Filadelfijas Latviešu
Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze
301 N. Newtown Street Road
Newtown Square, PA 19073
610-353-2227
Māc. Gija Galiņa

Draudzes Ziņas
2022. g. jūnijs, jūlijs, augusts

1. jūnijā

Bībeles stunda – trešdienā

plkst. 11:00

5. jūnijā

Dievkalpojums - Vasarsvētki
Seko pusdienas A. Broša piemiņai

plkst. 11:00

12. jūnijā

Ekumēniskais dievkalpojums - Tautas sēru diena

plkst. 11:00

19. jūnijā

Dievkalpojums

plkst. 10:00

26. jūnijā

Dievkalpojums

plkst. 10:00

3. jūlijā

ASV Neatkarības dienas nogale - Dievkalpojums nenotiks

10. jūlijā

Dievkalpojums

plkst. 10:00

17. jūlijā

Dievkalpojums

plkst. 10:00

24. jūlijā

Dievkalpojums ar dievgaldu

plkst. 10:00

31. jūlijā

Dievkalpojums nenotiks

7. augustā

Dievkalpojums

plkst. 10:00

14. augustā Dievkalpojums

plkst. 10:00

21. augustā Dievkalpojums ar dievgaldu
Seko pusgada informācijas sapulce un pikniks

plkst. 10:00

28. augustā Dievkalpojums

plkst 10:00

4. septembrī “Labor Day” dienas nogale – Dievkalpojums nenotiks
Lūdzu ievērot – Sākot at 19. jūniju, dievkalpojumi sāksies
plkst. 10’os vasaras posmā.
Atzīmējiet kalendārā - Draudzes utenis būs 10. un 11. jūnijā
no plkst. 8:00 no rīta līdz plkst. 2:00 pēcpusdienā

Draudzes mācītāja - Gija Galiņa
Ar mācītāju Giju Galiņu var sazināties: telefons - mobilais : 206 - 696 – 9535
e-pasts - gijagalins@gmail.com
Ar mācītāju var satikties iepriekš sazinoties. Mācītāja labprāt jūs sastaps savā birojā,
ciemos, vai citur, kā vienojās. Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimības gadījumos
lūdzu zvanīt un atstāt ziņu, telefonam ir pieslēgts automātiskais atbildētājs (answering
machine).
Mācītāja būs atvaļinājumā no 8. līdz 29. septembrim.
Svarīgās situācijās, sazinaties ar draudzes priekšnieci Rutu Ore.
Bībeles stundas kā parasti notiek baznīcas sarīkojumu zālē reizi mēnesī pirmā
trešdienā plkst. 11:00 no rīta. Pēc vasaras pārtraukuma Bībeles stundas un garīgo
pārdomu cikls atsāksies kā parasti rudenī, oktobrī.
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Draudzes priekšniece Ruta Ore: telefons - 610-287-3845, mobīlais - 267-933-7007
e-pasts: orefam@verizon.net
Skolas pārzine

Silvija Mežgailis - telefons 610-277-8072
e-pasts: roosters4@comcast.net

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

Draudzē iestājās Inta Jurcik
Sirsnīgi sveicam un novēlam viņai Dieva svētību!

