
 

 

 

 Filadelfijas latviešu  Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
 301 N. Newtown Street Road   2021.  g.  jūnijs - jūlijs - augusts 
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
 Māc. Gija Galiņa 
   
 

  
            

 6. jūnijs  Dievkalpojums plkst. 11:00  
                  seko skolas izlaidums 
 

 13. jūnijs Tautas sēru diena - Ekumēniskais Dievkalpojums plkst. 11:00 
  
 20. jūnijs Dievkalpojums    plkst. 11:00 
          
 27. jūnijs Dievkalpojums  plkst. 11:00 
  Mācītājas Gijas Galiņas ievešana amatā 

   Piedalīsies prāv. Anita Vārsberga-Pāža 
 

  4. jūlijs ASV Neatkarības dienas nogale - dievkalpojums nenotiks 

 
              11. jūlijs  Dievkalpojums  plkst. 10:00 

 
             18. jūlijs  Dievkalpojums  plkst. 10:00 

 
             25. jūlijs  Dievkalpojums nenotiks  
 

   1. augusts  Dievkalpojums   plkst. 10:00  
 

   8. augusts  Dievkalpojums nenotiks   
   

 15. augusts  Dievkalpojums  plkst. 10:00                                        

           
 22. augusts  Dievkalpojums  plkst. 10:00 
                 seko pusgada informācijas sapulce un pikniks  
 
             29. augusts  Dievkalpojums                                                                     plkst. 10:00 
 

              5. septembris  “Labor Day” dienas nogale – dievkalpojums nenotiks 
       
 

   
>>>      Lūdzu ievērot -  sākot ar 11.  jūliju dievkalpojumi sāksies vasaras posmā 

plkst. 10:00 rītā. 

  

 
 



 
  
 

Draudzes mācītāja – Gija Galiņa 

   

Ar mācītāju Giju Galiņu var sazināties: telefons  - mobilais : 206-696-9535 

                                                                     e-pasts - gijagalins@gmail.com 
                                                                           

Mācītājas runas stundas 

 

   Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītāja labprāt jūs sastaps savā birojā, ciemos, vai  

   citūr, kur nepieciešams. Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimības gadījumos un citās dzīves 
   situācijās lūdzu kontaktējat mācītāju Giju Galiņu. 

   
             Draudzes priekšniece               Ruta Ore             610-287-3845  orefam@verizon.net           

             Kasieris                                 Juris Baidiņš        302-478-7065  jbaidins@yahoo.com 
             Dāmu komitejas priekšniece    Baiba Akkerman    856-489-1615    

             Skolas administrātore             Silvija Mežgailis    610-277-8072  
             Pērminderu koordinatore        Māra Buks     610-383-5972 

        Draudzes Ziņas                    Mudīte Jansons     610-647-8162  mkjansons@yahoo.com 

                                                        Andra Zvārgulis            610-458-5274 

 
                                              Baznīcas telefons:  610-353-2227 
                                Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org 

 
Mācītāja būs atvaļinājumā no 3. līdz 13. augustam. 

Svarīgās situācijās, sazinaties ar draudzes priekšnieci, Rutu – mobīlais telefons: 267-933-7007 
 
 

                       *      *      *      *      *      *  

  

                                             IN  MEMORIAM  
 
                     Dieva mierā aizgājuši mūsu draudzes locekļi 
 
               
                EDVĪNS KRAMS 
 
           dzimis 1926. g. 20. februārī, Annenieku pagastā, Latvijā 
                miris 2021. g. 3. maijā, Vilmingtonā, Delaverā 

             

                         Ziedojumus viņa piemiņai ģimene aicina ziedot Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei 
 
 
                 AUSMA ABRĀMS, dzimusi DAUGULIS-RUDZĪTIS 
 
                          dzimusi 1926. g. 12. februārī, Rīgā 
                                          mirusi 2021. g. 25. maijā, West Chester, Pennsilvānijā 

 
                                                                                                 Mūžīgu mieru, Kungs viņiem dod . . . 
 
