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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja

“Svētais Pāvil, māci dzīvot, lai
mēs tiktu debesīs!”
Pestītājam uzticīgie Lielvārdes draudzes locekļi,
mūsu avīzītes lasītāji, esiet mīļi sveicināti! Tieši pirms
gada uz svēto Apustuļu prinču Pētera un Pāvila
svētkiem mūsu dievnams ieguva jaunus griestus un
sienu, kolonnu jaunu krāsojumu, ļaujot mums visiem
priecāties par spožo dievnamu, kas atmirdzēja jaunā
ietērpā tagad arī tā iekšienē. Toreiz bija liela vēlme
turpināt remontdarbu fronti jaunu grīdas flīžu
uzlikšanā, taču šī fronte novirzījās uz torņa
remontdarbiem un apkures labā spārna pārveidošanu,
kas diezgan ievilkās. Līdz ar to rudenī vairs nebija
iespēju realizēt grīdas jaunu flīžu iegādi un uzlikšanu.
Es ilgi ložņāju pa visiem man zināmajiem un
nezināmajiem flīžu veikaliem Rīgā rudenī, bet tikai
pavasarī spēju atrast par daudzmaz pieņemamu cenu
attiecīgās grīdas akmensmasas flīzes, diemžēl jau par
augstākām cenām salīdzinājumā ar rudens cenām.
Taču arī manas fiziskās iespējas aktīvāk darboties šajā
laukā bija ierobežotas caur novembrī pārciesto galvas
operāciju un otrreizējo deguna saaugumu operāciju
aprīlī. Beidzot esmu nobriedis jūlijā ar Dieva palīgu
atsākt iecerētos grīdas flīžu remontdarbus, paralēli
veicot arī altārdaļas grīdas parketa nomaiņu pret jauno
tā klājumu, ja tikai mums pietiks līdzekļu šiem
lielajiem darbiem. Grīdas flīzes jau ir nopirktas un
gaida to atvešanu no Rīgas noliktavas. Grīdas apjoms
ir ap 250 m2, pie tam vispirms ir jāveic grīdas
līmeņošana un izlīdzināšana, par cik abi sānu stūri
fasādes daļā ir noslīdējuši par veseliem 7 cm zemāk
attiecībā pret altāra daļu. Līdz ar šiem remontdarbiem
būs zināmas neērtības un grūtības dievkalpojumu
normālai norisei dievnamā, bet mēs jau esam pieraduši
pie tādiem apstākļiem. Tāpēc paļaujos uz jūsu izpratni
un pretimnākšanu palīdzēt sakopt sestdienās dievnamu
svētdienas dievkalpojumiem.
Kā jau minēju, paralēli flīžu ielikšanai ir jāveic
altārdaļas grīdas parketa nomaiņa. Vecais parkets ir
ļoti nolietots, tā pamatkonstrukcijas šajos 30 gados ir
stipri pabojātas caur ķirmjiem, kas prasa arī lielus
līdzekļus jaunām pamatkonstrukcijām un parketa
klājumam. Es zinu, ka vairākiem būs iebildumi un
vēlme atstāt veco, čīkstošo parketu ar daudzām
spraugām. Bet, mīlīši, šogad taču ir mūsu dievnama 30
gadu jubileja, ko mēs gribam skaisti nosvinēt, ja
Kungs to ļaus, 17. septembrī. Vai tad mēs nespēsim
saņemties un uzdāvināt savam mīļajam dievnamam arī
jaunu, skaistu parketu dievnama vissvētākajā vietā,