Bagātīgi dāvātā žēlastība
"Ak! Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens, kam nav sudraba – nāciet, pērciet un
ēdiet, nāciet un pērciet, sudraba nevajag – par velti ņemiet vīnu un pienu! Kādēļ
jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize, atdot savas pūles par to, kas nedod
sāta? Klausieties, klausieties uz Mani, tad ēdīsiet krietni, līksmos treknumā jūsu
dvēseles! Pievērsiet Man savu ausi un nāciet pie Manis, klausieties un jūs būsiet
dzīvi – Es slēgšu ar jums mūžīgu derību, Dāvidam dotajai žēlastībai var uzticēt!
Redzi, Tu sauksi tautas, ko nepazīsti, un tautas, kas nepazīst tevi, skries pie tevis,
jo tavs Dievs ir Kungs un Israēla Svētais – viņš cels tevi godā. Meklējiet Kungu,
kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš tuvu!” Jesaja 55:1-6
Piecu tūkstošu cilvēku paēdināšanas stāsts tik ļoti savijas ar Jesajas grāmatas
vārdiem, kur viņš uzrunā tos, kas ir izslāpuši un neskatoties, ka viņiem nav naudas
sadzird šo aicinājumu nākt, jo mēs varam par velti ņemt vīnu un pienu. Mēs dabūjam
par velti ne tikai vīnu un pienu, bet arī maizi, no kuras mēs varam paēst un remdēt
mūsu garīgo jeb dvēselisko izsalkumu. Bet lai apmierinātu mūsu dvēseles izsalkumu,
viņš aicina ieklausīties Dieva balsī, lai mēs sadzirdētu tos vārdus, kas ir izteikti. Tad kā
Jesaja apsolījums izskan, “jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību”, jeb
jaunajā tulkojumā, “tad ēdīsiet krietni, līksmos treknumā jūsu dvēseles!” Jūsu
dvēsele atspirgs, jeb jūsu dvēsele līksmos treknumā. Bet vai to pašu mēs sadzirdam
Marka evaņģēlijā 6:29-44, kurš apraksta piecu tūkstošu paēdināšanu?
Protams tur nav to tiešo apsolījumu, kā to mēs dzirdam Jesajas grāmatā, bet
mēs varam apjaust, ka arī te notiek patiesas izmaiņas. Marks saka šos vārdus , “Un
visi paēda un bija sāti.” Te pietrūkstas Jesaja spēcīgā izteiksme, jeb spilgtākā valoda,
kas izsaka daudz ko vairāk par šo notikumu. Un ir iespējams, ka arī starp šiem 5000
cilvēku būs tādu, kas piedzīvos to pašu, kā to apraksta Jesaja, ka viņiem atspirgs
dvēsele.
Vai arī mēs nākot uz Baznīcu nākam ar šo pašu vēlmi, ka mēs gribam piedzīvot
šo atspirgšanu dvēselēs. Varbūt ne vienmēr mēs apzinamies šīs savas dvēseles ilgas,
tāpēc Jesajas grāmata liek šo uzsvaru uz klausīšanos. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka mēs
spējam klausīties ne tikai ar ausīm, bet ar visu savu būtni, tikai tad mēs spējam
atvērties tam brīnumam, kas ir tuvu klāt, jeb kā Jesaja saka, “Meklējiet Kungu, kamēr
Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš tuvu.” Tas mums pasaka, ka mēs
nedrīkstam nokavēt nevienu brīdi, ja mēs patiesi gribam, lai mūsu dvēseles tiktu
atspirdzinātas. Jesaja saka, kas spēj klausīties, tas norāda, ka ne visi spēj klausīties.
Tāpēc mums vajag uzdot sev šo jautājumu, vai es protu klausīties? Varbūt mēs
pamanīsim, ka ne vienmēr es gribu klausīties, bet Jesaja atkārto klausieties, klausieties
un atkal klausieties un jūs būsiet dzīvi.
Bet dzirdēšana un klausīšanās ir divas atšķirīgas lietas. Viens cilvēks dalījās ar
savu pieredzi , kad viņš izgāja cauri praktiskai ievirzei, lai prastu klausīties. Un viņš
spēja caur praktizēšanu attīstit savu dzirdēšanu, ka varēja pateikt, ko cilvēks dara tikai

