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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja

“Mazi un jauni, un veci
nerims kā ūdeņi tecēt...”
Vismīļie draugi! Šie Aglonas Dievmātes godam
veltītās dziesmas “Piedod mums, Dievmāte piedod”
vārdi mūs iedrošina “tecēt” uz mūsu draudžu
dievnamiem lūgt Dieva palīdzību un Dievmāmiņas
svētību arī šajos smagajos un baiļu pilnajos laikos, kad
Covids atņirdz savus ilkņus, lai saplosītu arvien jaunus
upurus, kuru skaits atkal pieaug pasaulē. Diemžēl šis
cilvēces grēku ļaunuma karš turpinās pasaulē, kurā būs
gan kritušie, gan uzvarējušie. Tomēr Baznīca turpina
savu misiju pasaulē, kaut bieži arī pagrīdes apstākļos.
Māras zemes Karaliene sargās savus bērnus, kuri stipri
paļaujas un lūdz viņas aizsardzību. Šajā nodomā pie
viņas troņa Aglonā arī šogad atjauno savus
svētceļojumus nelielas drosmīgo kristiešu grupiņas,
ievērojot valdības uzliktos lielos ierobežojumus. Kā
jau pērn, arī šogad attiecībā uz Aglonas svētkiem
valdība pretendē uz Nobela prēmiju milzīgo šķēršļu
izgudrošanā ticīgajiem, lai tikai neļautu masveidā
pulcēties uz dievkalpojumiem, kad daudzviet citos
izklaides pasākumos brīvi ļauj drūzmēties līdz 9000
cilvēku... Ņemot vērā šos bezjēdzīgos ierobežojumus,
ļoti daudzi ticīgie šogad netiks uz Aglonas svinībām,
kuras iekrīt svētdienā. Nebūs arī nakts adorācijas
bazilikā. Tāpēc Lielvārdes baznīcā arī šogad būs
dievkalpojumi 13.-15.08., kuros aicinu piedalīties.
Dievnama iekšpuses krāsošana ir pabeigta, un
pagaidām ir pauze līdz nākamo remontdarbu tūrei pie
torņa remontdarbiem un apkures mezgla pārtaisīšanas.
Bet uzklāt jaunas grīdas flīzes diez vai šogad sanāks.
1.08. sirsnīgi lūgsimies par mūsu mirušajiem
kapusvētkos Lielvārdes katoļu kapos. Turaties un
atbalstiet savu dievnamu garīgi un materiāli!
Lai Aglonas Dievmāte jūs sargā un svētī! Pr.A.S.
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+
Par sociālajiem tīkliem un mūsdienu digitālo
laikmetu
Cik gan daudz informācijas mūsdienu jaunatne
iegūst internetā. Sociālie tīkli ir pārbāzti ar influenceru
izpausmēm, kas nereti tik ļoti ietekmē nenobriedušo
jauniešu psihi. Jaunākās tendences - mājās runājot
lietot anglicismus, protestēt pret jebkādām sabiedrības
morāles normām. Internetā darbojas ārkārtīgi daudz
populistu, kas, šķiet, protestē pilnīgi pret visu…
Turklāt
šī
mūsdienu
demokrātija!
Diemžēl
demokrātija kā attaisnojums tiek minēta saistībā ar
abortu legalizāciju, ar netradicionālo ģimeņu tiesībām.
Un ļoti skumji, ka, piemēram, Rīgas centrā plānotā