 
 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


 
  

  
  

MĪLESTĪBAS SLĀPES 
 

Mēs gribam mīlēt un tikt mīlēti, bet bieži dzīvē mēs nespējam to piedzīvot. Vai tas notiek  

tāpēc ka mēs nespējam piepildīt šo bausli, ko mums atgādina Jānis, “Mans bauslis ir: 
mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis.” Mēs protams ceram, ka ģimenes dienā 

mūsu bērni mūs atcerēsies, bet ja mūsu vecāki vēl ir dzīvi, tad steigsimies izteikt arī viņiem 
savu mīlestību. Jo mums visiem slāpst pēc mīlestības siltuma. Bet kāpēc ne visas ģimenes 

spēj piedzīvot šo mīlestību savā starpā. To atbildi mēs katrs gribētu atrast, jo mēs gribam 
palīdzēt tiem, kas ir izslāpuši pēc mīlestības un varbūt mēs varētu atklāt to gudrību, kā es 
spēju mīlēt un dot, ja mana sirds un prāts tam pretojas. 

 
Strādājot veco ļaužu mājā es saskāros ar šo skumjo pieredzi, ka ir šie bērni, kas nav 

spējīgi atcerēties savu māti ne apaļās dzimšanas dienās, ne citās jubilejās, un kad es jautāju 
savai pacientei, vai viņas bērni viņai piezvanīs mātes dienā, tad uz to šī sieviete izteica savas 

šaubas, ka droši vien tas nenotiks. Cilvēkam ir zudusi cerība. Bet pati skumjākā pieredze man 
bija bērēs, kad viena no meitām neieradās uz savas mātes bērēm, jo viņa bija par kaut ko 
apvainojusies, ka viņa bija zaudējusi jebkādu komunikāciju ar savu māti un nespēja tai piedot 

pat līdz nāvei. Un varbūt arī mēs zinam tādas ģimenes, kas nespēj atrast šo komunikācijas 
tiltu, jeb atvērt savu sirdi viens otram, jo arī tur ir kāda neizteikta sāpe, kas mums neļauj 

atvērties mīlestībai. Un mums ir skumji un droši vien arī Jēzus skumst par tādām ģimenēm, 
tāpēc tik svarīgi ir šie vārdi, kas atgādina mums to svarīgāko bausli, kas mums ir jāpiepilda, 
“mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis.” 

 
Mēs jau zinam, ka būt labai mātei nav viegli. Varbūt arī jūs esat redzējuši šo improvizēto 

interviju, kur tiek kandidātiem uzdoti jautājumi, it kā viņi būtu intervēti darbam. Un darba 
devēji prasīja, ka tev būs jāstrādā 24 stundas un par šo darbu tev nemaksās. Un visi 

jautājumi bija veidoti tā, kas norādīja uz tiem pienākumiem, ko izpilda mātes. Un par to 
darbu neviens nesaņem atalgojumu. Un varbūt arī mēs neko daudz nesagaidam no saviem 
bērniem, kad tie ir jau ir izauguši lieli. Bet varbūt tomēr mēs  gaidam  iejūtību un mīlestību, 

ko mēs esam devuši saviem bērniem un ceram, ka mūsu bērni mūs atcerēsies un apsveiks 
ģimenes dienā. Bet ko darīt tiem, kas ir zaudējuši šo cerību? Vai mēs patiesi varam izpildīt šo 

Jēzus dāvāto bausli arī tad, kad mūsu cerība ir zudusi? 
 

         Varbūt te mums talkā ir jāņem arī psiholoģiskās zināšanas, jo ar Jēzus gudrības 
vārdiem mums nepietiek, jo mēs bieži neapzinamies, kā tad mēs to varam piepildīt. Un 
psiholoģija arī rāda šo ceļu, kā mēs varam kaut ko izmainīt, kad sirds un prāts saka, ka es 

neko nevaru mainīt. Kas tad ir šis pirmais solis šajā ceļā, kad mēs mācamies mīlēt ar šo 
pilnīgo mīlestību, kā mīl mūs Jēzus, jeb kā mātes mīl savus bērnus. Lai piepildītos ar 

mīlestību, mums vispirms vajag iztukšoties. Tāpēc vispirms ir sev jāpajautā, vai mūsos vēl 
valda šie aizvainojumi, sāpes, negatīvās emocijas, kas neļauj ieplūst mīlestībai. Mums ir 
jāatbrīvojas, jeb jāiztukšojas, lai pārmaiņas varētu notikt. Tikai iztukšoti un tīri mēs varam 

piedzīvot to, ka arī mūsos pieaug šī mīlestība par ko runā Jēzus. Mēs redzam, kāpēc Jēzus 
bieži vien klusēja un neatbildēja uz zaimiem un nosodījuma jeb apmelojumiem. Viņā mēs 

redzam šo mīlestības piemēru, Viņa sirds bija pilna ar empātiju un līdzjūtību pret visiem 
zaimotājiem un pāridarītājiem. Tad kad Jēzus mums saka šos vārdus, mīliet cits citu. To viņš  