kur ir Kristus altāris un tabernākuls? Ļoti lūdzu jūsu
izpratni un finansiālo atbalstu šo cēlo mērķu
realizēšanai, kamēr es vēl spēju mobilizēties uz šiem
lielajiem darbiem, jo atzīstu, ka tas arī man nav viegli.
Bet bez jūsu lūgšanu un morālā, kā arī finansiālā
atbalsta man šos darbus vadīt un veikt vienatnē vispār
nebūs iespējams.
Uz doto brīdi izkristalizējas vēl viena steidzama
vajadzība pirms grīdas remontdarbiem — ir jāapšuj
dievnama solu koka pamatnes ar stingrāku vojloka
materiālu, lai solu stumdīšanas un pārvietošanas
rezultātā netiktu saskrāpētas jaunas flīzes. Tāpēc man
ir vajadzīgi vīri, kuri spētu palīdzēt veikt šos solu
apakšu apšūšanas darbus, jo ar savu slimo muguru es
viens to nespēju paveikt. Lūdzu jūsu steidzamo
palīdzību!
Pēdējais lielākais no nepieciešamajiem dievnama
remontdarbiem paliks ārējo kāpņu atjaunošana, ko
laikam šogad reāli vairs nespēsim uzsākt, jo iepriekš
minētajiem darbiem aizies visas šobrīd pieejamās
draudzes finanses...
Jūs jautāsiet, vai mēs šoziem paliksim bez apkures
dievnamā, ja nespēsim nopirkt granulas, kas ir
palikušas nesakarīgi dārgas? Atbildi jūs arī paši varat
sev dot, ka tas būs atkarīgs, vai draudze gribēs un spēs
ziedot apkurei. Protams, šajos kara izraisītās
ekonomiskās krīzes apstākļos visiem ir ļoti smagi
finansiālie apstākļi. Tomēr aicinu nekrist garā un
saņemties atsākt dedzīgi lūgties, lai sv. Rita, Jāzeps un
Antons palīdz mums atrast vajadzīgās finanses un
dāsnus sponsorus, kā mēs to bijām darījuši iepriekš,
kad bija sagrauts dievnams. Dievs dara brīnumus caur
mums pašiem, jo daudz kas ir atkarīgs arī no mūsu
labās gribas un aktīvas līdzdarbošanās draudzes dzīvē.
Jūnija mēnesis nu ir galā ar tā daudzajiem lielajiem
Baznīcas svētkiem, kuru svinēšana vairākiem bieži
izraisa kurnēšanu, ka nu ir par daudz to svētku, kuri
nozog jūsu brīvdienas. Tomēr pateiksimies Kungam,
ka mēs varējām svinēt šos svētkus mierīgi un svinīgi
bez kara posta draudiem. Mūsu Ukrainas bēgļu
ģimenīte, kas aktīvi piedalījās mūsu dievkalpojumos
triju mēnešu garumā, nu ir atgriezusies savā mīļotajā
Žitomirā, lai satiktos ar saviem mīļajiem vīriem. Taču
25.06. rītausmā ap 500 raķetes no jauna apšaudīja visu
Ukrainas ziemeļdaļu, tajā skaitā Žitomiras apkārtni ar
24 raķetēm. Ceru, ka mūsu draugi un viņu ģimenes
palika dzīvi! Labāk mums svinēt svētkus, nekā
apraudāt savus mirušos kā kara upurus! Novērtēsim
vēlreiz miera dāvanu un lūgsim to arī Ukrainas tautai!
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Es pateicos Kungam par ikvienu mūsu draudzes
locekli, kurš ar visu sirdi nāk un kalpo Dievam un
uztur savu draudzi. Ir patiess prieks, ka citu draudžu
ticīgie atzinīgi novērtē mūsu dievkalpojumus, korīti,
ministrantus. Bija zināms pārsteigums dzirdēt no viena
ciemiņa mūsu draudzē jautājumu, vai mūsu ministranti
vienmēr atnāk uz Misi ar nospodrinātām kurpēm un
baltiem krekliem un uzvalkiem... Es teicu, ka viņi paši
labi saprot, kam viņi kalpo un kur viņi atrodas. Un
man bija prieks par tādām pozitīvām piezīmēm. Ceru,
ka arī jums ir prieks piedalīties mūsu svinīgajos
dievkalpojumos, kaut tie ir garāki kā citur. Paldies par
jūsu “moceklības” izturību: Dievs to noteikti novērtēs!
Bet 31.07. aicinu visus šoferus atvest savus
transporta līdzekļus pasvētīšanai pēc sv. Mises par
visiem šoferiem un ceļotājiem. Svētīgu atpūtu visiem,
kuri dodas brīvlaikā, bet neaizmirstiet pildīt baušļus!
Sveicu arī visus slimos, vecos un vientuļos! Pr. Andris
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+
Mīļie lielvārdnieki!
Cik gan skaisti jūs svinat svētkus! Cik
pagodināti un pateicīgi mēs jūtamies par katru iespēju
tajos piedalīties! Kristus Miesas un Asiņu svētkos
mums bija patiess prieks doties ar jums svētku
Procesijā, skaistajā mīlestības un pateicības gājienā,
kurā vienojās draudze. Gatavošanās Procesijai, tās
norise, priestera komentāri, svētība, Procesijas
noslēgums, viss tajā bija skaists, katra frāze, katra
kustība. Procesija ir mīlēts, gaidīts un prieka pilns
notikums katrā draudzē, kas tik spēcīgi izjūt
savstarpējo vienotību un vienotību Dievā.
Jūnijs no mums atvadās ar jasmīnu smaržu, un ar
ziedošām liepām mūs sagaida jūlijs. Un tad šī
smaržīga, vasaras saules piepildīta liepziedu tēja
aukstos ziemas vakaros mūs sildīs un uzmundrinās
atmiņas par katru piedzīvoto sv. Misi un procesiju jūsu
skaistajā Dievnamā.
Paldies par jūsu centību, paldies, ka esat tik
neaprakstāmi skaists piemērs citām draudzēm!
Mīlestībā un pateicībā:
Rita + Jānis Ķepuri