runājot ar viņu tikai pa telefonu. Klausīšanās ietver ne tikai mūsu ausis, bet visu mūsu
klātbūtni. Mēs nespējam klausīties, kad prāts jeb mūsu domas kļūst par šo šķērsli. Cik
bieži mēs pamanām, kad kāds runā ar mums, bet mūsu domas jau ir citur. Mēs
satiekamies ar cilvēkiem, jo gribam šo kontaktu jeb intimāti, bet ja mēs nemākam būt
uzmanīgi un klātesoši un dzirdēt otru ar visu savu sirdi jeb dvēseli, tad šī tikšanās mums
nesniedz ne gandarījumu, ne prieku, jo mēs bijām apmaldījušies savu domu klejojumā.
Un mēs ļoti labi to zinām, ka mūsu domas velk mūs prom no šī vienīgā mirkļa, kad
mums būtu jābūt uzmanīgiem un klātesošiem.
Tāpēc vērsīsim savu uzmanību uz to, kā klausās Jēzus un kā klausās mācekļi, jo
te mēs pamanām divas dažādas uztveres. Pirmie vārdi, kā Marks iesāk šo
paēdināsanas stāstu ir šādi, “Un viņi laivā aizīrās uz kādu nomaļu vietu. Daudzi
redzēja viņus aizbraucam un tos pazina, un saskrēja no visiem ciemiem, un
nonāca galā pirmie.” Kas ir tas, kas Jēzu pamudināja doties uz šo nomaļo vietu? Vai
tas, ko viņš dzirdēja pirms šī notikuma bija tas, kas viņu tā iespaidoja, ka viņam bija
vajadzīga šī klusā vieta, lai lietas pārdomātu, jeb tikai paēst klusumā un mierā? Bet
cilvēki gāja viņam līdzi tāpēc ka viņi meklēja stiprinājumu un viņi negribēja palikt vieni.
Kad mēs lasām Bībeli mēs nevaram vienu notikumu atraut no otra, mums ir
jāredz šī kopsakarība, lai spētu saprast notikuma saturu un jēgu. Un tas, ko Jēzus
dzirdēja pirms šī stāsta bija Jāņa Kristītāja nāves pasludināšana. Jānis ir miris un tāpēc
Jēzus vēlas doties uz šo kluso, nomaļo vietu, lai būtu viens. Kāda ir mūsu reakcija, ja
kāds tuvs un mīļš cilvēks ir nomiris, jeb kā šajā gadījumā noslepkavots. Mēs protams
tādos brīžos piedzīvojam skumjas un mūsu sirds bēdājās par aizgājēju, bet ja cilvēks ir
ticis noslepkavots tad varbūt bez skumjām mēs piedzīvojam dusmas, naidu, varbūt pat
atriebība celtos mūsu sirdī pret to jeb pret tiem, kas šo dzīvību ir atņēmuši. To varbūt
mēs tik ļoti novērojām demonstrācijās, kas izpletās pa visu pasauli pēc notikumiem, kas
apvieno tautas un nācijas. Kas ir tas, kas vieno šo demonstrantu masas, vai tās ir
skumjas par netaisnību jeb naids un dusmas.? Jeb tā ir vēlme, lai vairāk neatkārtojas
tāda netaisnība, Bet mēs zinām, ka mūsu sirds vienmēr ir sadalīta jeb sašķelta, ja tajā
mīt skumjas, tur ir arī naids. Bet šajā stāstā mēs redzam, ka Jēzus sirdī skumjas ir
apvienotas ar mīlestību un līdzjūtību pret cilvēkiem. Varbūt mums tas liekas
neiespējami, kā mēs šīs skumjas jeb dusmas spējam nomainīt pret līdzjūtību. Mēs
parasti vērojam dzīves notikumus ar racionālo prātu, bet Jēzus norāda uz šo iracionālo
prātu, kas nav satverams ar prātu, bet ar sirdi un tas ir tas, ko Dievs vēlas mūsos
attīstīt. Tātad divas dažādas dzirdēšanas, divas dažādas uztveres.
Mācekļi pārstāv mūsu cilvēcisko daļu, ka mēs visam gribam atrast racionālus
izskaidrojumus un tāpēc tie novērtē situāciju reāli un grib rīkoties tam attiecīgi. Jo viņi
redz, ka ir jau vēla stunda un šī vieta ir tālu no apdzīvotas vietas, tāpēc viņi mudina
Jēzu, “atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai.” Racionālais prāts
diktē savus likumus, jeb savu sapratni, neļaujot jūtām pārņemt prātu. Šeit prāts netiek
savienots ar sirdi. Bet Jēzus nostāja ir pilnīgi pretēja. Viņš ļauj valdīt savai sirdij, viņš dot
brīvību savām jūtām. Tāpēc 5 maižu un 2 zivju pārpilnība kļūst par iracionālā prāta
manifestāciju. Kaut gan mūsu realitātē tieši iracionālā nostāja tiek uzskatīta par
neveselīgu, jo mēs uzskatam, ka ar iracionālo domāšanu mēs nespēsim izdarīt jeb

sasniegt neko. Bet šis stāsts runā pretī mūsu racionālai izpratnei, jo tikai no 5 maizēm
un 2 zivīm 5000 cilvēku tiek paēdināti. Jo netiek paēdināta tikai mūsu fiziskā miesa, bet
tiek atspirdzināta arī mūsu dvēsele.
Jesaja aicinājums klausīties atgādina, ka mēs nedrīkstam izslēgt savu sirdi,
savas jūtas un emocijas. Jo tikai tad, ja mūsu sirdis piedzīvo sēras un skumjas, mums
jāļaujas izpausties arī savām jūtām un emocijām, jo tikai tad mēs tapsim atspirdzināti
savās dvēselēs.
Sāpe nejautā
Un nepieklauvē
Pirms ienākt
Tā izvēlas pati –
Savu patību
Un sirds platību
Jo lielāka sāpe,
Jo lielāka sirds.
(Rudīte Losāns)
Māc. Gija

