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2019. gada MAIJS
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
VAŠINGTONĀ, DC

DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA
400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
Tel: 301/251-4151
Virtuvē: 301/251-0779
dcdraudze@gmail.com
www.dcdraudze.org
MĀCĪTĀJA
prāv. Anita Vārsberga Pāža
mobilais 301/302-3270
macanitavp@gmail.com
KANCELEJAS VADĪTĀJA
Velta Firsova
darba laiks: pirmdien, trešdien,
piektdien no 10:00 – 15:00

SVĒTDIENĀS:
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS (10:00, sākot ar 19. maiju)
Seko kristīga sadraudzība
3.-5. maijā – ALA Kongress Denverā, Kolorado
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā
sestdien, 4. maijā – 17:00 Baltā galdauta svētki *
5. MAIJĀ –Lieldienu laika trešā svētdiena
10:00 Skolas izbraukums uz Seneka Creek State Park *
11:00 SVĒTBRĪDIS, laju vadīts
pirmdien, 6. maijā –13:00 Literārais pulciņš *
trešdien, 8. maijā – 19:30 Padomes sēde
ceturtdien, 9. maijā – 18:15 filma “Tēvs nakts” (E street cinema) *
sestdien, 11.maijā – ES vēstniecību atvērto durvju diena

DRAUDZES PRIEKŠNIECE
Dace Zalmane 703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com

12. MAIJĀ – Ģimenes diena
no 8:30 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju
9:15 Kārtējā skolas diena

PĒRMINDERE
Dagnija Ķilpe 410/730-5797
dagnia@comcast.net

11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS
Pie kafijas – tikšanās ar LR Aizsardzības ministru Arti Pabriku

SKOLAS PĀRZINE
Aija Celma-Evans 703/425-2660
dclatviesuskola@gmail.com
KAFIJAS GALDU KOORDINĀTORE

Ieva Kārkliņa O’Rourke
703/609-6709
ieva1@verizon.net
SAIMNIEKS
Marcus Birznieks 301/610-9721
TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE
Dace Zalmane 703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com
BAZNĪCAS KALENDĀRS
informācija vasaras numuram
jāiesniedz kancelejā līdz 15.maijam

otrdien, 14. maijā - 18:00 filma “Lidija” (LR vēstniecībā) *
Sākot ar 19. maiju, svētdienas rīta dievkalpojumi notiek plkst. 10:00
19.MAIJĀ – Lieldienu laika piektā svētdiena
10:00 Latviešu skolas izlaiduma DIEVKALPOJUMS
un sarīkojums *
15:15 filma “Tēvs nakts” (Bethesda Row cinema) *
26. MAIJĀ – Lieldienu laika sestā svētdiena
10:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM

Dieva mierā aizgājuši:
Aina Hertelis Thomas, dz. Strēlniece
dzimusi 1925. gada 10. maijā Liepājā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 20. martā Rockville, MD
Velta Zaļeniece,
dzimusi 1926. gada 31. martā Viesītē, Latvijā,
mirusi 2019. gada 13. aprīlī Virdžīnijā, ASV
Visvaldis Klāsons,
dzimis 1933. gada 14. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2019. gada 27. aprīlī Timonium, Merilandē
Piemiņas svētbrīdis
pirmdien, š.g. 6. maijā plkst. 13:00
Ruck Towson Funeral Home, 1050 York Road, Towson,
MD 21204
Tava saule vairs nerietēs,
un tavs mēness vairs nenokāps,
jo tava mūžīgā gaisma būs Kungs.
Jesaja 60:20

Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā
Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk, kad tā
mirdz visā savā greznā spožumā, Lieldienu rītā ļaudis
izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi
pārtaps par Kristus Augšāmcelšanās svētku dienu, kad
dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā
mirklī izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan
Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar Kristus
Augšāmcelšanās no nāves, ir atgriezusies cerība.
Tie, kas gaida mūs pie atvērtiem dievnamiem, arī
izvēlējušies. Kā izdaiļot dievnamu. Kā sagatavot
dievkalpojumu. Ko dziedās draudze, ko koris? No kura
no četriem evaņģēlijiem atskanēs Kristus augšāmcelšanas
stāsts. Katram atļauts brīvi izvēlēties starp Mateja, Marka,

