stankeviču bīskapa konsekrācijas 10
gadu jubilejā (08.08.2010.)! Lai
Aglonas Dievmāte ņem viņu savā
lūgšanu patvērumā un dāvā stipru
veselību! Sv. Gars lai apgaismo, vada
un stiprina dvēseles spēkus, dāvādams izturību
kalpošanā Kristum un Māras zemes Baznīcai!

8. septembrī - Dievmātes
Dzimšanas svētkos:
pl. 19:00 – sv. Mise.

40 stundu dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes baznīcā
1. diena - 12. septembrī - Vissvētākās Jaunavas
Marijas Vārda dienā:
pl. 10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz Misei.
pl. 12:00 – svētku sv. Mise.

Aicinu pieteikties uz katehēzes nodarbībām
pieaugušajiem, gatavojoties uz Kristībām, Pirmo sv.
Komūniju, Iestiprināšanu, Laulībām. Iespējams piedalīties
arī brīvklausītājiem!

2. diena - 13. septembrī - pl. 10:00 – Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana un adorācija līdz Misei.
pl. 11:00 – svētku sv. Mise, Vesperes un
Pateicības himna “Te Deum”.

Pamudiniet visus, kuri vēl nav sakārtojuši savu garīgo
dzīvi, piedalīties šajās apmācībās!!!

Brāļi un māsas Kristū!

3. diena - 14. septembrī - Svētā Krusta
Paaugstināšanas svētki – dievnama titulsvētki:
pl. 17:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz Misei.
pl. 19:00 – svētku sv. Mise, kuru celebrēs Ogres
dekanāta dekāns pr. Andrejs Kazakevičs.

Sirsnīgi lūdzam ziedot Baznīcas remontdarbiem!!!
Ziedojumu var nodot personīgi dievnamā
prāvestam A. Solimam vai ieskai t draudzes kontā:
Lielvārdes Romas katoļu draudze, Meža 18,
Lielvārde, LV‐5070; Reģ. Nr. 90001080360
SEB Banka, Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451

29. septembrī - Svēto Erceņģeļu Mihaēla,
Gabriēla un Rafaēla svētki:
pl. 19:00 – svētku sv. Mise.

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

Klausie es un atbals et katoļu Radio Marija Latvija
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv
4