Praida norisi atspoguļos viens no vadošajiem interneta
ziņu portāliem tvnet. (Mūsu tuvākie bioloģiskie
radinieki
punduršimpanzes
bonobo
veido
daudzveidīgas seksuālas attiecības, tai skaitā
homoseksuālas, lai nodibinātu mieru grupā, spēlētos
un nostiprinātu savstarpējās emocionālās saites. [21;
22] Tas netraucē vairošanās procesu.. [skat. http://
psihosomatika.lv/public/files/0_utinans.pdf]). Ko vēl
piebilst - vai esam nonākuši līdz šimpanzes līmenim?
Jā, bērni dzimst arī ārpus tradicionālās ģimenes, bet
vai tas neietekmē bērna psihi?
Un kādās pozīcijās šajā situācijā atrodas
Baznīca? Kādēļ ziņu portāli neatspoguļo, piemēram,
iespēju doties svētceļojumā uz Aglonu no dažādiem
novadiem/pilsētām, kāpēc piemēram Aglonas svētki
nav oficiālā brīvdiena, neraugoties uz cilvēku lielo
vēlmi tos apmeklēt? Kādēļ sv. Meinarda svētki vairs
nenotiek uz salas, kas arī bija ļoti apmeklēts
pasākums? Kāpēc mūsu valstī, piesedzoties ar vārdu
DEMOKRĀTIJA, tiek atmestas Satversmē ierakstītās
vērtības? Demokrātija, protams, ir laba lieta, taču
mums vienmēr jāpatur prātā, ka mūsu Valsts
Satversmē minētas kristīgās vērtības! Cienīsim viens
otru un neļausim aiziet zudībā mūsu pamatvērtībām.
Sargiet viens otru!
Rita Ķepure
+++///+++///+++///+++\\\+++\\\+++\\\+++
Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Mūsu Lielvārdes draudzē ir izveidojusies skaista
un tautā ļoti iecienīta tradīcija: jūlija mēnesī svinēt
svētā Kristofera – ceļotāju un šoferu aizbildņa svētkus (25.07.). Parasti šīs svētdienas sv. Mise ir
kupli apmeklēta, jo tiek dota svētība visiem transporta
līdzekļu vadītājiem, tiek svētīti auto, velosipēdi un visi
citi braucamrīki (arī lidaparāti, kā bieži pajoko
prāvests).
Arī mūsu ģimenē šī svētdiena ir svarīga.
Automašīna ir nepieciešama katru dienu: lai
aizbrauktu uz darbu, lai varētu nokļūt pie ārsta, lai
aizbrauktu uz mežu ogās un sēnēs un svētdien uz
baznīcu; bet visu jau nevar pat uzskaitīt. Un galvenais,
lai mēs droši, veseli un priecīgi varētu atgriezties
mājās. Nepatīkami ir, ja ceļā atgadās kāda “ķibele” un
jāmeklē palīdzība nekavējoties. Vīriešiem tas ir
vienkāršāk: viņi ir “dzelžu veči”, un spēka gana daudz.
Mans auto vadītāja stāžs ir pavisam neliels, tik vien 5
gadi. Atceros, reiz man bija jākārto kādas darīšanas
pilsētā. Braucu viena, nebija blakus stiprā vīra pleca.
Un še tev! Stāvvietā ievēroju, ka vīrietis no blakus
auto tā diezgan norūpējies skatās uz manu pusi; nu,
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izrādās, ka uz manu braucamo. Arī es izkāpu un
ieraudzīju, ka ir “mīkstais”... Ko nu darīt? Ne spēka,
ne iemaņu, un drebošas rokas! Uzsāku sarunu ar
nepazīstamo vīrieti: atklāti izvaimanāju savu situāciju
un lūdzu palīdzību. Brīnums notika: divi laipni vīrieši
nokārtoja visu, pat atteicās pieņemt samaksu. Es visu
mājupceļu lūdzos par viņiem, un pateicos Dievam.
Zinu, ka daudzi šoferi, pirms uzsāk ceļu,
noskaita lūgšanas. Arī man priesteris Andris
piekodināja, lai vienmēr palūdzos “Tavā patvērumā”
pirms brauciena. Es toreiz atbildēju, ka skaitu lūgšanu
visu brauciena laiku (līdz mute sausa)... Re, kā iet tiem
zaļajiem gurķiem! Kādreiz es domāju tā: kad man būs
auto vadītāja tiesības, tad gan es braukšu kur tik vien
gribēšu… Bet realitāte nemaz tik jauka nav; reizēm
laika apstākļi ir briesmīgi un situācijas uz ceļa ir
kaitinošas – tad saproti, ka īstā laime būtu palikt
mājās.
Mīļie šoferi, velosipēdisti un visi citi braucēji –
lai jums taisni un plati ceļi, lai jūsu braucamrīki
vienmēr labi ripo un droši aizved jūs uz galamērķi! Un
vienmēr palūdzieties, pirms uzsākat ceļu, piesaucot
sargeņģeļu, Dievmātes, sv. Kristofera un sv. Agatas
palīdzību!!!
Lilita Ieleja
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+
Kristāmais vārds
Turpinot stāstu par ģimenei veltīto gadu, gribēju
pieminēt notikumus, kas saistās ar 15. augustu, kā arī
dzimtas kristāmajiem vārdiem.
Latvieši jau gandrīz no pirmajiem Dziesmu
svētku laikiem ir svinējuši vārda dienas. Pagājušā
gadsimta piecdesmitajos gados padomju vara
mēģinājusi šādu tradīciju iznīdēt. Iespējams, ka viens
no iemesliem varētu būt, ka vārdu svinības izsenis ir
arī bijušas kristiešu tradīcijās. Ar laiku šāda padarīšana
kļuva padomju varai neaktuāla. Lēnām atgriezās vecā
tradīcija, un kalendāros atļāva publicēt populārākos
vārdus.
Jau no pašas bērnības atceros, ka 15. augustā
tika atzīmēta manas mammas vārda diena. Šajā
datumā padomju laikos klusītēm pieminēja
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
svētkus. Man kā bērnam šis vecāku stāsts par Mariju
likās kaut kas svarīgs, bet tai pašā laikā
neizskaidrojams.
Ome Albīne deva manai mammai divus vārdus
Zenta Anna. Anna bija arī kristāmais vārds. Mammai
padomju laikos ļāva reģistrēt tikai vienu vārdu. Tā
visu padomju laiku kristāmais vārds tika noklusēts.
Mamma ģimeni pārsteidza, saņemot Latvijas pasi, ka
viņai atkal ir divi vārdi. Atceros, ka tajā laikā, daudzi
atgriezās pie saviem kristāmiem vārdiem. Interesanti,
ka draugi un radi palika pie ierastā un dēvēja par
Zentu, bet svešie ļaudis tomēr biežāk dēvēja vai nu par
Annu, vai par Zentu Annu.
Par mana tēva aizgādni, kad viņa abi vecāki
aizgāja mūžībā, uzņēmās viņa vecākā māsa Ilga, kuras