 
 
 

 



 
 

 
nesaka, ka mums būtu jāmīl tikai tos, kas mūs mīl, mums ir jāmīl visi, arī šie zaimotāji un 

pārinodarītāji. Un varbūt atbrīvoties no visām negatīvām domām un emocijām nav viegli, bet 
mēs zinam, ka arī būt par māti nav viegli. Tikai māte zina, ko nozīmē piedot, māte zina, ko  

nozīmē piecelties, kad vairs nav spēka un gribas. Jo tā mīlestība, ko mēs katrs nesam sevī, 
tikai tur mēs atrodam to neizsmeļamo spēku un avotu. Mīlestība ir atbilde uz visu. 

 

Iztukšošanās iesākas ar sevis apzināšanos, ka mēs saprotam, ka tieši mūsu negatīvās 
emocijas jeb domas ir tās, kas neļauj mīlēt citus ar to mīlestību, kā mīl Jēzus. Apzināties, 

nozīmē sevi pazīt jeb iepazīt. Mums ir sevi jāiepazīst, lai spētu atbrīvoties no tās rūgtākās 
saknes, kas ir ieaugusi dziļi mūsu sirdī. Tikai tad mēs varam iet šo iztukšošanos, jeb 
transformācijas ceļu. Tie, kas ir lasījuši psiholoģiskās grāmatas labi zina, ka tās negatīvās 

emocijas, ko mēs vispirms atpazīstam sevī jeb citos, kā dusmas, greizsirdību, nenovīdību, jeb 
satraukumu un vēl daudzas citas emocijas, tās visas ir sekundāras. Lai spētu atbrīvoties no 

šīm sekundārajām emocijām, mums ir jāatrod šis primārais avots, no kā tad tās ir cēlušās. 
Kad es esmu dusmīga, vai es zinu, kāpēc es tāda esmu? Ja mēs to saprotam, tas ļauj mūsu 

dusmām norimt un apstāties. Te arī nav viennozīmīgas atbildes, kas tad ir šis primārais 
cēlonis, tāpēc mums ir jāiet šis sevis iepazīšanas ceļš. Jo vienam tās varētu būt bailes, citam 
kaut kas cits. Bet šajā sevis iepazīšanas jeb atklāšanas ceļā mēs nedrīkstam izlaist no savām 

acīm mūsu mērķi, kas tad ir mīlestība, pēc kuras mēs visi tā ilgojamies. Tā ir tā Jēzus pilnīgā 
mīlestība, kam būtu jāatspoguļojas mūsu dzīvē. Tikai no tādas mīlestības iziet arī šīs 

kvalitātes, ko mēs redzam Jēzū, tā ir drosme, pacietība, lēnprātība, iekšējais miers, kas ļauj 
mums nereaģēt uz aizvainojumiem, bet ļauj saglabāt šo nosvērtību un parādīt līdzjūtību arī 

tiem, kas pret mums izturas naidīgi. Jēzus mums rāda šo ceļu, kā mēs to spējam piepildīt, 
mums tikai ir jāseko Viņa prasībai, lai beigās arī mēs varētu piepildīt bausli, kas ir: mīliet 
cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis.” 

 
Un tikai tad, es varu dāvāt savu mīlestību un gādību arī tad, kad esmu nogurusi un izmisusi, 

jo es zinu, ka ir kāds, kas ilgojas pēc mana mīļuma un tuvuma. 
 

