
 

 

 

 Filadelfijas latviešu  Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
 301 N. Newtown Street Road   2018.  g.  jūnijs - jūlijs - augusts 
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
 Māc. Ieva Dzelzgalvis 

   
 
      
   3. jūnijs Angļu valodas Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 
 
 10. jūnijs Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 

    Jauniešu iesvēte 
 
 17. jūnijs Tautas sēru diena - Ekumēniskais  Dievkalpojums plkst. 11:00 

 
 24. jūnijs Dievkalpojums  plkst. 10:00 
 
   1. jūlijs “ASV Neatkarības dienas nogale” – Dievkalpojums nebūs 

 
   8. jūlijs  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 10:00 
 
             15. jūlijs  Dievkalpojums  plkst. 10:00 
 
             22. jūlijs  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu  plkst. 10:00 
 
             29. jūlijs  Dievkalpojums nebūs plkst. 10:00 
 
               5. augusts  Angļu valodas Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 10:00 
 
             12. augusts  Dievkalpojums  plkst. 10:00 
 

             19. augusts  KAPU SVĒTKI  - Glenwood kapos plkst 11:00 
                                                    Montrose kapos plkst. 12:00 
 
           26. augusts  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu  plkst. 10:00 
                 seko pusgada informācijas sapulce un 
   Pikniks 
 

  >>> Lūdzu ievērot -  sākot ar 24. jūniju Dievkalpojumi sāksies vasaras posmā 

                                                                         plkst. 10:00 

 
 
 ___________________________________________________________________ 
 Atzīmēšanai kalendaros: 



Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis 
 

Runas stundas vairs nebūs birojā trešdienās 2 - 4 pp. Ja vēlaties tikties ar mācītāju, lūdzu  
piezvaniet viņai un sarunājiet laiku.  

          BRĪVDIENA ir pirmdiena 
Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons  - mobilais :            803-431-6071 
                                                                            mājas                 410-441-8039     
                                                                            e-pasts:  ieva_dts@yahoo.com 
  

    Draudzes priekšnieks               Ruta Ore       610-287-3845  orefam@verizon.com         
    Kasieris                                 Juris Baidiņš     302-478-7065  jbaidins@yahoo.com 
    Dāmu komitejas priekšniece    Baiba Akkerman 856-489-1615    
    Skolas administratore             Silvija Mežgailis 610-277-8072    
 
Baznīcas telefons:  610-353-2227 
Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org   

  
       BĪBELES STUNDAS:          20. jūnijā            plkst. 11:00 
                                                    18.  jūlijā            plkst. 11:00 
                                                   15. augustā       plkst. 11:00      
                          . 

                   

*      *      *      *      *      * 
 
                              Paldies par Lillijām Lieldienu rīta Dievkalpojumā   
 
Māc. Ieva, Ruta Abrants, Velta Aldiņš Baiba Akkerman, Aida Bērziņš, Andrejs Brošs, Māra Celmiņš,  
Andris Grunde, Mudīte Jansons, Vija Jones, Arvīds Lielkājs, Austra Mežaraups, Silvija Mežgailis, 
Ruta Ore, Sarma Rozentāls, Baiba Vasys, Andra Zvārgulis                                            

                                                                                              
 
Valde pateicās visiem kas uzliek ziedus uz altāra mūsu Dievkalpojumiem.  Reizēm draudzes locekļi to 
dara lai pieminētu kādu kas is aizgājis mūžībā.  Ja vēlaties kādu svētdienu uzlikt ziedus uz altāra lūdzu 
pierakstaties sarakstā pie ziņu dēļa vai zvaniet -  Mārai Buks (610) – 383-5972 

 

 
 

 

                               Sveicam jūnijā un jūlijā dzimušos draudzes locekļus           

 
Jūnijā: Andris Baidiņš, Andris Bērziņš, Ingrīda Bērziņš,  Ieva Bundža,  Aivars Krasts, Andrejs Liziņš, 
Marisa Liziņš, Ligita Stubis, Juris Teteris, Tija Vilciņš 
 
Jūlijā: Agita Abens, Ariāna Akkerman, Pēteris Bergs, Sandra Dolan, Harry Eckerson, Robert Larmanis, 
Imants Lukstiņš, Ivars Mežgailis  

                                                                                            Vēlam Dieva svētību ! 
 

mailto:ieva_dts@yahoo.com
http://www.latvianluthchurchphila.org/


Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus 

Vasarsvētkus! 