kristāmais vārds bija Juzepa. Šo vārdu neatradu biežāk
sastopamajā kristāmo vārdu sarakstā. Vārdu Ilga viņa
izvēlējās vēlāk pati. Kaut gan uz kapakmens 1964.
gadā tika iekalts viens kristāmais vārds Juzepa.
Mans tēvs toreiz ļoti pateicās vecākajai māsai
par rūpēm, tāpēc savai pirmajai meitai deva vārdu
Ilga. Juzepai piedzima divas meitas Ligita un Sarmīte.
Kā dubultpateicībā par vecākās māsas atbalstu otrajai
meitai (proti, man) viņš deva vārdu Sarmīte.
Kad mana mamma bija ļoti slima, slimnīcā
runājām par vārdiem, toreiz mamma man lūdzu
pieņemt kristietību. Šo lūgumu es izpildīju ar
pateicību. Toreiz izvēlējos mammas kristāmo vārdu
Anna.
15. augusts vēl manā dzīvē ir bijis nozīmīgs, jo
šī ir mana kāzu diena. Toreiz es izvēlējos šo datumu,
lai vienmēr manā ģimenē šī diena būtu svētku diena.
Tā bija skaista, saulaina 1998. gada vasaras diena.
Pēdējos gadus 15. augustu esmu svinējusi
Aglonā, tuvāk pie Dievmāmiņas, aizlūdzot gan par
vecāku dvēselēm, gan par Juzepu, gan lūdzoties par
savu ģimeni, lai viņa palīdz iegūt žēlastību, ka mēs
katru dienu iesākam, paceļot acis uz debesīm, pretim
Dievam, un sakām Viņam: “Paldies!”
Sarmīte Zoltnere
+++///+++///+++///+++\\\+++\\\+++\\\+++
“Dīvs, myusu glōbējs un styprums,
Paleidzātōjs myusu bādōs!”
Šie dziesmas vārdi man uzpeldēja atmiņā no
bērnības un jaunības dienām, ko Latgales sētā dziedāja
mūsu māmuļas.
Domāju bieži par šo sarežģīto laiku, ko visa
pasaule pašlaik pārdzīvo jau otro gadu šī Covid
vīrusa ietekmē. Visas pasaules zinātnieki strādā,
piedāvājot
dažādas
vakcīnas,
bet
nedod
simtprocentīgu garantiju ne par vienu. Joprojām mirst
daudzi cilvēki arī pēc vakcīnas saņemšanas. Mirst arī
daudzi jaunāki cilvēki. Reizēm liekas, ka vecāki
cilvēki ir izturīgāki. Kas dod spēku šiem cilvēkiem?
Viņu ticība uz Dievu un paļāvība uz Dieva palīdzību.
Daudzas reizes, kad mūs nomāc slimības un citas
raizes, mēs lūdzam Dieva aizsardzību un palīdzību.
Un cik daudzas reizes to saņemam, bet vai to pilnībā
apzināmies, ka tas nāk no Dieva? Un vai vienmēr
paļaujamies uz Dieva žēlsirdību uz aizsardzību?
Mūsu jaunākā paaudze un daudzi ir aizmirsuši par
Dieva esamību, netic, ka Dievs ir, un zaimo Dievu.
Kaut mēs to ātrāk saprastu, ka ne maskas, ne
vakcīnas mūs nepasargās, ja Dievs mūs nesargās, ja
mēs nepaļausimies uz Dieva palīdzību. Lūgsim
piedošanu mūsu Kungam, mūsu Dievam, par visiem
mūsu vārdiem un darbiem, kas nav bijuši viņam
patīkami. Lūgsim, lai visvarenais, žēlsirdīgais Dievs
novērš šo pasaules sērgu!
Lai Tev slava un gods visos mūžu mūžos!
Antoņina Ratnieks
2