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvaldes plenārsēdes,
kas norisinājās no 2022. gada 28. aprīļa līdz 1. maijam Rokvilā, ASV,
VĒSTĪJUMS
1. Mēs asi nosodām Krievijas Federācijas uzbrukumu Ukrainai, tās karaspēka veikto
civiliedzīvotāju un apdzīvotu vietu iznīcināšanu, neiedomājamo vardarbību un
nežēlību pret upuriem.
2. Pateicībā par līdz šim tik dāsno atbalstu, Virsvalde aicina draudzes neatslābt
lūgšanās par Ukrainu, tās tautu, zemi un karavīriem, kā arī turpināt palīdzēt gan
bēgļiem, gan visiem tiem, kas cieš no šī kara.
3. Apzinoties mūsu draudžu un Baznīcas darba nozīmi gan garīgās aprūpes
nodrošināšanā, gan latviskā mantojuma saglabāšanā, aicinām visās draudzēs šī gada
18. septembrī noturēt Kopbaznīcas dievkalpojumu, kura kolekti aicinām ziedot
Misijas fondam, lai veicinātu šī svētīgā Dieva darba attīstību un izaugsmi.
4. Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē starp citiem jautājumiem tika pārrunātas apgabalu
raizes atsākot darbu pēc kovida pandēmijas, kā arī iespējas mainīties un pielāgoties
šī laika izaicinājumiem.
5. Šajā Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē tika ievēlēts Baznīcas Virsvaldes prezidijs
šādā sastāvā: prezidente – LELBP archibīskape Lauma Zušēvica, prezidentes garīgā
vietniece - LELBA pārvaldes priekšniece prāveste Anita Vārsberga-Pāža,
prezidentes laju vietniece - LELBA Rietumu apgabala pārstāve Virsvaldē Tamāra
Rūse, LELBA priekšnieces laju vietniece Sandra Kalve, Eiropas pārstāve - Latvijas
apgabala prāveste Ieva Puriņa, Austrālijas pārstāvis – Austrālijas laju pārstāvis
Virsvaldē Miķelis Strīķis, kasieris – LELBA Vidienes apgabala laju pārstāvis
Baznīcas Virsvaldē Uģis Grīnbergs, sekretāre – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās
Baznīcas Lielbritānijā pārvaldes sekretāre un laju pārstāve Baznīcas Virsvaldē Una
Torstere. Baznīcas Virsvalde izsaka pateicību līdzšinējiem prezidija pārstāvjiem
Pēterim Vīgantam, Baibai Rodiņai un Tālim Rēdmanim par viņu kalpošanu!
6. Lai veicinātu ciešāku sadraudzību mūsu Baznīcas draudžu starpā, Virsvalde aicina
veidot māsu draudžu attiecības ar jaunākajām draudzēm un kopām, īpaši Latvijā un
Īrijā.
7. Baznīcas Virsvalde pateicas sabiedriskām un valsts organizācijām par līdzšinējo
ļoti veiksmīgo un abpusēji atbalstošo sadarbību. Mēs arvien jūs paturam savās
lūgšanās, lai mums visiem kopā arī turpmāk sadarbojoties izdodas pietuvināt mieru
un mūsu tuvāko labklājību un drošību.
8. Baznīcas Virsvalde pateicas mūsu draudzēm par lielo darbu Dieva draudzes
kuplināšanā, par jūsu lūgšanām un atbalstu mūsu kopīgajiem projektiem un
aicinām arī turpmāk būt dāsniem gan ar lūgšanām, gan darbiem un finansēm.