Jo es vēlos dot... 
     Gija Galiņa 

 

ZIŅOJUMS PAR RUDENS AKTIVITĀTEM 
 

  Rudenī mēs draudzē atsāksim Bībeles stundas, kas notiksies katra mēneša  pirmajā 
trešdienā, plkst. 11am, kas šoreiz iekritīs 1 septembrī. Mēs iesāksim lasīt Mateja evaņģēliju, 
kura iesākas ar Jēzus cilts raksts aprakstu un Viņa piedzimšanas stāstu. Mēs varēsim 

pārrunāt ne tikai šīs divas tēmas septembra mēnesī, bet arī katrs varēs dalīties par saviem 
iespaidiem no saviem cilts rakstiem un kā tas jūs ir iespaidojis personīgi. 

 
  Turpinot šo domu par ciltskoka nozīmīgumu, es esmu sagatavojusi savu pārskatu par 

četrām sievietēm no Kristus cilstkoka, kura domas ir ņemtas no grāmatas, ko sarakstījusi 

Anna Belforda – Ulanova. Katra mēneša pēdējā svētdienā sākot ar septembra mēnesi, mēs 
varēsim pulcēties pēc dievkalpojuma un ieklausīties šajās pārdomās par šīm sievietēm. 26 

septembrī būs pirmā lekcija, kur mēs pārrunāsim Tamāru, kas ir pirmā pieminētā sieviete 
Kristus cilstkokā. Tamāras stāsts ir atrodams 1. Mozus grāmatas 38 nodaļā. 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

2021. gada Sv. Jāņa draudzes valde un revīzījas komisīja 
Māc. Gija Galiņa, priekšniece Ruta Ore, Māra O’Brien, Ieva Bundža, Baiba Vasys, Astrīda Liziņa, 
Kristaps Liziņš, Baiba Akkerman, Silvija Mežgaile, Sandra Dolan, Andris Grunde, Ivars Mežgailis, 

Pēteris Āns, Mudīte Jansone, Andrejs Liziņš. Iztrūkst Juris Baidiņš 
 
 
 

THRIVENT SKOLAS PIEDERUMU VĀKŠANA 

 
Mūsu draudze šogad atkal piedalīsies Thrivent skolas piederumu vākšanā.  Pie durvīm  

būs liela kaste kur varēsiet ielikt skolas piederumus. Uz galda būs saraksts ar mantām ko  
viņi iesaka un kas ir vajadzīgas.  Šī akcija turpināsies līdz augustam. 

  
Ja vēlaties ziedot naudu, tad lūdzu sūtiet čeku School Supplies  -  
c/o Jody Troyan, 1201 Swarthmore Ave, Folsom, PA 19033.  Čeku lūdzu rakstiet – 

Grace Lutheran Church - Broomall. Ar saziedoto naudu Thrivent iegādājās skolas somas  
kur salikt skolas piederumus.  

 
Ir arī iespēja ziedot caur Amazon Wishlist. Ja vēlaties saiti kā pieslēgties, lūdzu sazinaties  
ar Māru Buks  maritebu@verizon.net.  

 
 

Būsim devīgi, atbalstīsim šo akciju, vajadzību ir daudz. 
 

                                                                   Paldies par Jūsu atsaucību. 
 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:maritebu@verizon.net


 
 

 
  

 

LELBA pārvaldei jauna vadība 

 
Š.g. 24. un 25. aprīlī, notika Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) 16. 

sinode. Par jauno LELBA pārvaldes priekšnieci tika ievēlēta prāveste Anita Vārsberga Pāža. 

Jaunajā LELBA pārvaldē kopā ar priekšnieci A. Vārsbergu Pāžu darbosies mācītājs 

Igors Safins, (pārvaldes priekšnieces garīgais vietnieks, Bostonas Trimdas draudzes 

mācītājs), māc. Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs), māc. Aija Graham 

(pārvaldes sekretāre, Kalamazū un Lansingas draudžu mācītāja), laji Andris Celcherts ( 

LELBA kasieris, Klīvlandes draudze), Sandra Kalve (pārvaldes priekšnieces laicīgā vietniece, 

Milvoku draudze), Kārlis Veilands (Ziemeļkalifornijas draudzes priekšnieks). Revīzijas komisijā 

darbosies Ingrīda Jansone (Ņujorkas draudze), Mārtiņš Pūtelis (Indianapoles draudze) un Vija 

Ūdenāne (Vašingtonas D.C. draudzes). 