Mūsu draudze/ 2021. gada Augusts — 8 (99)

stabi tik balti, ka ar netīrām rokām lūdzu
nepieskarties. Tagad es uzskatu mūsu dievnamu par
vienu no visdārgākiem dārgumiem. To jāsargā no
garāmgājējiem, bērniem, kas mētājas ar sniegu vai ko
citu. Remontdarbi veikti par mūsu saziedotajām
naudiņām, katrs cents vai eiro tika vākts ar cerību, ka
nākošreiz varbūt būs vairāk. Sargāsim no katra garām
gājēja, kas aizdomīgi ložņā apkārt, vai jauniešiem, kas
trako kapu stāvlaukumā un mēdz ar krāsām apķēzīt
ārsienas ēkām. To jau var redzēt uz draudzes ārējās
tualetes sienām... Jābūt modriem ik dienu!
Otrs lielais dārgums ir mūsu draudzes ļaudis,
starp kuriem ir omulīgais prāvests Andris Solims.
Liels paldies, ka atnāci kalpot uz šo brīvdomātāju
draudzi! Paldies, ka neej prom un paciet mūs, kādi
mēs esam. Ceru, ka ar remontdarbu beigām mainīsies
arī mūsu atsalums pret baznīcu un tā vienmēr būs
pilna ar lūdzējiem.
Kā lielu baznīcas dārgumu es uzskatu mirušo
mūsu ērģelnieci Janu, kura, diemžēl, neizdzīvoja
Covid-19 uzbrukumu. Žēl, ļoti žēl par šo lielo
zaudējumu visai draudzei! Paturēsim viņu gaišā
piemiņā! Patika Janas atklātība, siltais smaids,
vienkāršība ar visām draudzes avīm. Mūžīgo mieru
dāvā viņai, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai!
Tomēr ir liels prieks, ka Dievs saudzēja no
Covida nāves briesmām mūsu čaklo darbarūķi Ņinu,
kas ir draudzes lielais dārgums un atbalsts, jo uz viņas
pleciem reāli gulstas visi saimnieciskie un
organizatoriskie darbi. Pateicība Dievam par viņas
izpalīdzīgo un lādzīgo dabu, jo nekad neatsaka
nevienam savu palīdzību, kas viņu lūdz ko izdarīt vai
aizvest uz baznīcu, ko viņa dara ikdienas. Paldies, tev,
Ņina, par tavu upurgatavo kalpošanu draudzei!
Vēl uzskatu par lielu dārgumu mūsu
ministrantus un čaklo Čubatjuku ģimeni, kas daudz
palīdz Ņinai un prāvestam saimnieciskajos darbos.
Protams, mūsu dievnama svētgleznas, lielais
krucifikss virs altāra, sv. Ritas statuja un citi reliģiskie
piederumi ir mūsu dārgumi, kurus mums ir jāsargā.
Beigās jāsaka, ka padarītais remonts ir sevi
attaisnojis. Atliek mums tikai klausīt prāvestu, nākt uz
sv. Misēm, cik nu kurš ir spējīgs atnākt. Daudzi
draudzes locekļi nenoticēja pr. Solima apņēmībai
atjaunot baznīcu, izklīda pa tuvējām draudzēm. Viņi
atkārtoja apustuļa Toma gājienu: “Kamēr pats
neredzēšu savām acīm, tikmēr nenākšu”... Bet nu
baznīca atjaunota un skaista kā līgava. Lūdzu, nāciet
visi paklīdušie, jo Dievs ir žēlīgs un piedod visiem,
aicinot uz euharistisko mielastu pazudušos dēlus un
meitas. Nespējīgos, vārgos (kā mani) Jēzus ņem savā
klēpī un nes uz Tēva mājām.
Aicinu visas draudzes noklīdušās avis drošu sirdi
izsūdzēt savus grēkus un atgriezties. Kā paskatās un
palasa mūsu avīzītē pr. Andra teikto – vēl darba pietiks
arī nākošajai vasarai. Galvenais, palīdzēsim ar
ziedojumiem, un darbi virzīsies uz priekšu. L. Apsīte