Dzimšanas dienu sveicieni
10. aprilī apsveicām Aivaru Celmiņu viņa 95 gadu jubilejā. Ģimenes lokā, sveicām viņu
ar kliņģeri, torti un šampanieša glāzi. Māra Celmiņa, Aivara sieva, bija priecīga, ka
varēja šo jubileju svinēt kopā ar savu meitu, Ingrīdu Kariņu Bērziņu, un mazdēlu, Dari,
kuri bija ieradušies no Latvijas.
Arī apsveicām ar ziediem klātesošos draudzes
locekļus kuri ir dzimuši apriļī: Māru O’Brien, Silviju
Mežgaili, Intu Eckerson un māc. Giju Galiņu.

Apsveicam mūsu draudzes locekli, Skaidrīti Hāgeli,
kurai 20. maijā apritēja 99 gadi. Skaidrītes dēls, Alvis, ar
sievu, Ivetu, gādā par Skaidrīti un iepriecina viņu ar
viņas mīļākām lietām - šokolādi un “Laika” avīzi.
Novēlam visiem labu veselību un Dieva svētību
nākamos gados!

Sveicam jūnijā, jūlijā un augustā dzimušos draudzes locekļus
Jūnijā: Andris Baidiņš, Ieva Bundža, Aivars Krasts, Andrejs Liziņš, Marisa Liziņš,

Ligita Stubis, Juris Teteris, Tija Vilciņš.
Jūlijā: Ariana Akkerman, Pēteris Bergs, Sandra Dolan, Harry Eckerson, Robert
Lārmanis, Imants Lukstiņš, Ivars Mežgailis.
Augustā: Ruta Abrants, Baiba Akkerman, Māra Buks, Emīlija Liziņš, Dagnija Rūsis,
Baiba Vasys.

Vēlam Dieva svētību!

Maskēšanas tīklu projekts
Jau trīs tīkli ir nopīti un pārsūtīti uz Ukrainu un ceturtais
top! Šis projekts ir iesaistījis visus. Mums nāk palīgā
draudzes locekļi, amerikāņu draugi, latvieši kas atbalsta
šo palīdzības darbu un ciemiņi kas iegriežās mūsu
draudzes namā. Mēs visi izjūtam kara noziegumus un
ciešanas un meklējam kā varam palīdzēt. Mūsu draudzes
locekle, Maruta Berga, ir mūsu maskēšanas tīklu projekta
vadītāja. Viņa ar lielu mīlestību un labestību strādā ar
visiem un ir saņēmusi daudz atbalsta no ārpus draudzes.
Paldies viņai par neatlaidīgo darbu. Lai Dievs pasargā
Ukrainas tautu. Lūgsim, lai uzvar taisnība, mīlestība un
miers.

Pavasara talkas
Pavasara lielā talka notika 30. aprīlī. Bija 15 strādnieki, kas pabeidza darbus ārpusē un
iekšpusē. Citi strādāja pie Ukrainas camouflage tīkliem. Daži strādāja abās vietās. Daži
piedalījās LELBA laju dievkalpojuma vadīšanas mācībās caur Zoom. Visi baudīja
gardas pusdienas.
Pabeigtie darbi ietvēra puķu dobju ravēšanu un uzpošanu, “mulch” izlikšanu, zāles
pļaušanu, darba rīku un mašīnu sakārtošanu, un virtuves iztīrīšanu un sakopšanu.
Paldies Andrai un Jānim Zvārguļiem par ziedojumu kas sedza daļu no “mulch”
izdevumu.
Paldies Aīdai Bērziņai par skaisto krūmu no Tyler Arboretum, kas tika iestādīts viņas
brāļa Edgara piemiņai.
Pavasara talcinieki Ruta un Vilnis Ore, Inta Eckerson, Silvija un Ivars Mežgaiļi renovēja
vienu mājas otrā stāva istabu, lai mūsu mācītāja varētu to izmantot kā otru guļamistabu
vai mākslas studiju. Tika izbūvēts jauns skapis, uzlikta jauna grīda, un uzstādīts labs
apgaismojums. Viss tika svaigi izkrāsots.
Paldies visiem talciniekiem un ziedotājiem.