 

“Svētais Gars pūš, kur grib!” Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus 

Vasarsvētkus! 

"Svētais Gars pūš, kur grib," tā Jēzus mācīja un tā tika pierakstīts Jāņa Evaņģēlijā 3:8. Pēc 
augšāmcelšanās un tieši pirms Viņš tika pacelts debesīs, Jēzus mācekļiem bija teicis: “Neaizejiet no 
Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs 
pēc nedaudz dienām kristīs Svētajā Garā… jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāk pār jums, un jūs 
būsiet mani liecinieki gan Jeruzālēmē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Ap.d. 
1:4b-5,8) Svētais Gars neievēro robežas - ne izredzētās tautas, ne Samarijas. 
 
Svētais Gars pūš, kur gribēdams, un, šķiet, arī - kad vēlas. Jau vairākus gadu simteņus Dieva bērni 
bija gaidījuši pravietojumu piepildīšanos. Pirmajā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienā apustulis Pēteris 
paziņoja, ka sen gaidītais brīdis klāt: "Tagad notiek tas, kas sacīts, caur pravieti Joēlu: pēdējās dienās 
notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu 
jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār maniem kalpiem un manām 
kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās, un viņi pravietos.” (Ap.d. 2:16-18)  

Svētais Gars pūš, kur gribēdams, ne dzimumu, ne vecuma ierobežots. Vai esi dēls, vai meita - Tev 
lemts pravietot! Vai esi jauns, vai sirmgalvis - tev būs skatīt redzējumus un sapņot sapņus! Un, ja esi 
kā kalps vai kalpone sistēmā, kas ierobežo tavu brīvību - arī Tev lemts pravietot! Kā apustulis Pāvils 
teica: “Tas Kungs ir Gars. Kur tā Kunga Gars, tur ir brīvība.” (2.Kor. 3:17) Brīvība, ko spēj ierobežot 
tikai ilgas palikt attiecībās ar Jēzu caur Viņa vārdiem. Kā Viņš teica: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs 
patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ. 8:32)  
 
Svētais Gars pūš, kur grib! Paldies Dievam, Svētais Gars neievēro cilvēku radītos iedalījumus - ne 
ģeogrāfiskos, ne sociālos, ne teoloģiskos, ne ekonomiskos! Ārpus laika un telpas darbojas šis Svētais 
Gars, kas dzīvu dara katru un svētī mūs, kas Jēzum tic, ar brīnišķīgu dāvanu - Baznīcu!  
 
Tā Dieva radīta, vadīta un svētīta, tās galva - vienīgi Kristus!  
Vienalga, kuŗā pasaules malā dzīvojat vai kuŗai paaudzei piederīgs esat, vai kādos apstākļos dzīvojat, 
lai Svētais Gars arī pūstu un plūstu uz jums, iedvesmojot un sapulcinot draudzēs - mūsu Baznīcas 
ģimenēs! Priecāsimies šinī dienā, jo ar visām grūtībām un pārpratumiem, izaicinājumiem un 
uzdevumiem, paldies Dievam, Kristus vadītā Baznīca vēl dzīvo! Jā, mums daudz vēl jāaug un no 
jauna, šķiet, jāiemācās tas, ko zināja mūsu pirmās kristīgās māsas un brāļi: 
“Tie pastāvējā apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās… un visi ticīgie turējās 
kopā, un viss tiem bija kopīgs.” (Ap.d. 2:42,44) Jo Svētais Gars bija klāt un, kur ir Gars, tur cilvēks top 
atjaunots, iedvesmots, sagatavots katram darbam, tur cilvēks top svētīts!  
 
No sirds novēlu jums priecīgus, svētīgus Svētā Gara Svētkus un visai Baznīcai, kas kopā esam mēs, 
kas ticam mūsu brīnišķīgam Trīsvienīgam Dievam, daudz, daudz laimes dzimšanas dienā! 

Kristus mīlestībā, 

 

Publicēts 20|05|2018 
Archibīskape 

Lauma Zušēvica 



Dzied, mana dvēsele, dzied! 
 