Lūkas vai Jāņa evaņģēlijiem, kaut ekumeniskais lasījumu
saraksts Revised Common Lectionary šogad iesaka
izvēlēties, vai nu Lūkas 24:1–12, vai Jāņa 20:1–18.
Bet ja nu mēs izvēlētos abus? Vai vēl skaidrāk mēs
izprastu, cik liktenīgas bija cilvēku izvēles tajā pirmajā
Lieldienu rītā? Marija un citas sievietes taču redzēja Jēzus
briesmīgās ciešanas un krusta nāvi. Vai kāds viņas
vainotu, ja viņas nebūtu devušās uz Viņa kapa vietu, lai
līdz galam piepildītu savu pienākumu pret Viņu? Un vēl
pie tam tumsā. Izmisumā mācekļi bija izvēlējušies tomēr
kopā pavadīt laiku, gaidot? Bet ko? Atbildi, ko tagad
darīt, kad likās bez cerības viņu nākotne? Vai dodies pie
citiem, kad esi nonācis tādā vietā?
Jeb, vai kā Marija, citas sievietes, Tu dodies tieši pretim
tukšumam? Redzot no Jēzus kapa novelto akmeni, viņas
dodas kapā! Liktenīga izvēle, jo tieši tur, kur tukšais kaps
izraisa šoku, izbrīnu, jautājumu plūdu, neziņu – tiešu tur,
kur kapa tumsā viņas bija paredzējušas atrast nāves upuri,
parādās tie, kas mirdzošās drēbēs viņām prasa jautājumu:
„Ko jūs meklējiet dzīvo starp mirušajiem?” Un divi
turpināja palīdzēt viņām saprast, ka viss noticis tieši tā, kā
Jēzus bija sludinājis, vēl Galilejā būdams. Atcerieties?
Baidāmies, kad sākam ko aizmirst.
Vai atceries? Kad pirmo reiz varbūt kāds cits izvēlējās
jūsu vietā doties uz dievkalpojumu? Kādēļ toreiz viss
likās iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo
dzirdēji, ka ir Kāds spēcīgāks par ļaunumu, par to, kas
tevī ir tik lielā nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz
ziņkārības Tu izvēlējies doties dievnamā, varbūt tikai, lai
mazliet izprastu, kādēļ tik daudzi tomēr tic šim brīnumam
un paši top pārvērsti ne tādēļ, ka viņiem tik liela ticība,
bet, ka ir tik Liels Tas, Kam viņi tic.
To tikai pamazām atklāja tie, kas piedzīvoja pirmās
Lieldienas! Vispirms viņiem bija bailes, tad šaubas, tikai
tad pamazām atgriezās ticība, cerība un prieks! Kad
Marija un citas devās no tukšā kapa, lai mācekļiem
liecinātu, kas viņām tika teikts un sludināts, tad Lūkas
ev. 24:12 skaudri liecina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita
kā blēņas, un tie viņam neticēja.“ Ahā! Varbūt, ka teiktu
tie, kas meklē, kā lai attaisnot savas izvēles neticēt tādām
pasakām. Ir tie, kas patiesi izvēlās tālāk nelasīt un tā arī
nokavē izprast, kā šis stāsts patiesi atspoguļo gandrīz vai
katra cilvēka garīgās cīņas ar neticību.
Lasot tālāk, nākamais vārds sniedz pirmo zīmi, kā cilvēks
tomēr atrod ticību. Tas vārds ir bet. „Bet Pēteris,
piecēlies aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja
tikai noliktu linu autu, un viņš aizgāja, brīnīdamies par
to, kas noticis.“ (Lk. 24:12) Vai, Pēteri, Tu redzēji tikai
to pašu linu autu un to sviedrautu, ko redzēja Marija, Tu
redzēji „to sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus galvu,
noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā
vietā.” (Jņ.20:7)
Kādēļ divos evaņģēlijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka
Jēzus tukšais kaps tomēr nebija pavisam tukšs! Vai Dieva
Dēls saprot, cik mūsu dabā meklēt pēc pierādījumiem
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jebkādai patiesībai? Lai mēs spētu izvēlēties, ticēt vai
neticēt? Ir tie, kam mazāk vajadzīgas tādas zīmes, ir citi,
kam pietiek ar tukšo kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas
un mācekļu liecībām! Ir tie, kurus vairāk tomēr pārliecina
tas, kas acīm saredzams, rokām sataustāms, kā pašu
mācekļu un Kristus sekotāju absolūtā pārvērtība, kad
beidzot saprata visi: Tas Kungs ir augšāmcēlies! Viņš
patiesi ir augšāmcēlies.
Otrs nevar otra vietā tiem ticēt, otrs var otram apliecināt
tikai, kādēļ tā tic. Un piedāvāt sevi kristīgā mīlestībā kā
blakus gājēju otram, aicinot līdz doties, jā, arī Lieldienu
rītā tur, kur sanākuši tie, kam nav visas atbildes, bet
saprot, ka Jēzus dod laiku tās atrast. Viņš zina, kādreiz
nemaz nav viegli izvēlēties, kā pavadīt to laiku, kas
piešķirts mums te virs zemes dzīvot. Bet Viņš atgādina,
ka ir tik svarīgi izvēlēties kā to pavadīt. Tādēļ dod zīmes,
sniedz pierādījumus savas mūžīgās patiesības spēkam.
Kādreiz vienkārši jāizvēlas tās saredzēt – uzdrīkstoties
doties vietās, no kurām parasti izvairās visi. Kaps ir tukšs.
Nav tur kur meklēt Jēzu, jo Viņš ir Augšāmcēlies!
Lieldienu rītā kaut Dieva Gars mums palīdzētu izvēlēties
tapt par Lieldienu ļaudīm!
No sirds novēlu ticības atjaunojošus, priecīgus Kristus
Augšāmcelšanās svētkus!
Lai Dievs svētī!
+ Lauma Zušēvica
Archibīskape
PILNSAPULCE, PADOME, PATEICĪBAS