Jāņa Kalniņa operas HAMLETS pirmizrāde Rīgā 13/1/22
Man draudze lūdza uzrakstīt kaut ko par ALA sagatavoto uzfilmēto izrādi, kuru tagad
rāda visās Amerikas latviešu kopienās. Varbūt pat esmu īstais cilvēks kam to prasīt, jo
esmu daudzus gadus bijusi Rīgā un piedzīvojusi daudzas operas izrādes gan ziemā,
gan vasarā. Zinu, kā tas ir ziemā ienākt Operā smagās ziemas drēbēs, kāpt pa trepēm
augšā, garderobē atstāt virsdrēbes un arī smagos zābakus un tad pacilātā garastāvoklī
pie zāles durvīm nopirkt programmu - varbūt bufetē ari pasūtit galdiņu ar gardām
uzkodām un kafiju, šampānieti vai ko citu ko baudīt starpbrīdi -un tad doties zālē iekšā,
kuŗa lēnām pildās ar svētku drēbēs un svētku noskaņotu publiku. Orķestris jau savā
vietā, kapelmeistars padod zīmi, orķestris “noskaņojas” diriģents ienāk, īsi paklanās
publikai, paceļ zizli un atskan overtūra - burvība var sākties!
Viss šis jau nenotiek skatoties filmu. Man jāsaka, ka tāda filma vispārīgi nevar atvietot
dzīvu uzvedumu. Mums izdala programmu - un tikai pašu svarīgāko ar informāciju par
saturu un izrādes dalībniekiem - nekas no Rīgas izrādes greznās programmas ar
Marissa Vētras Hamletu un Marijas Vinteres Ofēliju portretiem Rīgā 1943-44, kad opera
bija spiesta izbeigt darbību kara dēļ.
Esmu arī lasījusi recenzijas gan LAIKA avīzē gan IR žurnālā un mana meita Inga arī
piedzīvojusi šo pirmizrādi. Meita teica, ka mūzika esot bijusi brīnišķīga, ka viņa esot
taisījusi ciet acis lai nebūtu jāskatās uz nevajadzīgiem ķēmiem kas maisījušies uz
skatuves. To pašu arī rakstīja IR recenzente. Tie “ķēmi” bija it kā solistu sirdsapziņas,
kuri visu laiku sekoja viņiem gan stāvus, gan rāpojot pa grīdu.Tas bija no Vācijas
uzaicinātās ļoti pazīstamās režisores Kristinas Vuss izgudrojums. Mans vīrs smējās, ka
Amerikas Operas ģilde saziedojusi par daudz naudas, kura tika izlietota nejēdzīgi. Joks
ir tikai tas, ka man tie “ķēmi” patika, jo filmā jau nevarēja ne dzirdēt orķestra varenību ne
solistu balss skaistumu. Atlika tikai skatīties uz Pasternakas vareniem tērpiem un lasīt
solistu titrus un apbrīnot pašu skatuvi un izrādi. Izrāde likās varena, tāpat skatuve. Man
patika “ķēmi”, jo tie bija (laikam no baleta) ar brīnišķīgām kustībām un vienādiem
interesantiem tērpiem.Tāds jautājums: kāpēc pats HAMLETS - karaļa dēls - tērpies
t-kreklā un biksēs itkā taisītos pļaut savas mājas mauriņu? Viens labums gan: viņu
vienmēr varēja atrast starp pārējiem izrādes dalībniekiem.
Kopskatā ceru, ka šī filma uzmundrinās tautiešus braukt uz Rīgu un piedzīvot īstu
operas izrādi, jo manā uzskatā Rīgas Opera ir vienreizēja, gan pati celtne gan mūzikas
ziņā.
Māra Celmiņa

