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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
“Svētību man, Māte, dzīves ceļā dod,
mana sirds lai mieru, īstu laimi rod.
Manus darbus svētī, domas augšup cel,
lai es vienmēr protu dzīvot Dieva dēļ.”
Dārgie draugi! Pirms deviņiem gadiem 2013. gada
4. augustā Dieva Apredzība mani atveda kalpot uz
Lielvārdi, un, kā rakstīja viena draudzes rakstvede —
“draudzei sākās ļoti grūti laiki”... Jā, savā ziņā tik
tiešām šie gadi nebija viegli, jo draudze pārdzīvoja
diezgan daudz pārmaiņu: gan pozitīvu, gan negatīvu,
mācījās strādāt, rūpēties par savu dievnamu, kas tika
atjaunots, sagrauts un augšāmcelts no gruvešiem.
Draudze tika radināta arī intensīvākai lūgšanu dzīvei
un aicināta priecīgi svinēt skaistus un svinīgus
Baznīcas un draudzes svētkus, tajā skaitā jaunievestos
Ražas svētkus otrajā oktobra svētdienā un sv. Ritas
atlaidas svētdienā ap 22.05. Iepriekšējos avīzītes
numuros esam padalījušies ar mūsu panākumiem
draudzes saimnieciskajā dzīvē un paveikto dievnama
atjaunošanas laukā. Vairākiem, iespējams, ir radies
priekšstats, ka prāvests nav īsts garīgtēvs, bet
“prarabs” vai darbaholiķis, kurš to vien dara, ka
remontē baznīcu un diendelē no draudzes locekļiem
naudu attiecīgiem remontdarbiem... Hm, bet ko viņš
pats par to domā un “kāpēc tik daudz strādā”?
Patiesībā prāvests būtu ļoti laimīgs darīt tikai savu
garīgo darbu, ja visu saimniecisko darbu slogu
uzņemtos veikt paši draudzes locekļi, visu paši
organizējot un regulāri izpildot Baznīcas 5. bausli, kas
liek rūpēties par savu draudzi un to uzturēt. Diemžēl
lielākajam Latvijas katoļticīgo draudžu prāvestu
vairumam arvien ir jāvada arī draudžu saimnieciskā
dzīve un bieži pašrocīgi ir smagi jāstrādā dažādus
fiziskus darbus, kas zināmā mērā atņem laiku viņu
tiešajiem
pastorālajiem
pienākumiem.
Tāda
mentalitāte ir bijusi kā norma, šķiet, visos laikos, jo
nereti mūsu Latvijas Baznīcas vadība pārcēla
priesterus-būvniekus uz tām draudzēm, kur vajadzēja
steidzami remontēt dievnamu vai draudzes māju, ja
iepriekšējais prāvests tur “nekā nebija darījis”... Ne
par velti Romas Baznīcas kanoniskie likumi pēc
Vatikāna II koncila reformas liek dibināt pie
draudzēm saimnieciskās komitejas, aicinot lajiem
pašiem rūpēties un vadīt draudzes saimniecisko dzīvi.
To cenšas ieviest arī mūsu arhibīskaps Zbigņevs.
Latvijas priesteri nereti ir pārguruši, nodzīti ar
daudzajiem darbiem vairākās draudzēs, kas negatīvi