nesavtīgo kalpošanu draudzē. Lai Dievs svētī visās lietās!
Pilnsapulces dalībnieki ar aplausiem un ziediem pateicās
Jānim Vītolam, kuŗš daudzus gadus darbojies draudzes
padomē, pēdējos gadus priekšzīmīgi pildot priekšnieka
amatu. Paldies, Jānim, par Tavu vadību un labo
sadarbību! Ceram, ka Tu neliegsi mums savu pieredzi un
atbalstu nākotnes projektos!

Pilnsapulce ievēlēja pārvēlamos līdzšinējos padomes
locekļus, bet pirmo reizi Ivaru Kuškēvicu, kurš pēdējo
gadu bija revīzijas komisijas loceklis. Jaunā padome
savā pirmajā sēdē izraudzīja sekojošos locekļus draudzes
valdes amatiem:
draudzes priekšniece Dace Zalmane
priekšnieces vietnieks Egons Pļavnieks
kasieris Jānis Bebris
sekretāre Aija Celma-Evans
valdes loceklis Ulvis Grīnvalds
2019. gada 7. aprīlī ievedām amatā draudzes valdi,
padomi un revīzijas komisiju:

Paldies tiem draudzes locekļiem, kas pildīja savu
pienākumu un piedalījās 24. marta draudzes pilnsapulcē.
Mans rakstiskais ziņojums ir pievienots šim Baznīcas
ziņu numuram.
Pilnsapulcē īpašu uzmanību pievērsām Dāmu komitejas
līdzšinējai darbībai un nākotnes iespējām. Šī gada 17.
marta Dāmu komitejas sanāksmes dalībnieki bija
pieņēmuši lēmumu, ka komiteja iepriekšējā veidolā savu
darbību vairs neturpinās, bet tiks izveidotas trīs nozares
darba turpināšanai: 1. Sadraudzība, 2. Līdzekļu vākšana,
un 3. Aprūpe.
Pilnsapulce, ar pateicību pieminot
neatsveramo, svētīgo darbu, ko draudzes dāmas veikušas
garajā draudzes vēsturē, tomēr saprata šodienas apstākļus
un apstriprināja jauno virzienu.
Līdz ar to, draudzes padomei tagad stāv priekšā nopietns
darbs – izstrādāt jaunu draudzes organizācijas schēmu, lai
iepriekš Dāmu komitejai uzticētos uzdevumus varētu
veikt visa draudzē kopā. Cerība ir, ka maiņas iedvesmos
vairākus draudzes locekļus pielikt roku, piedaloties
daudzās un dažādās kalpošanās.
Atsaucoties draudzes padomes lēmumam un lūgumam,
Baznīcas Virsvalde piešķīra pērminderei Dagnijai
Ķilpei BV Atzinības rakstu. Šo atzinību Dagnija ir
pelnījusi – ar uzviju! Paldies viņai par ilggadīgo,

Pirmajā rindā no kreisās Daina Block, Aija Celma-Evans,
Laima Cigūze, prāveste Anita Vārsberga Pāža, draudzes
priekšniece Dace Zalmane, Egons Pļavnieks, Vija
Ūdenāne (revīzijas komisija), Ulvis Grīnvalds. Otrā rindā
no kreisās Ivars Kuškēvics, Andris Lūsis kasieris Jānis
Bebris, Roberts Šverns (revīzijas komisijas), Alberts
Ozols (revīzijas komisija). Iztrūkst Aleksandrs Israels.
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Novēlu Dievpalīgu, labu sadarbību un prieku kopā
kalpojot!