Filma, Māksla, Vēsture, Mūzīka
Kā var būt izlaidums bez pateicībām un
apsveikumiem? Paldies visiem mūsu skolotājiem no
Amerikas Latviešu Apvienības. Maza naudas velte bet
liela, liela pateicība par vērtīgo darbu. No skolas, liels
paldies aizejošajām skolotājām Andrea Čakars un
Jolantai Mockus par darbu, ko viņas ir veikušas
daudzu gadu garumā skolas labā. Apsveicam mūsu
audzēkņus ar kārtējo “smago” darbu skolā ar latvisku
sienas plāksni. Latviskas lietiņas mūsu mājās atgādina
ikdienā ka esam latvieši. Un, sirsnīgi sveicam mūsu
absolventus. Šogad tie ir Rīga Fearon, Edward
Gebhardt, Anna Klosiewicz un Markus Melo.
Izlaidumā absolventi pasniedza savus projektus. Rīga
prezentēja īsfilmu par Turaides Rozes leģendu, kuras
autore, režisore un teicēja ir Rīga. Markus dalījās savā
mākslā ar oriģināliem Rīgas ievērojamu vietu
zīmējumiem un skaidroja to vēsturi. Anna bija
izvēlējusies veikt faktu izpēti par Cēsu pils vēsturi un apkopoja savu pētījumu ar
slaidrādes prezentāciju. Edward, kopā ar savu klavieru skolotāju, korim rakstīto
skaņdarbu “Saule, Pērkons, Daugava” pārveidoja kā klavieru solo un nospēlēja šo
slaveno darbu. Bija gan filma, gan māksla, gan vēsture un mūzika – ko gan vēl mēs
varētu gribēt?
Absolventi un viņu ģimenes nolēma dalīties ar ieņēmumiem no svinīgajām pusdienām.
$475 tiks nosūtīti International Rescue Committee priekš maltītēm Ukrainas bēgļiem.

Thrivent skolas piederumu vākšanas akcija
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 in Broomall. Ar saziedoto naudu Thrivent iegādājās skolas somas kur salikt
skolas piederumus.
Ir arī iespēja ziedot caur Amazon Wishlist. Ja vēlaties to darīt, lūdzu sazinaties ar Māru
Buks, maritebu@verizon.net , tel. 610-383-5972.
Būsim devīgi, atbalstīsim šo akciju, vajadzību ir daudz.
Paldies par Jūsu atsaucību!

Ziedojumi draudzei no 2022. g. 28. marta līdz 23. maijam

Andreja Broša piemiņai - $75
Ziedotāji: Patricija Plotnieks, Ruta Abrants

Andra Lagzdiņa piemiņai - $275
Ziedotāji: Egīls un Ingrīda Stemme, Ruta Abrants

Austras Mežaraupas piemiņai - $325
Ziedotāji: Baiba Vasys, Alvis un Iveta Hāgelis, Patricija Plotnieks, Ruta Abrants

Emmas Klimanskas piemiņai - $100
Ziedotājs: Juris Baidiņš

Ilmāra Stiebra piemiņai - $175
Ziedotāji: Gunta Melbārdis, John & Teresa Czerwinski, Ruta Abrants

Martas Bundžas piemiņai - $150
Ziedotāji: Harry un Inta Eckerson, Baiba Vasys
Lieldienu Ziedojumi - $3,810
Ziedotāji: Vija Jones, Arvīds Lielkājs, Baiba Vasys, Ieva Bundža, Aina Stiebris, Gunta
Melbārdis, Harry un Inta Eckerson, Mudīte Jansons, Aida Bērziņš, Olafs un Sarma
Rozentāls, Vilnis un Ruta Ore, Dzintra Kukainis, Roberts un Dagnija Rūsis, Egīls un
Ingrīda Stemme, māc. Ieva Dzelzgalvis, Ligita Stubis, Sandra Dolan, Inta Jurcik, Ruta
Abrants, Andris Grunde, Tija Budkēvics, Jim un Vineta Lacek, Māra Buks, Ivars un
Silvija Mežgailis, Jānis un Andra Zvārgulis, Inese Mikus, Uldis un Diana Daiga, Roberts
Lārmanis, Silvija Šturms, Juris un Adeline Teteris, Patricija Plotnieks, Chris un Zinta
Zapp
Draudzes Darbam - $1,200
Ziedotāji: Roberts un Dagnija Rūsis, Ilze Reķis Bērziņš
Īpašuma Uzturēšanai - $1,100
Ziedotāji: Roberts un Dagnija Rūsis, Jānis un Andra Zvārgulis
Īpašuma Fondam - $600
Ziedotāji: Mudīte Jansons, Vija Jones
Palīdzība Ukrainai - $3,300
Ziedotāji: Aina Stiebris, Aivars un Māra Celmiņš, Wes un Māra O’Brien, Thomas &
Kathleen Waite, Anda Levinsona

Altāra Fondam - $175
Ziedotāji: Silvija Mežgailis, Ruta Ore, Vija Jones, Mudīte Jansons, Aina Stiebris, Aida
Bērziņš, Māra Buks, Māra Celmiņš, Ruta Abrants, māc. Ieva Dzelzgalvis, Andra
Zvārgulis
Liels paldies visiem ziedotājiem!