  Tā kā šoreiz sanākšana notika virtuāli, izmantojot Zoom vietni, Sinode bija labi 

pārstāvēta, tajā piedalījās 84 balstiesīgie sinodāļi un vairāki viesi, starp tiem – Latvijas 

vēstnieks ASV Māris Selga, Daugavas Vanagu priekšsēdis Andris Kursītis un LELB arhibīskaps 

Jānis Vanags.  

 

Sinodē tika pieņemtas dažas Satversmes maiņas, kas sīkāk izskaidro pārvaldes 

priekšnieka, pārvaldes locekļu un laju kandidātu prasības. Sinodē tika pieņemtas vairākas 

rezolūcijas, kas dod virzienu baznīcas nākamo trīs gadu darbam. Viens no galvenajiem 

aicinājumiem bija turpināt piedāvāt virtuālo dievkalpojumu ierakstus arī tad, kad atsāksies 

draudžu klātienes dievkalpojumi. Lai cik grūts un sarežģīts bijis 2020. gads dēļ Covid, sinodāļi 

novērtēja, ka LELBA ir spējusi   sasniegt tos ļaudis, kas pirms tam bijuši attālināti no baznīcas 

un latviešu centriem. Tāpat turpināsim uzsāktos Ārmisijas un Palīdzības nozares darbus 

pasaulē un Latvijā. Tiks domāts, kā nodrošināt, lai lajiem būtu nepieciešamie materiāli, 

palīdzot kalpošanas darbā un aizvietojot mācītājus ārkārtas situācijās. Sinodāļi balsoja 

turpināt baznīcas darbu un nostāju pret visa veida naida un rasisma izpausmēm, kā arī 

meklēt veidus, kā digitalizēt LELBA arhīvu.          

Sinode izteica lielu pateicību prāvestam Gunāram Lazdiņam par nokalpotiem sešiem ar 

pusi gadiem LELBA pārvaldes priekšnieka amatā un novēl viņam Dieva svētību, uzsākot 

nākamo dzīves un kalpošanas posmu. Tāpat sinodāļi pateicās par kalpošanu pārvaldē prāv. 

Sarmai Eglītei, prāv. Dāvim Kaņepam un māc. Dāgam Demandtam, Sandrai Kalvei, Andrim 

Celchertam un Edvardam Hesam, un Revīzijas komisijas locekļiem Ingrīdai Jansonei, 

Mārtiņam Pūtelim un Voldemāram Peldam. Sinodes dalībnieki pateicās par Sinodes virtuālo 

izkārtojumu un novadīšanu īpašos apstākļos: Zoom meistarei Helēnai Vīksniņai (Vašingtonas 

draudze) un Silvijai Kļaviņai-Barshney (Čikāgas Ciānas draudze). Paldies māc. Larim Saliņam 

par ievadu mazo grupu pārrunām. Sinode noslēdzās ar svinīgu dievkalpojumu tiešsaistē – 

archibīskapes Laumas Zušēvicas vadībā. Dievkalpojumā amatā tika ievesta LELBA Pārvaldes 

jaunā priekšniece prāv. Anita Vārsberga Pāža un pārvaldes locekļi.  

māc. Aija Graham / LELBA 

 

 



 

Fotogrāfijā: LELBA jaunā Pārvaldes un Revīzījas komisija ar archibīskapi Laumu Zušēvicu pēc amatā 
ievešanas.  Zoom lodziņos: 

Sandra Kalve, Kārlis Veilands, māc. Igors Safins 

māc. Aija Graham, Andris Celcherts, Ingrīda Jansone 

māc. Ģirts Grietiņš, Vija Ūdenāne, archib. Lauma Zušēvica 

prāv. Anita Vārsberga Pāža (iztrūkst Mārtiņš Pūtelis) 

 

 
Šai poēmai, lūk ir šāda vēsture: Kad pienāca LELBA apgabalu garīgo vadītāju (prāv. Anita 

Vārsberga-Pāžā, Daira Cilne, Sarma Eglīte un Dāvis Kaņeps) kārta ziņot  Sinodei par 
svarīgākiem notikumiem katra attiecīgajā apgabalā, tad tā vietā lai nebūtu jāatkārto no 

jauna to, kas jau uzrakstīts nolēma radīt kaut ko citādu. Un tā mēs nonācām pie šīs 
poēmas brīvā formā: 

 
Četri plaši apgabali 

Ja četri plaši apgabali vienai Baznīcai ir, 

Un nekādas noteiktas robežas tos būtiski šķir, 
Tomēr reizi pa reizei mums aizrādīts tiek, 

Ka lielums nav galvenais, bet darīt to, ko Kristus mums liek. 
 