Sargeņģelis – mazais “dieviņš”
Ar viņu satikos, kad biju pavisam maziņš.
Dzīvoju Rīgas centrā, kur mājai bija daudzi lieli
pagalmi, savienoti savā starpā. Sētā spēlējām "kazakusrazboiņikus". Jau toreiz man bija ātras kājas un mācēju
tālu lēkt. Bēgu no kādas vecākas, augumā garākas
meitenes. Lēcu pāri sētai. bet nepamanīju, ka virs tās
uzkārta veļas šņore. Atsitos tajā ar kaklu, redzēju acu
priekšā visu iepriekšējo dzīvi, bet laimīgā kārtā apmetu
gaisā salto un, piezemējies uz kājām, aizbēgu pa citu
pagalmu. Tad sāku ticēt, ka ar šo dzīvi nekas
nebeidzas - katram ir Sargeņģelis vai mazais “dieviņš”,
kā toreiz viņu nodēvēju.
Nākošā epizode bija ziemā. Caur bēniņiem
uzkāpām uz mūsu sešu stāvu mājas jumta, kurš bija
pamatīgi stāvs. Lēnām virzījāmies pa jumta kori un
priecājāmies par skatiem sev visapkārt uz Rīgu. Pēkšņi
paslīdēja kāja, sāku slīdēt uz leju pa sniegoto jumtu.
Atkal redzēju acu priekšā iepriekšējos puikas “dzīvītes”
notikumus. Nomoda sapni pārtrauca spēcīga roka, kura
mani saķēra un vilka atpakaļ uz augšu. Tas bija
Rolands (vismaz 5 gadus vecāks par mani). Vai mums
pieskārās Dievs vai apvienojās Sargeņģeļi, to nezinu,
taču palikām dzīvi.
Cita epizode bija Dārziņskolā, kurā mācījos.
Skrēju pa gaiteni un priekšā sajutu šķērsli - skolotājas
vēderu. Tiku atsviests vairākus metrus, atsitos ar galvu
pret klona grīdu, pēc mirkļa pamodos no bezsamaņas
un pēc dusmīga vārdu “lietus” no skolotājas puses
turpināju ceļu pa gaiteni uz klasi.
Pēdējais bija sāpīgākais notikums. Pēc stundām
pie mums, diviem klasesbiedriem, pienāca kāds
vecāks zēnu kora puika. Neatceros, ko tieši viņš mums
sarunā “uzbrauca” vai centās pierādīt, bet nākošajā
mirklī iekliedzos, jo dabūju ar puišeļa celi pa zēniem
sāpīgu vietu. Zvaigznītes pazibēja gar acīm, paģību,
kad nācu pie samaņas, jau bijām tikai divi ar
klasesbiedru.
Bijušas vēl daudzas situācijas manā dzīvē, par
kurām varētu dalīties citos avīzītes numuros. Stāstiņa
morāle - katram no mums ir savs Sargeņģelis, kuru
vajag cienīt, mīlēt un lūgt viņa palīdzību. Un, ja tā
visa nebūtu, vai justu mums vēl sirds?!
Ronalds Krūmiņš
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+
Sargāsim, saudzēsim savus dārgumus!
Katrai ģimenei, dzimtai ir savi dārgumi, ko tālāk
nodod no paaudzes uz paaudzi. Arī mūsu draudzē ir
dārgumi, ko ikdienā mazāk redzam, bet svētku reizē
tie izceļas īpaši skaisti.
Ilgāku laiku nebiju uz sv. Misi slimības dēļ,
tādēļ gribējās ātrāk redzēt atremontēto baznīciņu.
Palūdzu Ņinu, vai viņa varētu mani paņemt līdzi uz
saviem rīta darbiem baznīcā. Ņina kā vienmēr ir
atsaucīga, un mēs abas no rīta iegājām baznīciņā.
Mūsu baznīca pēc remonta izskatās daudz lielāka,
plašāka, prasīgāka pret dievlūdzējiem. Visas sienas,
3
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Augusta mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus nākt dziedāt
mūsu 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.