ir svarīgas mūsu ikdienas lūgšanas. Viņam nav svarīgi,
cik minūtes mēs tam veltam, bet svarīga ir mūsu griba
un centieni satikties ar Viņu. Bieži lūgšanā meklējam
mierinājumu un žēlastību, nevis visu žēlastību Devēju.
Bieži lūgšanas ir ārišķīgas vai formālas. Būtu jāsaprot,
vai lūdzoties patiešām virzām savu skatienu uz Dievu,
vai pildām ikdienas pienākumus.
Jāsaprot pēc kā lūkojos visvairāk – vai gribu, lai
mana lūgšana tiktu iedzīvināta manā dzīvē, vai
lūgšana manu dzīvi padara labāku, vai tā padara
labāku dzīvi maniem tuvākajiem. Svarīgi - kā mana
dzīve ietekmē lūgšanu: vai tā kļūst pilnīgāka,
saturiskāka, Dievam tīkamāka? Vai lūgšana notiek
mierā un klusumā? Lūgties - nozīmē nodibināt tuvu un
draudzīgu saikni ar Dievu.
“Stāvēt Tavā priekšā, Kungs, - tas ir viss.
Aizvērt miesīgās acis, aizvērt dvēseles acis un mierīgi
palikt klusumā, lai atvērtos Tev, kurš esi šeit atvēries
man. Stāvēt Tavā priekšā, Mūžīgā Esība. Kungs, vēlos
neko nejust, neko neredzēt, neko nedziedēt. Būt bez
jebkādas domas, jebkādas iztēles, vienkārši būt ēnā.
Vienkārši būt šeit, lai bez šķēršļiem satiktos ar Tevi
ticības klusumā, Tavā priekšā, Kungs.” (Mišels
Kvosits)
Vēveru ģimene
Dievmātes aicinājums
Vasara
sasniegusi
pilnbriedu – zied un smaržo
mežs un lauks. Dzeguze, kā jau
katru gadu, aizgūtnēm zvana,
grieze griež siltos vakaros, caur
augstās
zāles
stiebriem
lodādama.
Jāņi – pats vasaras vidus ir īpašs laiks, kad dabā
virmo augšanas prieks, dzīve liekas viegla un
patīkama. Sēžu savā etiķkoku lapenītē un pierakstu
savas pārdomas.
Strazdiņš blakus ābelē trallina savu dziesmiņu,
kāds izsalcis odiņš dzinkstēdams meklē, kur varētu
iekosties. Cauri koku lapotnei, kas sniedz patīkamu
vēsumu, iespīd reti saules stari, bet virs kokiem koši
zilas debesis ar retām mākoņu čupiņām un dedzinoša
saule. Tomēr tā mani neaizsniedz, jo koku platās lapas
to aizēno, uztver mazāko vēsmiņu, to pastiprina un
piesātina ar tikko jaušami, maigo etiķkoku smaržu.
Es jūtos labi, jūtos pasargāta un mierīga – saule
nededzina, karstums nenomāc; ir labi justies drošībā
komfortablos apstākļos, bet tanī pašā laikā tepat
blakus notiek karš. Par to nevaru nedomāt, un, dzirdot
pāri galvai aizlidojam lidmašīnu, sirds sadrebas bailēs
– bet ja nu atkal kādam, kas savu dvēseli pārdevis
sātanam, rodas vēlme pēc mūsu asinīm un ciešanām,
pēc baudas noskatīties, kā sagrūst cilvēku dzīves,
gadiem celtais un gādātais, kā veciem, nespēcīgiem
cilvēkiem ir jāatstāj ar Dieva žēlastību gādātais
patvērums, savas mājas, un jādodas prom neziņā,
glābjot vienīgi, kas palicis – kailo dzīvību.