Pirmais no tiem - Austrumi, kur Atlantija dumpo un izskalo krastus. 
Tur pilsētas dižas ar ostām tik drošām, 
kur bēgļu kuģiem bij’ nolemts reiz patverties. 

Kur divas senākās latviešu draudzes - 
dibinātas tais laikos, kad kuģiem vēl skaitīja mastus. 

Bostona un Filadelfija - Amerikas mātes klēpis, 
Brīvības zvans izsludinot pa visu zemi brīvību, ko britu kronis slēpis. 

Ņujorka, Wall Street - raugāmies kā uz finanšu pasaules nabu; 
 



 
 

 
Vašingtona – valdības sēdeklis un ietekmju tirgoņu miteklis, 

vai tas ved mūs uz ļaunu vai uz labu? 
Florida, koraļļu smiltis, Impērijas štata snaudošie Katskiļi 

un Ņūhempšīras granīta kalni, 
mēs šeit jūsmojam par piekrastes dabu! 
Ceļš uz jaunām teritorijām – Ērija kanāls, 

dzemdināja Ročesteru, Sirakūzas un Albāniju. 
Bet džungļu zemēs tālu prom, tur Argentīna, Venecuēla, Brazīlija! 

Šodien joprojām Dievam var pateikties par tiem, 
Kas cēla un vēla, lai dievnamos un nometnēs gan sirmiem gan bērniem 
Būtu vieta kur pārdomāt un mācīties 

par svēto mantojumu, 
ko iemantos nākamās audzes. 

 
Otro apgabalu apdziedāt var’ 

Kā Klusā okeāna krastu, 
ko rietošās saules garenie stari skar. 
Kur zemes grūdieni cēluši kalnu grēdas, 

No pašas ūdens malas kur smiltīs laiks atstāj savas pēdas 
līdz Kolorādo metropoles Denverai, 

kur slēpotājiem nav ne mazākās bēdas. 
Šeit latvieši sev laimi un slavu meklējuši 

– Holivudas saulrietu apskāvienā, 
Vai Silikonu ielejas laboratorijās, kur Ābols, Google, Oracle 
.Zoom un Facebook spēj mikrosekundē sniegt vairāk informācijas 

nekā senāk visas pasaules avīzes vienā dienā! 
Ir bezmiega Seatle kur diendienā dzer 

Kafiju litriem, ko dreboša roka nervozi tver. 
Un Oregona, ak Oregona, tu galapunkts Westward Ho ratiem 

Bagāta ar dabas brīnumiem un mūžīgiem skatiem! 
Lūk - lustīgais līcis kur San Francisko lepojas ar slaveno tiltu un Krāsotām māsām, 
Ir vieta kur atstāju savu sirdi, bet pilsētas pukstošais ritms ir un paliek mans. 

Ahā! - pašā Amerikas stūrī, kur ieskanējās pirmais misijas zvans, 
San Diego tagad apbur viesus ar savām burvīgām krāsām. 

 
Pašā vidū - Trešais apgabals - līdzens kā galds, 
bet tur kukurūzu laukos gaiss tik salds! 

Reiz simtiem rūpnīcās uzraugi pavēlēja spalgi: 
“Savelciet muskuļus! Vai gribat saņemt dienas beigās algu?” 

Un dolāru noliekot blakus zaļajam dolāram, 
sataupot centu pie vara centa, 

Tikām pie vesela ciema, kur ielām ir vārdi – Gauja un Venta. 
Ražotņu svilpes vairs nemodina mūsu dižo apkaimi 
Toties elektriskais zvans sasauc kopā Garezera saimi. 

Vidiene – Čikāgas platie pleci, Mineapole – Sirmās upes kuģniecības galva; 
Linkolna, Nebraska, kur Ulmanis studēja lai Latvijas sviestam būtu uzvaras balva; 

Ohio ir riepas un tērauds bet arī klusi upju loki, 
Indianapole, kur sacīkšu mašīnu motori rūc un degvielu sūc, 

Mičigāna – lielo ezeru pērle, 
un Viskonsīna, kur siers un lauki, bites kur dūc. 



