
 

 

 

 Filadelfijas latviešu  Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
                           301 N. Newtown Street Road   2019.  g. septembris - oktobris  
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
 Māc. Ieva Dzelzgalvis 
        
 
                1. septembris   “Labor Day” nogale – dievkalpojums nenotiks 

      LELBA – Draudžu dienas Katskiļos no 28. augusta līdz 1. septembrim  
 

                  8. septembris  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu  plkst. 11:00 

 

 15. septembris   Dievkalpojums  plkst. 11:00 
 
 22. septembris    Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks 

      Aicinām visus draudzes locekļus uz dievkalpojumu Vilmingtonā  
 

                    Good Shepherd bacnīcā – 1530 Foulk Road – Rt. 261 – Wilmington       plkst. 3’os pp 

 

 29. septembris Dievkalpojums  - laju vadībā  plkst.11:00 
 
             6. oktobris Dievkalpojums  - Pļaujas svētki  plkst. 11:00  
      
               13. oktobris   Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 
     Bazārs - pusdienas 
     
                20. oktobris   Angļu valodas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 

 

               27. oktobris    Dievkalpojums nenotiks  
 
 3. novembris  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 
     Ticības atjaunošanas diena – Reformācijas svētki 
 
            10. novembris   Dievkalpojums  plkst. 11:00 
 
            17. novembris   Dievkalpojums nenotiks 

    svētdien   Valsts svētku svinības – Brīvo Latvju Biedrībā, plkst. 1’os pp 

 
            18. novembris   Ekumēniskais Valsts Svētku dievkalpojums                plkst. 7’os vakarā 
                    pirmdien 

 

   >>>    Lūdzu ievērot – sākot ar 8. septembri dievkalpojumi sāksies parastā laikā 

                                                          plkst. 11:00 
 
              ____________________________________________________________________________     
  Atzīmēšanai kalendāros – sestdien 26. oktobrī -  Dzintras Erlihas klavieru koncerts   
                                                              plkst. 3’os pp Sv. Jāņā baznīcā. Tuvāka informācija sekos. 

                                                               

 



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  
    
    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 
 
       BĪBELES STUNDAS               18. septembrī    plkst.. 11:00 
                                                        16. oktobrī   plkst. 11:00 
                                                
 

*      *      *      *      *      * 
IN MEMORIAM 

 

Dieva mierā aizgājuši mūsu draudzes locekļi 
 

ILGA LAIVA  
 

dzimusi 1949. g. 19. decembrī, Vācijā  
mirusi 2019. g. 11. jūlijā, Voohees, New Jersey 

 
                                                                        mūžīgu mieru, Kungs viņai  dod . . .  

 
SPODRA LĪDUMS - dzimusi OSTUPE 

 
dzimusi 1925. g 28. martā, Ventspilī, Latvijā 

mirusi 2019. g. 21. jūlijā, Wilmingtonā, Delaware 
 

                                               Tev debesis ir vaļā, Tev atspīd mūžīgs rīts ! 
 

                *      *      *      *      *      * 
 

Latvian American Shipping Line savāks - svētku pakas un grāmatas Sv. Jāņa draudzes 
īpašumā  - sestdien 2. novembrī, plkst 1’os. 
 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


Atskatoties 2019. gada Vasaru 

airāki draudzes locekļi 

piedalījas  XV Latviešu Dziesmu 

un Deju Svētkos Kanādā.  Tautas 

deju kopa Dzirkstele, Astrīdas 

Liziņas vadībā, piedalījās Tautas 

Deju Lieluzvedumā. Deju grupā 

piedālas 10 draudzes locekļi. Arī 

Jaundejas skatē, jaunie  horeogrāfi 

Pēteris Eckerson un Ēriks Mežgailis  

uzveda un uzstājas ar  četru pāru 

deju, Lustīgā Dzīvošana. Paldies 

visiem un lai tautas deju soļi ir viegli 

un veikli!  

Mūsu mācītāja, Ieva Dzelzgalve, 

piedalījās  Ekumēniskā dievkalpojumā Dziesmu Svētku  ietvaros 7. jūlijā. Diakons Imants Miezis 

(arch. Arnolda Lūša piemiņas fonda stipendiāts) no Kristus apvienotās ev. lut. draudzes Irijā, 

sniedza sprediķi - var lasīt viņa sprediķi skatoties: //www.pbla.lv/ieskats-xv-dziesmu-un-deju-

svetkos-toronto-kanada-ekumeniskais-dievkalpojums. 