LOV ZIŅAS

Lieldienas mūsu draudzē bija skaistas, priecīgas,
saulainas – pateicoties katram, kas bija kopā ar mums.
Īpaši mīļš paldies tiem, kas dievkalpojumu kuplināja ar
dziesmām un mūziku; tiem, kas gādāja, ka altāris būtu
Augšāmcelšanās svētkiem piemēroti gaišs un lilijām
izgreznots; tiem, kas draudzes priekšnieces Daces
Zalmanes vadībā, sarūpēja tik bagātīgu Lieldienu
brokastu galdu!

Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
sestdien, 2019. gada 4. maijā no plkst. 17 līdz 19
Vašingtonas draudzes nama lielajā zālē
400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850

Sirsnīgs un liels paldies draudzes locekļiem un labvēļiem,
kas Lieldienās atsaucās Milvoku draudzes izaicinājumam
un ziedoja LELBĀL Misijas fondam. Kopā saziedojām
$7780, ko Milvoku draudze ir solījusies dubultot! Liels
paldies par dāsno velti!
Jūsu mācītāja,
prāv. Anita

KAFIJAS GALDU KOORDINĒŠANA
Bija patiešām jauki, ka tik kupls skaits mūsu draudzes
locekļu piedalījās 17. marta sanāksmē, lai pārrunātu
Dāmu komitejas darbības nākotni. Pārrunu laikā un vēl
pēc pārrunām daži draudze locekļi pieteicās palīgā. Ir
prieks paziņot, ka Ieva O’Rourke ir uzņēmusies kafijas
galdu koordinatores pienākumus. Ar jautājumiem par
kafijas
galdiem
lūdzam
sazināties
ar
Ievu
ieva1@verizon.net.
Daina Block

Pie balti klātā galda aicināts ikviens,
ņemot līdzi savu groziņu kopējam cienastam.
Sadziedāsimies, sarunāsimies, dalīsimies
pārrunās par dzīvi un dzimtas mājām.
Tuvāka informācija: 301 814-1080

Washington Jewish film festival
TĒVS NAKTS (THE MOVER)

SKOLAS ZIŅAS
PĀRTIKAS ZIEDOŠANAS AKCIJA
Paldies visiem, kas ar ziedojumiem
atbalstīja skolas vecāko klašu
iniciatīvu un ziedoja pārtiku trūkumcietējiem. Kopā tika
ziedoti 230 kg dažādi pārtikas produkti, kas tika nodoti
Manna Food Center.

Dir. Davis Simanis | 87 min
Narrative Latvia 2018
German Yiddish Latvian with
English Subtitles (US
Premiere)
Thursday, May 9 6:15 PM
E Street Cinema
Sunday, May 19 3:15 PM
Bethesda Row Cinema

SKOLAS IZBRAUKUMS
Svētdien, 5. maijā notiks skolas izbraukums Seneka
Creek State Park 11950 Clopper Rd, Gaithersburg, MD
20878.
Ja gribiet pavadīt dienu svaigā gaisā skaistā vietā,
gaidīsim no plkst. 10 pie Bobwhite paviljona.
Aija Celma Evans, skolas pārzine

Pēc Ineses Zanderes romāna "Puika ar suni. Stāsts par
nosargātu noslēpumu" motīviem tapusi filma par Žaņa
Lipkes ģimenes centieniem glābt ebrejus 2. pasaules kara
laikā un bērna pieaugšanu traģiskā vēstures situācijā.

Īsziņas Maijs 2019
INFORMĀCIJA NO
LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS ASV
Dārgie tautieši!

UTENIS
Gribu pateikties visiem par lielo atbalstu draudzes
Utenim, kas notika 2019. gada 6. aprīlī.

Mums beidzot ir iespēja atvērt durvis filmu vakariem un
izmantot ļoti kvalitatīvos platekrāna ekrānus.
Aicinām 14. maijā plkst. 18.00 vēstniecībā uz
dokumentālās filmas (38 min) “Lidija” izrādīšanu un
sarunu ar filmas veidotājiem Andreju un Henrietu
Verhoustinskiem.