 
 

 
 

Pēdējais no četriem apgabaliem ir valsts pati par sevi, 
O, Kanāda – Tu miltus un naftu un sīrupu devi! 

Dievs pār šo zemi īpašu svētību bēris, 
Tādu bagātību, kurš to visu ir svēris? 
Niķeļa, zelta pat urāna rūdas; 

Tūkstošu ezeru krastos latvieši slējuši atpūtas pilis vai vienkāršas būdas. 
Mums patīk attālumus mērīt kilometros, 

bet svaru dažreiz uncēs un mārciņās. 
Mēs Hamiltonā ģērbjamies visai vienkārši, 
bet Toronto ielās iet stilīgos svārciņos. 

Šeit mūža mežos vēju dziesmas mūsu ausīm skan svaigākas, 
bet kurnam: kaut Kanādā ziemas būtu maigākas! 

Kad tomēr beigu beigās ierodas vasaras burvīgais siltums, 
Tad gribētos sūtīt sirsnīgu ielūgumu ikkatram no jums – 

Raugieties Niagarā vai Otavas parlament ēkās 
Vai franču Kvebekas laissez le bon temps roullez dēkās. 
Uzlūkojiet ziemeļu vairogu kur netrūkst ogu, 

Un Sv. Lorenča upi, kura paver ceļu uz plašo, raibo pasauli. 
Bet mūsu acis uz kaut ko tālumā vērstas, 

Tās vēro nākotni ar ilgām kā caur rasotu logu. 
 

Cik dažādi patiesi esam! 
Tomēr draudzēm Kristus vēsti nesam! 

Mūsu ziņojumu tagad beigsim! 

Uz jūsu jautājumiem tagad atbildēt steigsim! 
 

prāv. Dāvis Kaņeps – LELBA Kanādas apgabala garīgais vadītājs 
 
 

JAUTĀJUMS! 

Baznīcas telpās atrasta ši glezna, bet nav zināms, kā tā nokļuvusi baznīcas īpašumā. 
Ja kādam būtu informācija par šo  

mākslas darbu, lūdzu sazināties ar  
Andri Grundi 

215-872-7287 

agrunde@comcast.net 
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Ziedojumi draudzes darbam – 2021 g.  31. martam – 31. maijam 
 

Apkārtrakstam: $50. –  Solveiga  Ērmanis 

 
Lieldienu ziedojumi : $2340.  

Līdz $51.   Ruta Abrants, Velta Aldiņš, John & Baiba Akkerman, Tija Budkevics, Ieva Bundža, Māra Buks, 
Harry & Inta Eckerson, Robert Lārmanis, Arvīds Lielkājs, Beatrise Puriņš, Patricija Plotnieks,   
Ilga Veisbergs, Anonīms 

$100.   Andrejs & Dzintra Baidiņš, Aida Bērziņš, Andris Grunde, Mudīte Jansons, Ivars & Silvija Mežgailis, 
Roberts & Dagnija Rūsis, Vilnis & Ruta Ore, Silvija Sturms, Ilmārs & Aina Stiebris, 

Juris & Adeline Teteris, Jānis & Andra Zvārgulis 
$130. - $250.  Pēteris Āns, Uldis & Diana Daiga, Sandra Dolan,  Anthony & Baiba Vasys 

 

Draudzes Darbam : $3270.  
Līdz $51.  Andris Mežgailis  
$250. - $500.  Anonīms, Baiba Vasys 

$1,000.  Vija Jones  
$1500.    Roberts & Dagnija Rūsis       

  
Dzīvokļa uzlabojumiem $200.  Mudīte Jansons  

 

Mācītājai Gijai Galiņai – “Welcome Basket”  Naudā un graudā ! 
Pēteris Āns, Velta Abrants, Velta Aldiņš, Baiba Akkerman, Maruta Bergs, Aida Bērziņš, 

Tija Budkevics, Ieva Bundža, Māra & Aivars Celmiņš, Sandra Dolan, Inta & Andris Grunde, 
Mudīte Jansons, Andrejs & Astrīda Liziņs, Gunta Melbārdis, Silvija Mežgailis, Māra O’Brien, 
Ruta Ore, Aina Stiebris, Silvija Sturms, Ilga Veisbergs, Baiba Vasys, Andra & Jānis Zvārgulis. 