 

ūsu draudzes locekle, Mudīte Jansons, apciemoja Rujienes pamatskolu, ko draudze 

atbalsta ar līdzkļiem  priekš pusdienām pa visu skolas gadu. 

Pateicibā, skola mums uzdāvināja koka izgriezto zalvetas 

turamo. Nākošo reizi kad Jūs pakavējaties pie kafijas galda,  

paskataties mūsu davaniņu.  Arī Mudīte  ar draudzes locekli, Māru 

Celmiņu, aizbrauca pie Zvanniniekiem lai personīgi nodotu 

$500. ziedojumu no mūsu skolas/baznīcas. Zvannieku mājas dod 

30 bērniem no nelabvēlīgām un sociālā riska ğimenēm alternatīvas 

ğimenes māju. Paldies visiem labvēlīgiem ziedotājiem!  

 

ūsu draudze atkal piedalījās Thrivent rīkotā skolas piederumu 

vākšanas akcijā. Kā jūs varat redzēt, mūsu draudze savāca 

daudz  skolas piederumus par ko Thrivent bija ļoti pateicīgi! Mēs arī 

savācām $70. ziedojumos lai Thrivent varētu iegādāties skolas somas. 

Paldies visiem ziedotājiem par atbalstu bērniem un viņu mācībām!  

                                                                                 Ruta Ore 

V 

M 

M 



SAPŅU DIENA ZVANNIEKOS 

Rīgā, kad rakstu, ir pamatīgs pirmsjāņu karstums, bet tieši tai dienā kad braucām apciemot Zvanniekus, 

laiks bija pilnīgi ideāls, saulains, silts, bet ne tieši karsts...Sākšu no sākuma. Esmu atbraukusi ar vīru lai 

pavadītu sešus mēnešus Latvijā. Mūsu draudzes valdes locekle Mudīte Jansone arī ciemojas Latvijā un 

viņa no draudzes Dāmu komitejas palūdza $500 ziedojumu ko aizvest ZVANNIEKIEM, Esmu taču brīvs 

cilvēks, man ir Latvijas braukšanas atļauja, autiņš stāv pagalmā.. 

Tā mēs ar Mudīti tikām pie sapņu dienas - otrdien, 18 jūniju, 2019. gadā. No rīta izbraucot no Rīgas 

apreibām no liepu ziedu smaržas, Braucot pa Elizabetes ielu visu ceļu ziedošas liepas - lielākas un 

mazākas. Ar silto laiku ceriņi jau sen noziedējuši; jasmīni vēl ziedēja, bet es uztraucos, ka tie arī līdz 

Jāņiem būs noziedējuši un ko tad lai pinu Jāņu vainagā - kā taisīt to smaržīgu? 

Zvannieki ir starp Siguldu un Cēsīm pasakaini skaistā Latvijas novadā. Līdz Siguldai dažviet kā pa kara 

lauku - tur milzīgi ceļa būvniecības darbi. Laikam lielā Ŗīgas-Tallinas šoseja tiek paplašināta, jaunas 

uzbrauktuves tiek būvētas. Labi, ka Mudīte dažkārt varēja man parādīt pa kuru spraugu jābrauc iai tiktu 

uz priekšu. Siguldā Mudīte vēl iegādājās kasti ar apelsīnu sulu pudelēm un tad uz priekšu! 

Aiz Siguldas sākām meklēt ceļu. Mudīte lasa - nebrauc kur norāde uz Cēsīm, negriezies uz Araižu pusi. 

Labā pusē esot zīme ar norādi uz Zvanniekiem. Braucam lēnām, bet tāda zīme nav! Beidzot piestājam pie 

kāda kroga un Mudīte piezvana Zvannieku saimniecei Sandrai. Ak vai - aizmirsām pateikt ka ceļa zīme 

nokritusi! Viss jau beidzās labi. Sandra atbrauca pretīm un sekojot viņai braucot pa balto Latvijas smilšu 

ceļu augšup, lejup, līkumu līkumiem iebraucām Zvanniekos, lielā plašā īpašumā, kas kādreiz bijis viesu 

nams, bet tagad ir bērnu un jauniešu mājas, kuru vadītāji ir mācītājs Juris Cālītis ar kundzi Sandru Dzenīti-

Cālīti. Tur parasti uzturas kādi 25 bērni un jaunieši, bet tagad vasarā satikām tikai dažus jauniešus. 