Pārdomas par lūgšanas nozīmi cilvēka ikdienā
Dievs – tā ir Mīlestība. Mīlestību ikdienā
jāvairo, jāpilnveido, jāatbalsta. Neviena mīlestības
saikne nevar saglabāties, tapt stiprāka, ja neesam kopā
ar mīlamo personu, neatbalstām to. Dieva mīlestību
mēs saņemam bez kādiem nosacījumiem, taču Viņam
2
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Bet tomēr – kāpēc izceļas karš? Vai tikai vienas
paranoidālas personības iedomu dēļ? Vai varbūt tāpēc,
ka pārāk daudzi cilvēki atteikušies no garīgām
vērtībām, sakrājuši dvēselēs lielu ļaunuma potenciālu,
kas sublimējas kā negatīvās enerģijas sabiezējums ar
tendenci kļūt lielākam un bīstamākam. Tieši to savos
nolūkos izmanto ļaunais, lai pārņemtu cilvēci.
Bet mēs jau esam labi – tikai tāda nieka ļaunā
skaudībiņa, nenovīdība, tikai kāda klačiņa, tikai pa
kādam ļauna vēlējumam un paņirgāšanās par tuvākā
sāpēm, bet pār visu – vienaldzības smacējošā migla,
kas aizsedz skatu, neļauj tuvākajā saredzēt tādu pašu
cilvēku kā pats.
Cik daudz ir labojams katra cilvēka dvēselē, to
redz Dievs, kurš sūta mums Vissvētāko Jaunavu
Mariju, lai tā ar savu parādīšanos un vēstījumiem
glābtu Dieva mīļos bērnus no iznīcības, pazušanas un
pašus no sevis.
Savā pēdējā vēstījumā 25. maijā Medžjugorjē
Dievmāte atgādināja: “Bērniņi, miers ir izjaukts, un
sātans vēlas nesaskaņas un nemieru. Tāpēc jūsu
lūgšanai ir jābūt vēl stiprākai, lai katrs nešķīstais
šķelšanās un kara gars tiktu apklusināts. Esiet miera
cēlāji un Augšāmceltā prieka nesēji sevī un jums
visapkārt, lai labais uzvarētu ikvienā cilvēkā!”
Dievmāte vēlas, lai labais uzvarētu katrā
cilvēkā, tad ļaunajam pasaulē vairs nebūs vietas. 24.
jūnijā paiet tieši 41 gads, kopš Dievmāte regulāri
parādās Medžjugorjē un nodod savus vēstījumus
vizionāriem. Arī šogad tur notika pārpasaulīga
parādība, kad no saules atdalījās kāds mirdzošs tēls,
rombveidīga figūra, kuru vērojot interneta kanālā
YouTube, es pēkšņi sapratu, ka tā ir Vissvētākā
Jaunava, kuru redzam lūgšanu grāmatas 44. lappusē.
Sekosim Viņas aicinājumam; lūgsimies par
mieru pasaulē, par mieru starp cilvēkiem, par Dieva
svētīto mieru mūsu dvēselēm!
Rita Bobkova
+++///+++///+++///+++\\\+++\\\+++\\\+++
Mēs visi esam Dieva bērni!
Šis raksts tapis 26. jūnija priekšvakarā, kad
noslēdzas Ģimenes gads. Lielu piedošanu jau iepriekš
izsaku prāvestam. Mana kavēšanās ar rakstiņa
savlaicīgu atsūtīšanu laikam ir atkal nozagusi
prāvestam kārtējo nakts mieru.
Šoreiz man radās sarežģīts jautājums. Vai ar
vājumu, trauslumu un bailēm var būvēt jaunas
ģimenes māju? Es priecājos par jebkuru cilvēku, kurš
veido ģimeni tradicionālā veidā, ielikdams tajā stipru
fundamentu, balstītu uz vīrieša un sievietes savienības.
Lai arī jaundibinātai ģimenei nav vēlme par bērniem,
tad labie nodomi vienam otru stiprināt, ārstēt, sargāt
no grēkiem, manuprāt, jau ir panākums.
Atceroties savu bērnību, man, kā bērnam, bija
svarīgi, ka man ir gan mamma, gan tētis. Ja es
atgrieztos bērnībā, un man prasītu, kādā ģimenē es
gribētu dzīvot, ja man nebūtu vecāku, piedāvājot
dažādus variantus, es būtu ļoti bēdīga, ja mani ieliktu