Draudzes telpās skanēja viena tautas dziesma pēc otras.  Dziedātāji bija sanākuši atzīmēt 
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu ar Balto galdautu svētkiem. Baltā galdauta 
svētki ir radīti vienotībai.  Tie ir svētki kur radi un draugi  pulcējas pie viena galda lai godinātu 
Latviju.   
 
 Valsts simtgadei ir daudz pasākumu.   To starpā, katra pilsēta uzņemas dziedāt 100 tautas 
dziesmas.   Šinī vakarā nodziedājām 24 – būs jāturpina!  Kādi zināja dziesmas no galvas, kādi 
skatījās dziesmu grāmatā, bet visi dziedāja ar tādu prieku ka pat vilcinājās iet pie vakariņa 
galda.  Un kas par vakariņām!!   Cūkas cepetis kusa mutē, vilināja gardi skābie kāposti, 
kartupeļi, mērce – ko vēl latvietis varētu vēlēties!    Baiba un Aleksa Akkerman gatavoja ne tikai 
vakariņas, bet arī cepa kliņģeri jo,  Edgaram Bērziņam un Austrai Mezaraupei 4. maijā ir 
dzimšanas diena!    Jubilāriem pasniedza ziedus un klingeri, un nodziedāja 25. dziesmu – 
“Daudz baltu dieniņu”.        
 
Draudzes telpās mēs tagad jau otro gadu svinam Balto galdautu svētkus un tie kļūst par jauku, 
mīļu tradicīju.   Liels paldies mūsu čaklām saimniecēm Baibai un Aleksai, kā arī Mārai Buks, 
vakara vadītājai.  

                                                                                                    Silvija Mežgailis    
 
 
 

 
      
 
UTENIS 
 
Paldies visiem kuri palīdzēja izkārtot uteni 18. un 19. maijā – izreklamēt, izstādīt, nocenot un 
palīdzēt ar pārdošanu. Beigās visas nepārdotās mantas novākt kas tika noziedotas Purple Heart 
labdarības organizācijai. 
 
Liels paldies arī visiem kuri ziedoja mantas pāŗdošanai un paldies visiem kuri iepirkās. 
Utenis ienesa $968.  Ienākums tiks izmantots draudzes darbam. 



IEVĒROJAMS KONCERTS MŪSU BAZNĪCĀ 

Baznīcas priekštelpā pie ziņojuma dēļa jau vairākas nedēļas varējām apskatīt Māras 
Buks –mūsu “sabiedrības attiecību ministres” – pielikto plakātu, aicinot mūs uz koncertu 
NO BALTIJAS UZ ATLANTIJU ar ļoti skaistu fotogrāfiju no abiem māksliniekiem, spēlējot 
katrs uz sava flīģeļa. Kā lai uz to neietu? 

Tā mēs sestdienas pēcpusdienā, 28. aprīlī nobaudījām KATRĪNAS GUPALO – balss un 
klavieres–un ANDREJA OSOKINA – klavieres – koncertu.  Šī bija viņu beidzamā 
uzstāšanās garas turnejas beigās pa latviešu centriem Amerikā, pieminot Latvijas 
simtgadi.  Katrīna Gupalo ir arī studējusi Kalifornijā un Londonā un ir ļoti enerģiska.  
Viņa ir strādājusi kā aktrise, komponiste, mūzikas izrāžu vadītāja un klavieru soliste, ir 
arī piedalījusies  Eurovīzijā. Cik varējām saprast, tad viņa arī ir veidojusi šī koncerta 
programmu. 

Sēžam dievnamā, kur klavieres aizvestas no sarīkojumu zāles, un kur mans vīrs ir 
izmeklējis labākās vietas kreisā pusē lai patiešām varētu redzēt mākslinieku rokas. 
Koncerts sākas.  Ienāk jauna skaista sieviete ļoti labā garā melnā tērpā un uzsāk spēlēt 
Pētera Vaska BALTO AINAVU. Tā ir viena no Vaska maigām kompozīcijām.  Tad seko 
Katrīnas pašas tautas dziesmu apdares, kurās komponiste mūs iepazīstina ar savām 
dažādām spējām komponējot, spēlējot un dziedot.  Viņai ir skaista tumša balss, bet 
varam manīt, ka māksliniece ir jauna un vēl meklē īsto izteiksmes veidu gan kompozicijā 
gan izpildījumā.  Vecie klasiskie komponisti parasti tomēr variācijas izveido no noteiktas 

melodijas, bet šoreiz ne vienmēr varējām 
sadzirdēt ko viņa apstrādā. 

