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> jūnijā, jūlijā un augustā pirmdienas vakaros sv. mises nebūs!

> 29.jūnijā – lieli svētki, sv. apustuļi pēteris un pāvils – sv. mise plkst. 18.30

> aicinām piedalīties rkĢ un draudzes svētceļojumā uz aglonu! izbraukšana 7.augustā no 

rīgas, maršruts ludza – aglona.  sīkāka informācija tiks izsūtīta uz e-pastu un izstāstīta 

kopīgā svētceļnieku tikšanās reizē jūlija vidū. pieteikties un papildus info: aija tel. 29153246

> aicinām piedalīties draudzes svētceļojumā uz itāliju no 24.oktobra līdz 2.novembrim! 

svētceļojuma laikā itālijā apmeklēsim paduju, ravennu, loreto, asīzi,  lielāko bedediktīniešu 

klosteri montecassino, romu un vatikānu, atpakaļceļā vičensu. Ceļā uz itāliju apskatīsim arī 

Čenstohovu un krakovu polijā.

Ceļojuma garīgais vadītājs – priesteris. pieteikties un vairāk informāciju varat uzzināt – uldis 

Bokšs, tel. 26656515. e-pasts: uldis.bokss@gmail.com

lai ceļojums izdodos, nepieciešams laicīgi pieteikties 40 cilvēkiem. Ceļojuma kopējās 

izmaksas ir plānotas 450 eur. Ceļojums ar mB 2013.gada autobusu.
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