Novietojām autiņu labi nopļautā zālienā un tad mūs aicināja uz pusdienām pie gara galda bērzu birzē - kā 

pasakā, kā teātrī. Aukstā zupa - Rūgušpiens pilns ar visiem vasaras labumiem, zaļumiem, redīsiem, dillēm 

un ko vēl ne. Pēc tam jaunie kartupeļi ar biezpienu un gaļas sacepumu. Kas ir Latvijā padzīvojis šinī gada 

laikā zina, ka nekas labāks vairs nav iedomājams! Mācītājs galda galā sēžot mums pastāstīja par 

jaunākiem notikumiem - kā pabeiguši dievnama būvi bijušā darbnīcas vietā, kā amerikāņu NATO karavīri 

viņiem sagādājuši ziemai malku, kā svētnīcas skaistos stikla logus atveduši no Anglijas kur latvieši 

izbeiguši darbību Raufontā(?). Apstaigājām dārzu, kur vēl ziedēja smaržīgi un mazāk smaržīgi jasmīni, 

pujenes un citi ziedi, priecājamies par sakņu dārzu un ogu krūmiem un arī par dūšīgiem jauniešiem kuri 

spēja lielo dārzu zāli nopļaut. Māja ir liela un plaša ar lielu virtuvi un ēdamzāli kur sienu rotāja kāda 

talantīga audzēkņa grezna glezna un tad bija laiks atvadīties un pa pasakaini gleznainu ainavu, kur visas 

ceļmalas uzziedējušas krāšņos ziedos devāmies atpakaļ uz Rīgu. Mudīte lielā sajūsmā salasīja 

margrietiņas ceļmalā un gandrīz man pazuda dziļā grāvī! 

Iebraucot Rīgā atkal sastapāmies ar parasto dzīvi, ielas pieblīvētas ar autiņiem, priekšā laikam kāds 

korķis. Ar laiku jau tikām mājās. Šo brīnišķīgo dienu ilgi atcerēsimies un pieminēsim dūšīgo Dāmu 

komitēju, kura ar savu ziedojumu mums sagādāja šo skaisto izbraucienu. 

Māra Celmiņa 



 

    Zvannieki 

2019. g. vasarā 



 
Ziedojumi draudzes darbam – 2019. g.  27. maijam – 12. augustam 
 
Draudzes darbam: $1366. 

 Līdz $30.  - Juris Baidiņs 

 $300 - $500. -  Anonīms, Austra Mežaraups, Baiba Vasys 

Īpašuma fondam: $400. -  Dzintra & Andrejs Baidiņš  
Telpu tīrīšanai : $100. -  Juris Baidiņš 
Okupācijas muzejam - $500. 

Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojuma kolekte - $400.  Debbie Shmalcs -$100. 
 

Edgara Bērziņa piemiņai – Sv. Jāņa draudzei : $500. 

Aida Bērziņs, Andrejs Brošs, Sandra Dolan, Ruta & Vilnis Ore, Andra & Jānis Zvārgulis 

Edgara Bērziņa piemiņai – Latvijas Kristīgā Aliance – bāreņiem: $2775.  

Mūsu draudzes locekļi un Edgara draugi.  
                                                                        Paldies visiem ziedotājiem ! 
                                                                      Juris Baidiņš, kasieris 
         
Kad laiks paliks vēsāks . . .  !       ATJAUNOSIM  “Trešdienas” TALKAS  
 
Tikai šogad – Talkas sauksies  “Otrdienas” TALKAS.  
       Ko tu dari otrdienas rītos starp  9’iem no rīta un 12’iem dienā  ?   ?   ? 
Darbiņu daudz, katru nedēļu pastrādāsim un visu izdarīsim. Lūdzu sazinies ar 
Ivaru Mēžgaili  610-277-8072 – ja gribi piedalīties.               Paldies        

 
Vilmingtonas stūrītis 

 
Pagājušie notikumi 

Sestdien, 13. jūlijā  Baidiņu mājās Vilmingtonā notika kopīgs Filadelfijas un Vilmingtonas 
pensionāru pikniks ar 12 apmeklētājiem. 

Gaidāmie notikumi 

Nākamo Latvian American Shipping Line svētku un grāmatu  sūtījumu uz Latviju Baidiņu mājās 
savāks 2. novembrī.  Pakas varēs pievest arī ātrāk. 
 