iespaido viņu veselību un nervus. Daži pat pārdeg vai
sāk pieprasīt atpūtas “sabata” gadu...
Ko lai es saku par sevi šajā jautājumā? Es negribu
kurnēt vai visu laiku gausties, cik man ir smagi, cik
ļoti sāp sabeigtā mugura ar trijām diska trūcēm, cik
bieži tirpst rokas un krampji rauj kājas un vēderu, kad
jādzer bieži pretsāpju tabletes. Zinu, ka tāda ir jūsu
daudzu darbaļaužu reāla ikdiena, arī manējā. Tāpēc es
gribu tikai pateikties Dievam par to labo, ko varēju un
vēl cenšos izdarīt Viņa godam un ticīgo labā. Ja
Kungs varbūt man ir devis vairāk šādu svētās Martas
harizmu, es priecājos par katru apzinīgi un centīgi
paveikto darbu, jo zinu, ka Baznīcā ir vajadzīgi arī
tādi gani. Bet tas nenozīmē, ka man ir sveša sv.
Martas māsas Marijas garīgā misija— man patīk
lūgties, ko jūs arī paši nevarat noliegt, kad dažreiz
jums liekas, ka nu jau ir par daudz ar tām “Solima”
garajām lūgšanām...
Arī šovasar mēs esam mobilizējušies realizēt
iepriekš nospraustos mērķus un esam noseguši
dievnama grīdu ar jaunām akmensmasas flīzēm.
Pienāca kārta arī nomainīt veco, nolietoto altārtelpas
grīdas parketu, zem kura liela daļa nesošo koka
konstrukciju bija galīgi satrūdējusi, ka daži dēļi pat
izlūza zem strādnieka kājām. Ir nobetonēta un ar
putoplastu ieklāta altārtelpas grīdas pamatne priekš
jaunā parketa, kuras nožūšanas laiks var paņemt
veselu mēnesi, radot bažas, ka līdz dievnama jubilejas
svinībām 17.09. mēs varētu tomēr neuzspēt uzlikt
jaunu parketu. Cerēsim, ka varbūt tas mums izdosies!
Ļoti gribētos sakārtot un pabeigt mūsu dievnama
atjaunošanas darbus, bet tas būs atkarīgs no laika
apstākļiem un jūsu ziedojumiem, lai nosegtu lielās
izmaksas. Paliek aktuāls apkures ziedojumu jautājums.
15. augustā Aglonā svinēsim Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētkus. Šogad gribētos tur
piedalīties pēc divu gadu pauzes, lai izlūgtos svētību
no mīļās Dievmāmiņas sev, mūsu draudzei un visiem
labas
gribas
ticīgajiem. Aicinu
intensīvi gatavoties
dievnama 30 gadu
jubilejas svinībām,
lai mums visiem
būtu liels prieks un
lepnums par savu
atjaunoto draudzes
dievnamu.
“Ora et labora!” - “Lūdzies un strādā!” Pr. A. Solims
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jāierodas.
Saule cepināja, bija karsti un slāpa, grābt sienu
ar vectēva paštaisīto koka grābekli, kas bija divas
reizes garāks par mani, mazajam, kārnajam meitēnam
nebija viegli.
Beidzot pusdienlaiks bija klāt, bet pēc tam –
diendusa, lai tad ar jaunu spēku varētu mesties darbā.
Vecmamma man arī teica, lai guļu.
Gulēt – to bija viegli pateikt, bet grūti izdarīt
mušu dēļ, kuras bija iemīļojušas omulīgo māju.
Nelīdzēja ne mušu lentes, ne vecmāmiņas mušmiru
brūvējumi. Lopu kūts nebija tālu no dzīvojamās mājas,
un, līdzko durvis bija vaļā, katram nācējam pakaļ
metās melno neradījumu bariņš, bet slinkākās no tām,
ērti sēdēdamas cilvēkiem uz rokām, mugurām un
dibeniem, slaidi iejāja istabā. Vakarā vectēvs mēdza
melnos džinkstētājus apkaustīt ar vecu avīzi, un es
viņam palīdzēju. Mēs abi pat sacentāmies, kurš vairāk
mušu nositīs. Nez kāpēc vienmēr uzvarēju es un lepni
saņēmu balvu “kompetu” (šokolādes konfekti).
Bet nu atpakaļ pie gulēšanas. Tā nu es guļu,
apsegusies ar vecāsmātes pašausto vilnas segu…
Karsti! Nometu segu. Mušas nedod miera. Brīnos, kā
abi pārējie var tik mierīgi krākt!
Nāk miegs, bet mušas neatstājas. Ja gulēt nevar,
tad jāiet ārā! Tā nu es izlīgojos pagalmā, paņēmusi
līdzi segu, un miegaini aizvelkos līdz puķu dobei.
Lilijas smaržo…
Liekas, mušām labāk tīk darba cilvēku ķermeņu
smārds, bet ne liliju smarža, jo tur viņas nedžinkst
apkārt.
Nopriecājos, paklāju sev segu starp liliju dobi un
jasmīnkrūmu un noliekos uz tās. Atlaižas putniņš, sāk