Tad uznāk pianists Andrejs Osokins.  
Tieši tādā izskatā par kādu manas tantes 
būtu jūsmojušas sēžot Rīgā sveču 
apgaismotā zālē spēlējot Šopēna 
Noktirnes – jauns, tumšiem matiem, 
melnā tērpā. Osokinam jau bijuši lieli 
panākumi Latvijā un pasaulē.  Lielā 
mūzikas balva Latvijā, godalgas Izraelā, 
Parīzē, Briselē, uzstājies ar pasaules 
lielajiem orķestriem.  Viņš drusku 
pastāsta par Jāzepu Vītolu un tad 
nospēlē dažus gabalus.  No pirmā akorda 
piesitiena manam nobriedušu 
mākslinieku bez nevajadzīgām 
manierēm, pasniedzot tikai mūziku. 

Seko Emīla Dārziņa MELANCHOLISKAIS 
VALSIS Osokina apdarījumā četrrocīgām 



klavierēm. Noteikti interesantāks nekā parastais orķestra izpildījums. Pēc starpbrīža 
Osokins spēlē Volfganga  

 

Dārziņa MAZO SVĪTU No. 5, drusku pastāstot par komponistu, un George Crumb LOVE 
DEATH MUSIC, un tad seko Katrīnas Gupalos kompozīcijas kabarē stilā angļu valodā, 
kuras visas viņa izpilda savā izteiktā manierē. Osokins turpina ar George Gershwina 
darbiem, kurus viņš ir pārrakstījis savām vajadzībām. Un koncerts nobeidzas ar Katrīnas 
Gupalo solo dziesmām Andreja Osokina uzmanīgā pavadījumā.   

Varbūt būtu bijis iespaidīgāk, ja mākslinieki būtu nobeiguši ar Dārziņa skanīgo 
MELANCHOLISKO VALSI duetā tā lai skatītāji varētu viņiem labāk uzgavilēt. 

Pēc koncerta pieņemšana ar uzkodām un kafiju.  Es personīgi būtu arī vēlējusies 
šampanieti, bet visu ko grib jau vienmēr nevar dabūt.  Būtu taču bijis ko svinēt, jo grūti 
ticēt ka mēs tik drīz savā baznīcā varēsim izbaudīt tādus spēkus.  Ko gan var zināt – 
Filadelfijā jau tomēr ir ciemojušies divi no pārējiem pasauli iekarojušiem pianistiem – 
Vestards Šimkus un Reinis Zariņš.  Visu godu Mārai Buks par koncerta organizēšanu! 

Māra Celmiņa 

 

 

 

Vilmingtonas stūrītis 

 

Pagājušie notikumi 
 

Svētdien, 20. maijā, dievkalpojums bija pulcinājis 19 dievlūdzējus.  Pēc dievkalpojuma 
baznīcēni pulcējās pie pašu sarūpēta kafijas galda. 

 

Gaidāmie notikumi 
 

Nākamais dievkalpojums ar kafijas galdu Vilmingtonā paredzēts ap septembra vidu - 
datums tiks izziņots vēlāk.   
 
Grāmatas no draudzes uzkrājumiem sūtām uz Latviju izdalīšanai mazām bibliotekām.  
Tā kā visas grāmatas nav vēl aizsūtītas, tad sūtīšana turpināsies un draudzes locekļi ir 
lūgti ziedot naudu nākotnes sūtījumiem. 

 
LASL  Americn Shippping Line  izlaidīs rudens sūtījumu. Nākamais  sūtījums būs uz 
Ziemsvētkiem. 

                                                                     Andrejs Baidiņš 



Latvieši mēs visi esam!  
 
Ko TU vislabāk atceries no skolas izlaiduma un 70. jubilejas?    Varbūt tu atceries absolventu 
vadīto dievkalpojumu.  Ruta Blatchens Ore (1967) uzņēmās lektores amatu un no svētiem 
rakstiem lasīja Emīlija Liziņš (2015), Tija Ore Budkēvičs (1998) un Ēriks Mežgailis (2006).    
Sprediķi teica Andris Zvārgulis (2000), bet draudzes lūgšanu vadīja Māra Silinieks O’Brien 
(1967).    Mūsu talantīgā ērģelniece, Linda Aļļe-Murphy (1968) spēlēja aizkustinošu čello solo.   
Pēc dievkalpojuma tiešām bija tāda sajūta kā dziesmā, “Ej sirds un mācies priecāties!”  
 