                      Nākamais dievkalpojums Vilmingtonā, Good Shepherd baznīcā, būs  
        svētdien, 22. septembrī plkst. 3:00 pēcpusdienā ar dievgaldu un sekojošu kafijas galdu. 

                                                                             Andrejs Baidiņš 
 

              Sveicam septembrī un oktobrī dzimušos draudzes locekļus   
      
Septembrī: Artūrs Bergs, Alberts Bundža, Uldis Daiga, Edgars Dāle, Ieva Dzelzgalvis, Mudīte Jansons, 
Matthew Lacek,  Ruta Ramanis, Roberts Rūsis, Ilze Wakeley. 
 
Oktobrī: Dzintra Baidiņš, Ēriks Dambergs, Andris Lagzdiņš, Vija Mežnora, Aina Stiebris, Uldis Vilciņš, 
Andra Zvārgulis. 

                                                                                                   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 

 
Return to “Regular Hours”.  Please note that starting on September 8, we return to our regular time for 

Church services – that is, 11 o’clock.  There are always some exceptions (skipped services, joint services in 

Wilmington or special occasions).  So please, always check the calendar for all dates and times.    

 

Good Works.  Our congregation strives to make a positive difference in people’s lives, both locally and in 

Latvia.  Once again, we have made donations to the Rujiena Middle School to cover the cost of lunch for those 

students who cannot afford it, as well as to “Zvannieki” which cares for children with special needs. We have 

also participated in Thrivent for Lutherans collection of school supplies for children in our area.  Your 

donations to the Church help us make these donations possible.  Thank you!  

 

Exceptional Piano Concert.   Over the years, our congregation members and friends have enjoyed many 

exceptional concerts at our Church.  Our next concert – on Saturday, October 26 at 3 P.M. – will feature 

world-class Latvian pianist Dzintra Erliha.  She is the winner of international piano competitions in Italy, 

France and Canada, and often accompanies accomplished artists, including opera star Maija Kovalevska.  So 

please be sure to mark your calendars.  Don’t miss this opportunity to hear a great performance.  More 

information to come… 

 

Latvian Independence Day.  We will commemorate Latvia’s Independence Day with an ecumenical service 

on Monday, November 18 at 7 o’clock in the evening. There will be no service at our Church the previous 

day, November 17. The Latvian Society of Free Letts (531 N. 7
th

 Street in Philadelphia) will celebrate Latvian 

Independence Day on Sunday, November 17.   

 
 

*    *    *    *    *    *    * 

The congregation was saddened to learn of the passing of congregation members 

 

Ilga Laiva 
(December 19, 1949 – July 11, 2019) 

and 

Spodra Līdums 
(March 28,1925 – July 21, 2019) 

 

Our deepest sympathy to their families and friends. 
 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

 

Worship Services and Special Events 
 

September 2019 – October 2019 (with November preview) 

All Services Begin at 11 O’clock Unless Noted Otherwise 

  
  

  
 

 
 

 

 

September 1 
 

             *   Labor Day Weekend – NO SERVICE AT OUR CHURCH 

 

September 8 

 

             *   Latvian Service with Holy Communion 

  

 

September 15 

 

 

             *   Latvian Service 

 

September 22 

 

NO SERVICE AT OUR CHURCH  - All are invited to attend the 

Latvian Service in Wilmington, Delaware at 3 P.M. – 

Church of the Good Shepherd, 1530 Foulk Road (Route 261) 

 

September 29 

 

             * Latvian Service led by a member of the Congregation                                          

 

 

October 6 

 

             * Latvian Service  

 

 

October 13 
 

             *  Latvian Service with Holy Communion followed by our fall          

                festival fundraising bazaar and luncheon 

 

October 20 

 

             * English Service With Holy Communion                                     

                     

 

   October 27                                      

 

             NO SERVICE AT OUR CHURCH  (Piano concert in our Church             

             the previous day, October 26 -  More information to follow.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Note for early November: 

November 3 -  Latvian  Service with Holy Communion  (Reformation) 

    

November 10 - Latvian Service  

 

November 17 – NO SERVICE AT OUR CHURCH  (Latvian 

Independence Day celebration at the Latvian Society in Philadelphia)     

 

MONDAY EVENING, November 18 –  Latvian Independence Day 

Service at our Church  at 7 P.M.               

  

  