viendzimuma vecāku ģimenē. Es negribētu traumēt ne
sevi, ne izaicināt apkārtējos, norādot, kas ir labi un kas
ir slikti. Vēl jo vairāk negribētu sniegt padomus. Es
vēlētos lūgties par cilvēkiem ar homoseksuālām
nosliecēm, lai viņiem Kungs dod augstas morāles
principus, lai viņi neieslīgtu pārmērībās.
Es pati nepazīstu nevienu šādu cilvēku ar
pārmērībām. Mans pienākums būtu izturēties ar cieņu,
iejūtību un sapratni pret cilvēkiem, kam ir
homoseksuālas noslieces. Tomēr, ja šāds cilvēks
prasītu man padomu, tad es viennozīmīgi atbildētu, ka
Dievs neatbalsta un nevar atbalstīt grēku.
To māca mums arī Evaņģēlijs. Es lūgšos par
cilvēkiem ar homoseksuālām nosliecēm, lai viņi
nonāk uz pārmaiņu ceļa,
žēlsirdību
un
saņemot
mīlestību, tiek mierināti un
dziedināti.
“Dievs,
svētī
grēcinieku, lai viņš varētu
apzināties sevi kā daļu no
Dieva mīlestības plāna un
ļautos pārmaiņām ar tā
palīdzību!” Sarmīte Zoltnere
Dieva žēlsirdību es slavēšu mūžam!
Ar lielu interesi un pazemību izlasīju svētās
klostermāsas Faustīnas Kovaļskas dienasgrāmatu.
Kungs Dievs māsu Faustīnu izraudzīja par savas
žēlsirdības misionāri.
Māsas Faustīnas misija ietvēra vairākus
uzdevumus:
1)
vēstīt pasaulei sv. Rakstu pausto patiesību par
Dieva žēlsirdīgo misiju pret ikvienu cilvēku;
2)
lūgt Dieva žēlsirdību visai pasaulei;
3)
veicināt Dieva žēlsirdības svētgleznas “Jēzu, es
uzticos Tev” godināšanu;
4)
iedibināt Dieva žēlsirdības svētkus Lieldienu 2.
svētdienā (Baltajā svētdienā);
5)
lūgties Dieva žēlsirdības kronīti pl. 15:00 (Dieva
žēlsirdības stundā).
Kā redzam, visi šie mērķi mūsdienās ir
veiksmīgi realizēti. Dieva žēlsirdības kronītis šodien ir
visvairāk izplatīta lūgšana pēc Rožukroņa Romas
katoliskajā Baznīcā. Nav nevienas draudzes pasaulē,
kas nelūgtos šo sirsnīgo lūgšanu.
Sirsnīgi aicinu draudzes locekļus izlasīt sv.
Faustīnas dienasgrāmatu, kas ir pieejama mūsu
dievnama grāmatu galdā, lai varētu vairāk izprast šo
lielo Dieva žēlsirdības noslēpumu, kuru Jēzus atklāja
savai žēlsirdības līdzstrādniecei.
“Šodien dvēselē dzirdēju balsi, kas teica: “Ak,
ja grēcinieki zinātu par manu žēlsirdību, tad tik liels
viņu skaits neietu pazušanā. Saki grēcīgajām
dvēselēm, lai tās nebaidās man tuvoties, stāsti par
manu lielo žēlsirdību.”” (No sv. Faustīnas
dienasgrāmatas nr. 1396)
Jānis Kloviņš
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Jūlija mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas
katoļu draudzē

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!!!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana un
adorācija;
10:20 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.