čivināt šūpuļdziesmu, bet es aizmiegu spirdzinošā,
dziļā miegā. Zeme šķiet mīkstākā gulta, putnu
dziesmas kļūst skaļākas, un nu es atrodos debesīs, kur
uz jaukiem, pūkainiem mākonīšiem sēž eņģelīši. Viņi
ir tik skaisti ar savām gaišu sprogainu matu
iekļautajām sejiņām, kas man laipni uzsmaida. Viņi
dzied skaistās putnu balsīs, māj man ar rociņām un
priecīgi sauc: “Rita, Rita!”
Guļu saldā un dziļā miegā. Bet! Nekad nav lemts
laimi baudīt mūžīgi. Pamostos no tā, ka tieši virs
galvas kāda balss brēc: “Rita!”
Debesis ar eņģeļiem izkūst, bet acu priekšā
parādās krustmammas Vaļas seja ar lielām, izbiedētām
acīm – “Ko tad tu te dari?”
Un tad, kā jau tas raibajā dzīvē pieklājas, nāk
pārmetumi, kā es tā esot pazudusi.
Vectēvs tiek atsaukts no glābšanas ekspedīcijas
pie pirts dīķīša, vecmamma ierauj balderjāņus un
beidz raudāt, krustmamma baras, bet visus apklusina
mans monologs: “Vai tiešām jūs visi tā baidījāties par
mani? Vai jūs visi mani tā mīlat?”
Bija tik jauki, kad krustmamma nobučoja mani
uz viena vaiga, vecmamma apkampa un nobučoja uz
otra, bet vectēvs noglāstīja manu galvu.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Dzīve ir pilna pārsteigumu, negaidītu
satricinājumu un pavērsienu. Cilvēce dzīvo ārkārtīgi
nestabilā laikā, īpaši tas attiecas uz materiālo pasauli.
Darba kolēģe gadiem ilgi krāja naudu dzīvokļa
iegādei, taupīja, plānoja - kādu dzīvokli vēlas
iegādāties, kādu interjeru vēlas. Šķiet, pavisam drīz
sapnim par jaunu dzīvesvietu bija lemts piepildīties,
taču Latviju, līdzīgi kā visu pasauli, šobrīd skar krīze.
Un nu, lai veiktu ikdienas maksājumus un pirkumus,
viņai nākas tērēt ietaupījumus. Sapnis palicis
neizsapņots. Ļoti skumji, bet viņai ir meitas, kas
atbalsta, kas brauc ciemos arī uz veco dzīvokli, kas
mierina. Cik ļoti daudz jauniešu atliek ģimenes
plānošanu uz vēlāku laiku. Vispirms karjera, nauda,
māja, mašīna…, tad bērni. Nedomāju, ka Dievs radīja
cilvēkus tikai darbam, nedomāju, ka Dievam pa
prātam ir tagad tik ļoti populārā kustība “Childfree” dzīve bez bērniem. Ģimene, bērni - lūk mūsu lielākais
kapitāls un ieguldījums nākotnē.
Mīļš sveiciens visām Lielvārdes draudzes
ģimenītēm! ☺ Gaidām svētkus Aglonā.
Rita + Jānis Ķepuri
Kā es pazudu
Mežos un laukos vējo
vasara, leknais zaļums dziedē nogurušās acis, medaina
smarža plūst no tuvējā meža, bet sakņu dārzā saule no
paša rīta cepina ravētājas kamiešus, izkaltušās lūpas
brēc pēc ūdens, bet sāpošā mugura pēc gultas. Dunduri
kā sērga lien virsū un kožas miesā, asiņu alkdami.
Vasara laukos, tas tev nav gozēties zem palmām
Kanāriju salās, vai piedzīvot Paradīzi zemes virsū, kas
izrādās ir Bali sala. Ir jau arī skaisti tepat mūsu jūras
malā, bet, kas tev lauciniekam dos, no bērnības
pierasts pie siena pļavas karstuma un garajām vagām
ar sīciņiem burkāniem, bietēm, kas jāatbrīvo no
nešķīsteņiem, usnēm, virzas, vārpatām, kas to vien
kāro, kā iegūt sev jaunu dzīves telpu, nožņaudzot visu
pārējo.
Kad rokas aizņemtas ar darbu, galva brīva, un
domas tajā lēkā un kūleņo kā palaidnīgi kaķēni, kamēr
aizkūleņo tālā pagātnē. Bet pirksti irdina mīksto zemi,
nezāles raudami. Saule karsē, gribas ēnu. Kaut nu
atpeldētu kāds mākonītis…
Atceros, kā reiz biju aizmigusi ķiršu koku ēnā,
dārzā zem vecmammas baznīcas lilijām.
Man laikam bija kādi desmit gadi, un vasaras
brīvlaiku pavadīju pie vecvecākiem Naujenes pagastā.
Tur es reiz kādu dienu pazudu. Tas ir, mani pazaudēja,
un tas notika tā:
Jau no agra rīta bijām strādājuši siena pļavā.
Diena bija skaista, debesis bez neviena mākonīša,
tomēr radio ziņās solīja lietu, tāpēc bija jāpasteidz, un
pie siena darbiem tika piesaistīti visi spēki,
pēcpusdienā arī krustmātei no Daugavpils bija
2