Uzmanību!
Sakarā ar Covid-19 vīrusa pandēmijas risku valdība
ir uzlikusi lielus ierobežojumu murgus ticīgo
dalībnieku skaitam Aglonā 13.-15.08. Visi publiskie
dievkalpojumi notiks ārpus bazilikas.
Vakcinētie un Covid-19 izslimojušie, uzrādot
sertifikātu (apliecinājuma dokumentu), atradīsies
atsevišķā sektorā, un tiem nebūs pārvietošanās
ierobežojumi.
Nevakcinētiem, lai piedalītos svētku dievkalpojumos
14.08. pl. 19:00 un 15.08. pl. 12:00 epidemioloģiski
daļēji drošā režīma sektorā (kurā cilvēku skaits,
ieskaitot personas līdz 12 gadu vecumam,
nepārsniegs 1000), iepriekš jāreģistrējas Aglonas
bazilikas informācijas centrā pa tālr. 25911536 vai
e-pastu info.aglona@inbox.lv (informācija bazilikas
mājaslapā www.aglonasbazilika.lv).
Savukārt personām ar derīgu digitālo
sadarbspējīgo sertifikātu par vakcināciju vai
pārslimošanu ar Covid-19 dalība minētajos
dievkalpojumos nav ierobežota un iepriekš nav
jāreģistrējas.
Lai piedalītos minētajās svētajās Misēs pl.
19:00 un 12:00, visiem būs jāuzrāda personu
apliecinošs
dokuments
kopā
ar
digitālo
sadarbspējīgu
sertifikātu
par
Covid-19
pārslimošanu, vakcināciju vai negatīvu testu, derīgu
48 stundas vai antigēnu testu, kas derīgs 6 stundas
(ko varēs izdarīt uz vietas Aglonā). Labu veiksmi!!!

Darbdienās:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.
30. 07. — pl. 17:00 — sv. Mise. Lielvārdes pilsētas
svētku Ekumeniskais dievkalpojums luterāņu
baznīcā pl. 18:00. Visi ir mīļi aicināti!
1.08. — mēneša pirmās svētdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pirms sv. Mises pl. 10:20.
5.08. — mēneša pirmā ceturtdiena: Svētā stunda
pl. 18:00. Sv. Mise pl. 19:00 par visiem dzīvajiem
draudzes locekļiem.
6.08. — Kunga Pārveidošanās svētki
— svētku sv. Mise pl. 19:00 un mēneša pirmās
piektdienas dievkalpojums Jēzus Sirds godam.
8.08. tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra
uzturēšanai. Paldies par jūsu atbalstu!!!’
13.08. - sv. Meinarda svētku
Vigīlijas sv. Mise pl. 19:00.
14.08. - sv. Meinarda svētkos, Lielvārdes baznīcā
tiks svinēta Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētku Vigīlijas sv. Mise pl. 17:00.

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Vandu Viļumovsku (7.08.), Veroniku Jermacāni
(9.08.), Oļesju Vingri (13.08.), Albertu Zīlīti no
Jūrmalas 65 g. jubilejā (14.08.), Madaru Jauģieti
(20.08), Ludmilu Apsīti 85 gadu jubilejā (25.08.),
Veroniku Bartkeviču (27.08.), Svetlanu Lapsu
(30.08.), Andreju Griķi no Jūrmalas (31.08.) u. c.

15.08. - Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos,
Lielvārdes baznīcā tiks svinēta obligāto svētku
sv. Mise pl. 11:00.
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Kapusvētku kārtība:
1.08. — Lielvārdes katoļu kapos:
pl. 11:00 sv. Mise kapsētā (stipra lietus gadījumā
—
baznīcā), kam sekos Vesperes un
Procesija par mirušajiem kapsētā.
Noslēgumā tiks dota svētība bērniem un
jauniešiem. Pēc dievkalpojuma būs jaunuzstādīto
pieminekļu un kapu krustu pasvētīšana.
Sakarā ar ļoti mazo katoļticīgo dalībnieku
skaitu atsevišķs aizlūgums par mirušajiem
Lāčplēša kapos šajā dienā nenotiks. Lūgsimies par
visiem ticīgajiem mirušajiem kopīgajā aizlūgumā
Lielvārdes katoļticīgo kapos. Savukārt luterticīgo
vadītais aizlūgums Lāčplēša kapos būs pl. 14:00.

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

22.08. — Jumpravas kapos:
pl. 15:00 sv. Mise un Vesperes kapličā, kam sekos
Procesija par mirušajiem kapsētā.
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