Dārgie draudzes locekļi! Izsaku sirsnīgu pateicību
visiem, kuri ir ziedojuši dievnama glābšanas
remontdarbiem! Taču vēl ir jāremontē grīda un
jāuzliek jaunas flīzes un jauns parkets altārdaļā, kas
prasa lielus līdzekļus. Ir jāvāc līdzekļi arī apkures
granulu iegādei, kas ir kļuvušas ļo dārgas. Tādēļ ļo
lūdzu turpināt ziedot dievnama atjaunošanas
vajadzībām! Remontdarbi atsāksies jau jūlijā.

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

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Adrianu Chartano Hernandez
(4.07.), Annu Brezčedu 80 gadu
jubilejā (7.07.), Genovefu Porieti
(12.07.), Zinaidu Kuzmani 80
gadu jubilejā (16.07.), Annu
Varlamovu 85 gadu jubilejā
(17.07.), Edīti Graudiņu 55 gadu
jubilejā un Gabrielu Chartano
(19.07.), Mariju Pelsi 65 gadu
jubilejā (26.07.), Dzintru Veidi 60 gadu jubilejā
(28.07.) un citus.
Vārda dienā:
visus Pēterus, Pāvilus, Jēkabus, Kristoferus,
Marijas Magdalēnas un Annas.

1.07. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00.
3. jūlijā — mēneša pirmā svētdiena: pl. 11:00 sv.
Mise, dievkalpojums Jēzus Sirds godam un
euharistiskā procesija.
7.07. — mēneša pirmā ceturtdiena: sv. Mise
pl. 19:00 par visiem dzīvajiem draudzes
locekļiem. Pirms sv. Mises - Svētā stunda pl. 18:00.
Sakarā ar priesteru rekolekcijām dievkalpojumi
nenotiks 4.-6.07.
22. jūlijā — sv. Marijas Magdalēnas svētkos:
pl. 19:00 — sv. Mise.

Sirsnīga pateicība:
Visiem,
kuri
nenogurstoši
sakopj
dievnamu kārtējai svētdienas un svētku
sv. Misei, sevišķi remontdarbu laikā!
Mūsu čaklajai Ņinai Ratnieks par
draudzes saimniecisko darbu veikšanu
un koordinēšanu! Nāciet viņai palīgā!!!
Vladimiram Čubatjukam par Mises
tiešraižu nodrošinājumu facebookā!

24. jūlijā — Rīgas metropolijas dievnamu
iesvētīšanas gadadienā: pl. 11:00 — sv.Mise.
26. jūlijā — sv. Joahima un Annas, Jaunavas
Marijas vecāku piemiņas dienā: pl.19:00 - sv.Mise.
29. 07. — pl. 17:00 — sv. Mise. Lielvārdes pilsētas
svētku Ekumeniskais dievkalpojums luterāņu
baznīcā pl. 18:30. Visi ir mīļi aicināti!
31. jūlijā — pl. 11:00 — sv. Mise par visiem
šoferiem, pēc kuras tiks pasvētītas automašīnas,
motocikli, velosipēdi un citi transporta līdzekļi un
tiks dota svētība šoferiem.

Klausie es un atbals et katoļu Radio Marija Latvija
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv
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Pazemīgi lūdzam ziedot grīdas flīžu un parketa
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

Kapusvētku kārtība:
24. jūlijā — Kapusvētki Madlienas kapos:
15:00 — sv. Mise kapličā un aizlūgums par
mirušajiem.
7.08. — Lielvārdes katoļu kapos:
pl. 11:00 sv. Mise kapsētā (stipra lietus gadījumā
— baznīcā), pl. 13:00 Vesperes un
Procesija par mirušajiem kapsētā.

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

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