Mūsu draudze/ 2022. gada Augusts — 8 (111)

Vai zināt, kas notika pēc tam? Kad atbrauca
onkulis, dārzā tika uzkārts šūpuļtīkls. Tur gan bija laba
gulēšana!
Ar šo stāstu no tālās bērnības gribēju jums
pateikt kādu svarīgu lietu – biežāk stāstiet bērniem, ka
jūs viņus mīlat, ka uztraucaties par viņiem, ka viņi ir
lielākais dārgums, ko Dievs ir šinī pasaulē jums devis!
Nebaidieties to atkārtot. Bērniem tas var piemirsties,
un viņiem vienmēr patiks dzirdēt šos vārdus.
Rita Bobkova

Svētceļojums
Priecājoties par vasaras krāšņiem ziediem, zaļo
zāli un siltumu, aizsteidzas prom vēl viens skaists
vasaras mēnesis. Šis raksts tapis dienā, kad tiek
svinētas Annas, kas ir arī mans kristības vārds. Svētajā
Misē Annas dienā aizlūdzu par savu māmiņu Zentu
Annu. Viņai arī būs drīzumā otrā vārda diena Zenta,
kas būs 15. augustā. Tuvojas augusts ar pārdomām par
svētceļojumu.
Vai drīkst iet svētceļojumā nevis fiziski, bet
domās? Gribēju sākt šo svētceļojumu jau šodien, tikai
domās. Pārdomās centīšos salikt savu gaismas ceļu
līdz Aglonai. Ja drīkst, tad es aicinu visus labas gribas
ļaudis pievienoties šajā gājienā uz Aglonu, lai iegūtu
savas sirds mieru, nestu pārmaiņas, lai dzīvotu ar
Svēto Garu.
Esmu nonākusi laikā, kad vienā daļā no mūsu
planētas ļaudis mirst, cīnoties par savu brīvību. Katrā
Misē es dzirdu lūgšanas par mieru pasaulē, par mieru
Ukrainā. Es aicinātu sevi ikdienas pievienoties šīm
lūgšanām, lasot Evaņģēliju, klausoties Radio Marija,
noskaitot pātarus, ejot svētceļojumā. Kaut vai šādā
veidā gribētu dot savu atbalstu.
Lūdzu Godīgās Mīlestības Māti: “Caur tavu
labestību mierini bāreņus, ievainotos, sirmgalvjus,
kuriem jāpārdzīvo kara šausmas. Lūdzu, dod karā
cietušajiem savus dziedinošos glāstus, mierini un
stiprini viņus šajās grūtībās, lai viņi var pārvarēt
grūtības un saņemt gandarījumu.”
Kādus desmit gadus atpakaļ kādā sarunā ar savu
radinieci es uzdevumu jautājumu: “Vai var celt laimi
uz citu nelaimes?” Atbilde bija, ka nevar. Tad kāpēc
ļaudis tik daudz dara pāri citiem, ja iznākums jau ir
acīmredzams?
Man
vajadzēja
noiet
citādo
svētceļojumu, lai atrastu apstiprinājumu uz šo
jautājumu Bībelē. Jēzus Evaņģēlijā saka: “Visi dēsti,
kurus nav dēstījis mans debesu Tēvs, tiks izrauti ar
saknēm! Atmetiet tos!” (Mt 15, 13-14)
Savās domās jau plānoju, kā nonākt Aglonā.
Ļoti vēlos piedalīties Krusta ceļa gājienā, izstaigāt
Jēzus
Kristus
ciešanu
ceļu.
Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas lielie svētki ir
brīdis, lai uzkrātu enerģiju,
uzlādētos, bet arī iespēja, lai
stiprinātu
sevi
domās
nepadoties un iet tālāk.
Uzkrātās emocijas man palīdz
līdz nākamā gada svētkiem.
Katrā misē es atminos šo
esamību no svētceļojuma.
Pateicība mīļajai Māmiņai, ka
viņa uzklausa mūs mūsu
vajadzībās, aizsargā mūs gan
miesā, gan dvēselē ar savu pastāvīgo palīdzību. Es
lūdzu, lai viss, ko es daru, ir tīkams tavam Dēlam un
tev.
Sarmīte Anna Zoltnere