Varbūt tev palika prātā Ainas Berķes stāstītās atmiņas par latviešu skolu - skolu kur bija 8-12 
bērni katrā klasē, uz kuru bērni brauca ar pilsētas busiem,  kur mācības ilga visu sestdienu, un 
kur bērnu koris uzstājās vismaz četras reizes gadā.    Ainai vēl bija skolēnu saraksts no viņas 
pirmām klasēm kā skolotāja!   Divi viņas bijušie skolēni sēdēja starp klausītājiem – Rita Ramanis 
(1971) un Ivars Mežgailis (1970).    Vai varbūt tu atceries Rutas Blatchenes Ores stāstu par  
viņas pirmo dienu Filadelfijas latviešu skolā.  Viņa ieradās skolas formā kā to darīja Toronto….    
 
Varbūt tev nāk atmiņā tas brīdis, kad piecēlās kājās visi kas ir kādreiz mācījuši latviešu skolā.   
Nesaskaitīju, bet liekas ka katrs otrais no šīs dienas viesiem ir mācījis latviešu skolā.  Tāpēc 
mums tā skola nepazūd!   Tas, ka skola turpinājas ir mūsu kopējais sasniegums!    No citām 
klasēm bija viens vai divi pārstāvji, bet visa 2001 m. g. klase (Maija Brozovskis, Alberts Bundža 
un Andris Mežgailis) un 2015 m. g. klase (Emīlija Liziņš) bija sarīkojumā.    
 
Tomēr liekas ka mēs visi labi atceramies burvīgos skolas bērnus.   Tur spēlēja zvanu ansamblis, 
dziedāja korītis, bija Matīsa un Magnusa Clouser duets, un dejoja tautas deju, deju ko visi 
absolventi kādreiz ir dejojuši – Ačkups.  Un, kā var aizmirst kad skolas pārzines – Inta Eckerson, 
Ruta Ore, Silvija Mežgailis ar palīgiem Andru Zvārguli, Marutu Bergs, Andri Zvārguli un Vinetu 
Iglesiasa Alvaresa  vadīja dziesmu  “Hei laili laili” melodijā ar Ulža Vilciņa vārdiem. 
 
Ko es vislabāk atceros?   Nevaru aizmirst to brīdi kad absolventi un skolēni stavēja vienā lokā, 
viesi viņus aptina lielākā lokā un visi dziedāja “Daugav’ abas malas” programmas noslēgumā.  
 

                                                                                                   Silvija Mežgailis 
 

 



Ziedojumi draudzes darbam – 2018. g. 19. martam – 25. maijam 
 
Lieldienu ziedojumi: $4470. 

 
Līdz $49. 

  Anonīms, Ruta Abrants, Māra Buks, Harry & Inta Ecckerson, Ināra Gerliņš, Dace Gluskin, Andris Grunde, 
  Inta Grunde, Roberts Lārmanis, Inese Mikus, Beatrise Puriņš, Ligita Stubis 
$50. 

  Velta Aldiņš, Akkerman ģimene, Baidiņu ģimene, Andrejs Brošs, Ivars & Silvija Mežgailis, Arvīds Mežgailis 

   Patricija Plotnieks, Olafs & Sarma Rozentāls, Silvija Sturms 
$100.  

  Aida Bērziņš, Uldis & Diana Daiga, Sandra Dolan, Juris & Mudīte Jansons, Vineta Lacek, Arvīds Lielkājs, 
  Vilnis & Ruta Ore, Roberts & Dagnija Rūsis, Ilmārs & Aina Stiebris 
$200.  

  Edvards Strazdiņš, Vera Strazdiņš, Anthony & Baiba Vasys, Zvārguļu ģimene 
$2000. 

  Edgars Bērziņš 
   
Apkārtrakstam: $20. 

  Biruta Aļle 
. 
Draudzes Darbam : $3070. 

 
Līdz $80. 

  Edgars Bērziņs, Juris Baidiņš, Dace Gluskin 
$100. - $200. 