Paldies visiem, kuri palīdzēja izziņot, sakārtot, cenot,
pārdot, un beigās visas nepārdotās mantas arī novākt.
Mēs sākām strādāt trešdien 3. aprīlī. Palīgā sanāca 50
strādīgi rūķīši. Strādājām no 11:00 līdz 19:00. Šogad bija
saziedots ļoti daudz mantu.
Nepārdotās mantas tika noziedotas American Veterans
Association.
Labi padarītu darbu svinējām ar picu un alu.
Paldies visiem, kuri ziedoja savu laiku mantu pārdošanai
un paldies arī visiem, kuri iepirkās.
Utenis ienesa vairāk kā $5,000. Kopš 2006. g. pavasara
esam nopelnījuši gandrīz $50,000. Nauda tiks izmantota
jaunai noliktavai.
Lūdzu RSVP Eventbrite vai uz epastu
rsvp.embassy.usa@mfa.gov.lv
Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/lidija-adocumentary-about-a-latvian-dissident-tickets60974770179
LITERĀRAIS PULCIŅŠ
Literārais pulciņš tiksies 6. maijā
plkst. 13:00 un šoreiz pārrunāsim
Regīnas Ezeras romānu ,,Aka”. Ja
gadījumā esiet jau senāk šo romānu
izlasījuši, nebaidieties piebiedroties
pārrunās.
Priecāsimies par katru, kas piedalās!
Esam izlēmuši šoreiz tikties pēcpusdienā. Ja Jums ir
interese piedalīties turpmākajās literārā pulciņa
sanāksmēs, bet nav iespējas būt klāt pēcpusdienā, lūdzu
padodiet ziņu.
Daina Block
blockdaina@gmail.com

Paldies par jūsu atbalstu!
Ināra Apinis
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XBXxs Laipni

aicinām uz

Vašingtonas ev. lut. draudzes pamatskolas
Laipni aicinām uz
Vašingtonas ev. lut. draudzes pamatskolas
IZLAIDUMU
svētdien, 2019. gada 19. maijā.
Dievkalpojums pulksten 10.
Sekos izlaiduma akts un skolēnu uzvedums
“Pie Profesora Pīrāga”

Mūsu skolu 2019. gadā beidz:
Viktors Allen
Anna Carver
Stefano DeLeo
Elisa Ģērmane
Dāvids Jansons
Kristīne Pāža

Pēc sarīkojuma absolventu vecāki visus mīļi
aicina uz pusdienām.
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Tuvāku informāciju varat saņemt no prāv. Anitas, kuŗas vadībā DD2019 Rīcības
komiteja cītīgi strādā, lai sagādātu vietu un laiku katram dalībniekam visu
iemīļotajā Katskiļu nometnē baudīt ATELPU, piedzīvot Mieru dabā, Mieru Dievā!
REĢISTRĀCIJAS ANKETA DD2019
Draudžu Dienu dalības izmaksas:
DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas)
Vienai personai
$125 uz visām četrām dienām
$100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena)
$85 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena)
$55 par vienu dienu
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu
No 12-18 gadiem $25
NAKTSMĀJAS
Istabu maksas ir starp $50 - $70 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Nometnes saimnieci (518) 589-4167
vai katskilunometnerezervacijas@gmail.com
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam nokārtot istabas maksu pie Draudžu Dienu reġistrācijas.
Guļamvietas ir arī pieejamas Nometnes mītnēs sazinoties ar Vilni Ori 215-353-0507.
Istabas ir arī pieejamas DV īpašumā “ROTA”: https://rotalodge.org
Tannersville pilsētā arī pieejamas vairākas viesnīcas. Viena no tām ir:
Sun View Motel, 5844 Main St., Tannersville, NY 12485; tālr.: (844) 201-4478
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, iesakām ielidot Albany, Newburgh vai JFK lidostā.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pieteikšanās veidlapa:
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________
Adrese __________________________________________________________________________
Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese _____________________________
Draudzes nosaukums un pilsēta ______________________________________________________
Ieradīšos ar auto _______ ar lidmašīnu _________
Lidojuma diena/laiks ____________________________________________
Lūdzam nosūtīt pieteikšanās veidlapu kopā ar dalības maksu līdz 1. jūlijam:
Vilnis Ore
1060 Shady Lane Harleysville,
PA 19438
(215) 353-0507; vilniskore@gmail.com
čekus rakstīt uz LELBA vārda ar piezīmi DD 2019
(Pieteikšanās veidlapas pieejamas arī www.lelba.org, www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019 un
draudzēs pēc pieprasījuma)