Vissvētā Māras zemes Karaliene,
lūdz Dievu par mums!
Ticīgie no visas pasaules pulcējas katru
gadu augustā Aglonā, lai parādītu patiesu
izbrīnu, pateicību, mīlestību mūsu visu
ticīgo cilvēku Mātei – Jaunavai Marijai.
Mūsu cerības Māte ir paraugs ikvienam – viņa bija
pazemīga, drosmīga, mīlestības un žēlsirdības pilna.
Katrs ticīgais visā pasaulē ilgojas kaut reizi
mūžā apmeklēt Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baziliku.
Latvijas ticīgajiem ir īpaša privilēģija dzīvot
bazilikas tuvumā. Mēs varam doties svētceļojumā
regulāri, lai vērstos pie Dieva Mātes un izlūgtu
žēlastību būt prieka pilniem Dieva bērniem, kalpojot
saviem brāļiem, māsām un savai zemei.
Lūdzam palīdzēt mums kļūt par tolerantiem,
priecīgiem un mieru nesošiem cilvēkiem, lai varētu
dzīvot paši un palīdzēt kļūt priecīgākiem apkārtējiem.
To var panākt tikai pateicoties Dieva žēlsirdībai, ļaujot
Dievam izpildīt Viņa gribu mūsu dzīvē.
Lūdzot Jaunavai Marijai, lai beidzas kari
pasaulē, īpaši Ukrainā, lai viņa pieskaras ar savu
mātišķo roku un dziedina salauztās cilvēku dzīves,
saprotam – jāieklausās un jāpilda svētās Terēzes no
Kalkutas teikto:
“Ja darīsi labu, tev teiks, ka rīkojies savtīgu
nolūku dēļ - nav svarīgi, tik un tā dari labu.
Iespējams, ka labais, ko esi paveicis, rīt būs
aizmirsts - nav svarīgi, tik un tā dari labu.
Iespējams, ka pasaule, kurai atdevi labāko no
sevis, tevi atraidīs - nav svarīgi, turpini dot no sevis
visu labāko.”
Svētceļojumos parasti piedalās
daudz bērnu un jauniešu, veidojas
draudzīgas bērnu un jauniešu grupiņas.
Daudzi no tiem paliek uzticīgi Dieva
vārdam visu savu dzīvi, citiem ticība
atnāk vēlāk, taču ne visiem ir dota ticības
dāvana. Lūgsim par sevi, bērniem un
mazbērniem
žēlastību
ar
prieku
iesaistīties sinodālajā ceļā, tad ticīgo
skaits palielināsies, vide, kurā mēs dzīvojam, kļūs
labestīgāka, drošāka, taisnīgāka. Lūgsim Jaunavai
Marijai mieru un atbalstu mūsu Māras zemei, mūsu
Latvijai.
Vēveru ģimene
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.

Dārgie draudzes locekļi! Izsaku sirsnīgu pateicību
visiem, kuri ir ziedojuši dievnama atjaunošanas
remontdarbiem! Pateicoties jūsu ziedojumiem,
esam gandrīz pabeiguši jaunu grīdas flīžu
uzlikšanu. Tagad ir pabeigti jauna parketa
pamatnes betonēšanas darbi altārdaļā, bet pēc
mēneša tiks uzlikts jauns parketa dēlīšu segums,
kas prasa lielus līdzekļus. Ir jāturpina vākt
līdzekļus arī apkures granulu iegādei, kas ir
palikušas arvien dārgākas. Tādēļ ļoti lūdzu
turpināt ziedot dievnama atjaunošanas
vajadzībām!

Darbdienās:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.
4.08. — mēneša pirmā ceturtdiena: Svētā stunda
pl. 18:00. Sv. Mise pl. 19:00 par visiem dzīvajiem
draudzes locekļiem.
5.08. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00.

Sirsnīga pateicība:
Vitālijam un Oļegam par meistarīgu
jaunu grīdas flīžu uzlikšanu dievnamā!
Ivanam un Aleksejam par altārdaļas
parketa grīdas pamatnes nobetonēšanu!
Aleksandram Kozlovskim par
nosponsorētām grants un smilts kravām!
Hubertam, Ansim un ministrantam
Edgaram par vecās apkures tranšejas
aizberšanu ar smiltīm!
Čubatjuku, Vingru ģimenēm, Sarmītei,
Ņinai, Jānim Urtānam, Ērikam, Ivaram
no Avotiem, Edītei, Ansim un citiem, kuri
palīdzēja kārtot dievnamu un apšūt solu
pamatnes!

6.08. — Kunga Pārveidošanās svētki:
sv. Mise pl. 12:00. Vakara sv. Mise nebūs.
7.08. — mēneša pirmās svētdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pirms sv. Mises pl. 10:20.
13.08. - sv. Meinarda svētku
Vigīlijas sv. Mise pl. 19:00.
14.08. - sv. Meinarda svētkos
Lielvārdes baznīcā tiks svinēta sv.
Mise pl. 11:00.
Tiks vākti ziedojumi Rīgas
Garīgā semināra uzturēšanai.
Paldies par jūsu atbalstu!!!
15.08. - Dievmātes Debesīs
uzņemšanas svētkos Lielvārdes baznīcā sv. Mise
nenotiks.

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

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

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