  Juris & Mudīte Jansons, Thomas & Darlene Baer, Anthony & Baiba Vasys 
$400. 

  Anonīms 
    
Telpu tīrīsīšanai : $200. 

  Mudite & Juris Jansons, Olafs & Sarma Rozentāls 
 
Thrivent – ziedojums mūsu draudzei kā nozīmētai labdarības organizācijai: $35. 

  Andrejs Liziņš 

 
                                                                     Paldies visiem ziedotājiem ! 
                                                                    Juris Baidiņš 
 
 
 

                                  DRAUDZES  NODEVAS                                                  
                                                                     
                                        Strādājošiem - $380. 
                                      
                                         Nestrādājošiem- $200. 
 
                                           Studentiem - ziedojums 



The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
 

Please See the Back Page for Information on Upcoming  

Worship Services and Special Events 

 

 

 
Summer Hours.  As in past years, we will soon return to our traditional “summer hours.”  Starting 

June 24, services will start at 10 o’clock.  Then after Labor Day, our regular 11 o’clock schedule 

resumes.   Also, please note that there will be no service at our Church on July 1, July 29 and 

August 19 (on August 19 there will be a short memorial service at Glenwood and Montrose 

cemeteries). 

 

Successful Tag Sale.  Thanks to all who helped with our recent tag sale. A team of congregation 

members spent many hours and days collecting items, pricing, selling, packing and cleaning up! All 

unsold items were donated to charity.  The Church made $968. for our overall Church budget. 

 

Latvian School Celebration and Anniversary.   This year, our Latvian School reached a big 

milestone: 70 years of teaching the Latvian language, history and culture.  For this reason, the 

school’s traditional year-end celebration was enhanced with a reunion of many students and  

teachers from past years.   

 

The day began with an uplifting Church service.  Every element of the service – leadership, 

readings, sermon, prayer and music – was touchingly presented by a current or former student.  

After that, the children regaled their audience with a bell ensemble program, songs and folk dances.  

Several adults shared their memories from the 60’s, 70’s, and 80’s, including the days when there 

were eight to 12 children in every class.   

 

Of course, much has changed over so many years.  Yet much has withstood the test of time.  

Everyone parted with a sense of shared history, deep friendships, love of our cultural heritage and  

an abiding faith in the future of our school.  We thank all who helped make this day so memorable. 

 

Another Exceptional Concert.   This April, we were privileged to hear two exceptional Latvian 

artists:  singer Katrina Gupalo and pianist Andrejs Osokins.  Their program – including the works of 

classical and contemporary Latvian and American composers – was created and dedicated in honor 

of the 100
th

 anniversary of Latvia’s independence.  This concert, as well as all future concerts, enrich 

us all.  So we sincerely thank you for your support and attendance which make them possible.    

 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



Worship Services and Special Events 
June 2018 – July 2018 (plus August preview) 

Please note that we will switch to “summer hours” starting June 24. 
                                                                               

 

             June 3 
 

English Service with Holy Communion at 11 o’clock   

              

 

June 10 

 

Latvian Service with Holy Communion at 11 o’clock, including 

the Confirmation of three new Church members 

 

 

June 17 

 

Ecumenical Latvian Deportee Memorial Service at 11 o’clock 

 

June 24 

 

                  Latvian Service at 10 o’clock 

 

July 1   

                      

  

         HOLIDAY WEEKEND – NO SERVICE AT OUR CHURCH 

  

 

July 8 

 

                  Latvian Service with Holy Communion at 10 o’clock   

 

 

July 15 

 

                  Latvian Service at 10 o’clock 

 

 

July 22 

__________________ 

 

July 29 

__________________ 

                        

Latvian Service with Holy Communion at 10 o’clock 

____________________________________________________ 

 

NO SERVICE AT OUR CHURCH 

____________________________________________________ 

                        For your future planning… 

 

On August 5, there will be an English Service with Holy Communion       

at 10 o’clock. 

 

On August 12, there will be a Latvian Service at 10 o’clock 

 

On August 19, there will be a short memorial service at the             

Glenwood cemetery (11 A.M.) and Montrose cemetery (12 P.M.).       

There will be no service at our Church.  

 

On August 26, there will be a Latvian Service with Holy Communion 

at 10 o’clock – followed by our mid-year informational meeting and 

picnic 