 

Vijas Ivansones piemiņai - $450. 
Andrejs & Dzintra Baidiņš, Aivars & Māra Celmiņš, Vija & Fred Jones, Patricija Plotnieks  

 
Edvīna Krama piemiņai - $525, 
Pēteris Āns, Andrejs & Dzintra Baidiņš, Aivars & Māra Celmiņš, Sandra Dolan, Aivars Krasts 

 
Georga Pērkoņa  piemiņai - $50. Arvīds Lielkājs   

Paldies visiem ziedotājiem, Juris Baidiņš, kasieris 

 

 
Sveicam dzimšanas dienas jubilārus 

JŪNIJS  Andris Baidiņš, Ieva Bundža, Aivars Krasts, Andrejs Liziņš, Marisa Liziņš, 

Ligita Stubis, Juris Teteris, Tija Vilciņš  
 

JŪLIJS  Ariāna Akkerman, Pēteris Bergs, Sandra Dolan, Harry Eckerson, Robert Lārmanis, 
Imants Lukstiņš, Ivars Mēzgailis 

 
AUGUSTS  Ruta Abrants, Baiba Akkerman, Ilze Benks, Ivars Benks, Māra Buks, Kristine Lacek,  
Emīlija Liziņš, Ojārs Ramanis, Dagnija Rūsis, Baiba Vasys 

 

                                                                               Vēlam Dieva svētību! 
 
 



 
 

 
 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

  
 

 

 

 

 
 

Please See the Back Page for Information on Upcoming  

Worship Services and Special Events 

 

 

 
A Very Special Service on June 27.  As you know, we have resumed in-person services since Easter, 

led by our new pastor Gija Galins.  Her installation service will be held on Sunday, June 27, starting at 

11 o’clock. 

Deacon Anita Varsbergs Paza from Washington D.C. will officiate.  We look forward to seeing you at 

this  important and meaningful service. 

 

Pastor Galins Vacation.  Pastor Gija Galins will be on vacation from August 3 to August 13.  Should 

you have any questions or concerns during that time, please feel free to contact our Board President, 

Ruta Ore. 

 

Summer Hours.  Next month, we will switch to our traditional “summer hours.”  Starting July 11, 

services will start at 10 o’clock.  Then after Labor Day, our regular 11 o’clock schedule will resume.    

 

 

 

*     *     *     *     *     *     *     *     * 

 

With deep sorrow, we note the passing of 

 

Congregation member Ausma Abrams  (February 12, 1926 – May 25, 2021) 

 

Congregation member Edvins Krams  (February 20, 1926 – May 3, 2021) 

 

We extend our heartfelt sympathy to their families and friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

 

Worship Services and Special Events 
June 2021 – July 2021 (plus August preview) 

Please note that we will switch to “summer hours” starting July 11. 
 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

 

             June 6 

 

Latvian Service at 11 o’clock, followed by the Latvian school’s 

                  graduation ceremony and celebration 

 

June 13 

 

Latvian Deportee Memorial Service at 11 o’clock 

 

 

June 20 

 

Latvian Service at 11 o’clock 

 

June 27 

 

                  Installation service of pastor Gija Galins at 11 o’clock  

 

 

July 4   

                      

  

         HOLIDAY WEEKEND – NO SERVICE AT OUR CHURCH 

 

July 11 

 

                  Latvian Service at 10 o’clock   

 

 

July 18 

 

Latvian Service at 10 o’clock 

 

 

July 25 

 

 

There will be NO SERVICE AT OUR CHURCH 

 

 

 

 

For your future planning… 

 

On August 1, there will be a Latvian Service at 10 o’clock. 

 

On August 8, there will be NO SERVICE AT OUR CHURCH. 

 

On August 15, there will be a Latvian Service at 10 o’clock. 

 

On August 22, there will be a Latvian Service at 10 o’clock,            

followed by our mid-year informational meeting and picnic.          

 

On August 29, there will be a Latvian Service at 10 o’clock. 

 

On the Sunday before Labor Day (September 5),                                 

there will be NO SERVICE AT OUR CHURCH. 

 

 