Draudzei ir tagad iespēja ziedot vai samaksāt nodevas lietojot PayPal!
Draudze ir atvērusi PayPal kontu kas ir pieejams caur mūsu mājas lapu
www.latvianluthchurchphila.org zem Links & Donate. Var arī lietot pievienoto
“QR” code uz savu mobīlo telefonu:

Ceram, ka ar šo ierīci Jums būs vieglāk nokārtot draudzes nodevas vai ziedojumus. Kā
iepriekš, mēs vēl arvien pieņemam čekus. Ja būtu jautājumi, lūdzu sazināties ar
draudzes kasieri, Vilni Ore, 215-353-0507.

ATGĀDINĀJUMS

Atbalstiet Filadelfijas draudzi ar saviem iepirkumiem. Kad iepērkaties
Amazon, lietojiet smile.amazon.com, izvēlējieties “Latvian Evangelical
Lutheran Church of St. John” kā labdarības organizāciju, ko vēlaties
atbalstīt, un no katra kvalificēta pirkuma AmazonSmile Foundation
noziedos 0.5% mūsu draudzei! Paldies!

JUST A FRIENDLY REMINDER
When shopping at AMAZON please designate our church “Latvian Evangelical Lutheran
Church of St. John” as the charitable organization that you designate to receive
donations before you shop. With every qualified purchase Amazon Smile Foundation
will donate to our church 0.5%. Thank you for your support!

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John
Welcomes Everyone!

Select your language:

Latvian

English

Please See the Back Page for Information on Upcoming Worship Services and
Special Events

Latvian School Graduation. On May 22, our Latvian school celebrated the end of the
school year and congratulated this year’s four graduates: Riga Fearon, Edward
Gebhardt, Anna Klosiewicz and Markus Melo.
Each one of them presented an exceptional and interesting graduation project. We are
very proud of them for all that they have accomplished over many years of faithful effort
and attendance. And we wish them happiness and success in all their future
endeavors.
Camouflage Nets for Ukraine. For many weeks now, many people have been hard at
work assembling much needed camouflage nets in our Church fellowship hall. Three
large nets are already on their way to Ukraine to help save lives, both military and
civilian. More will be assembled. Many people and stores have donated fabric for the
nets, knowing that the cause is so important. Those working on the nets have been
members of our Church as well as other Latvian and American friends who have been
moved to help with this project. Maruta Bergs deserves special mention for initiating this
project and devoting many hours working together with our volunteers. Heartfelt thanks
to all who have participated!
New PayPal Option for Dues and Donations. If you wish, you can now pay Church
dues or make donations through PayPal. To access our PayPal account, please go to
our website www.latvianluthchurchphila.org and then click on “Links & Donate”. Or, with
your cell phone, you can use the “QR” code that appears prominently on an earlier page
in this newsletter. Of course, you may continue to use personal checks if you prefer. If
you have any questions, please contact Vilnis Ore at 215-353-0507. Thank you for your
continued support.

Worship Services and Special Events
June, July and August 2022
Please note that we will switch to “summer hours” starting June 19.

June 1

Bible Study (Please note: This date is a Wednesday)

11 A.M.

June 5

Latvian Service, followed by a luncheon celebrating the
life of Andrejs Brošs

11 A.M.

June 12

Latvian Deportee Ecumenical Memorial Service

11 A.M.

June 19

Latvian Service

10 A.M.

June 26

Latvian Service

10 A.M.

July 3

Holiday Weekend – NO SERVICE at our Church

July 10

Latvian Service

10 A.M.

July 17

Latvian Service

10 A.M

July 24

Latvian Service with Holy Communion

10 A.M.

July 31

NO SERVICE at our Church

August 7

Latvian Service

10 A.M.

August 14

Latvian Service

10 A.M.

August 21

Latvian Service with Holy Communion, followed by our
mid-year informational meeting and picnic

10 A.M.

August 28

Latvian Service

10 A.M.

September 4 Labor Day Weekend - NO SERVICE at our Church

Reminder: Our annual flea market will be held on Friday, June 10 and Saturday,
June 11 – on both days from 8 A.M. to 2 P.M. We hope you will stop by. We
have an abundance of items this year.

