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. aprīlis - maijs

3. aprīlī

Dievkalpojums

plkst. 11:00

6. aprīlī

Bībeles stunda - trešdienā

plkst. 11:00

10. aprīlī

Dievkalpojums ar dievgaldu - Pūpolu svētdiena
Draudzes valdes ievešana amatā

plkst. 11:00

14. aprīlī

Dievkalpojums ar dievgaldu - Zaļā Ceturtdiena

15. aprīlī

Dievkalpojums ar dievgaldu - Lielā Piektdiena

plkst. 7:00 vakarā

17. aprīlī

Dievkalpojums - Kristus Augšāmcelšanās svētki
Seko Lieldienu brokastis – groziņu veidā

plkst. 8:00 no rīta

24. aprīlī

Dievkalpojums
Seko māc. Gijas garīgo pārdomu cikls

plkst. 11:00

1. maijā

Dievkalpojums
Seko Baltā galdauta svētki atzīmējot 4. maiju

plkst. 11:00

8. maijā

Laju dievkalpojums

plkst. 11:00

15. maijā

Dievkalpojums ar dievgaldu – Ğimenes diena

plkst. 11:00

22. maijā

Dievkalpojums
Seko skolas izlaidums

plkst. 11:00

29. maijā

“Memorial” dienas nogale - Dievkalpojums nebūs

plkst. 2:00 pēcpusdienā

1. jūnijā

Bībeles stunda - trešdienā

plkst. 11:00

5. jūnijā

Dievkalpojums - Vasarsvētki
Seko pusdienas Andreja Broša piemiņai

plkst. 11:00

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 draudzes nama
birojā, ciemos, vai citur, kur nepieciešams. Ja jums nepieciešams satikt mācītāju
slimības gadījumos un citās dzīves situācijās lūdzu zvaniet, un viņa jums palīdzēs
iespēju robežās!
Mācītāja būs atvaļinājumā no 3. maija līdz 11. maijam.
Svarīgos gadījumos var sazināties ar draudzes priekšnieci: mobīlais telefons
267-933-7007
Bībeles stundas
Bībeles stundas notiks katra mēneša pirmajā trešdienā, plkst. 11’os
6. aprīlī - Izlasīt Mateja ev. 5: 13 - 26
Maija mēnesī Bībeles stunda nenotiks
1. jūnijā - Izlasīt Mateja ev. 5: 27 - 48
Aicinu ikvienu, kuram interesē piedalīties Bībeles stundās.
Bībeles stundas ir arī pieejamas caur Zoom.

Garīgo pārdomu cikli notiks katra mēneša pēdējā svētdienā pēc dievkalpojuma.
24. aprīlī – turpinām pārrunās par sievietēm, kas ir pieminētas Kristus ciltskokā. Aprīļa
mēnesī runāsim par Ruti. Rutes stāsts atrodams Rutes grāmatāa.
26. jūnijā – noslēdzam pārrunas par sievietēm, kas ir pieminētas Kristus ciltskokā.
Jūnija mēnesī runāsim par Batšebu.
2. Sam. 11 un 12 nodaļa
1 Ķēn. 1: 11 - 21, 28 – 31
1 Ķēn. 2: 13 - 21
1 Laiku gr. 3: 5 - 8

Augšupceļa dziesma
No dzelmes saucu
Tev, mans Kungs:
Kungs, ieklausies manā balsī,
lai dzird Tavas ausis
manu gaušanos!
Kungs, ja Tu skaitītu mūsu apgrēcības,
mans Kungs, kurš gan pastāvētu?
Taču Tu mēdz piedot –
tādēļ Tevi bijā!
Es gaidu Kungu no visas sirds,
uz Viņa vārdu es ceru,
es gaidu Kungu vairāk
nekā sargi rītu,
nekā sargi – rītu!
Ceri, Israēl, uz Kungu –
Viņā ir žēlastība!
Tik daudzus Viņš izpircis!
Viņš izpirks Israēlu
no katras apgrēcības!
Psalms 130
Psalmus mēs mēģinam lasīt tieši tajā laikā, kad mums ir grūti, kad mēs
saskaramies ar ciešanām, jo tas palīdz mums iziet cauri tumšajam laikam. Tas ir
aicinājums arī mums lūgt un pacelt savu lūgšanas balsi, jo mēs vēlamies, lai Dievs mūs
sadzird. Kāda tad ir mūsu lūgšana šodien? Šajā psalmā vispirms Dāvids norāda
virzienu un mēs pamanam, ka tā ir augšupceļa dziesma, kas aicina mūs paskatīties uz
augšu. Vai arī mēs paceļam savas acis augšup, jeb mūsu prāts vēl joprojām ir
nodarbināts ar satraukumu, nemieru un bažām par to, kas notiek pasaulē. Vienalga, ko
mēs izjūtam tagad, mēs tiekam aicināti pacelt savas acis un sirdis augšup.
Dāvids turpina aprakstīt šo savu iekšējo izjūtu, kur viņš atrodas, “no dzelmes
saucu Tev, mans Kungs.” Varbūt arī tagad 1 Ķēn. 1: 11 -21, visi mēs izjūtam šo
dziļumu jeb dzelmi, jeb bedri, kur lielākā pasaules cilvēku daļa tiek iemesta, kur valda
posts un izmisums. Tāpēc jājautā, vai mēs vēl joprojām neko nemācamies no kļūdām,
ko pieļauj cilvēce gadu simtiem, vai vēl joprojām mēs neraidam savas lūgšanas uz
augšu, lūdzot gudru sirdi un gudru prātu. Šis laiks mums ir dāvāts, lai mēs veicinātu
gudrību sevī un mums ir jāizceļ gudri cilvēki, kas spēj rādīt šo ceļu no šīs bedres un
dzelmes. Tāpēc nedēļas nogalē mēs katrs varam izdarīt šo atskaiti, kas tad bija tas
labais un vērtīgais, ko es izdarīju, ko jaunu iemācījos, lai varētu dziedāt no sirds šo
augšupejošo lūgšanu. Tāpēc mēs mācamies atrast to labo un skaisto posta sagrautajā

pasaulē. Varbūt arī mēs varam izteikt savu pateicību par to labo, ko mēs esam
saņēmuši šajā nedēļā.
Noslēgumā es gribēju dalīties ar Andas Līces pārdomām, jeb to gudrību, ko viņa
izsaka savā rakstā, “Būs atkal jāmācās dzīvot.” Viņa izsaka šo cerību, jo arī Dāvida
lūgšana noslēdzās ar šo cerību, bet mēs nevaram izslēgt šo radošo gaidīšanas laiku,
kurā mēs esam patlaban iemesti, jo arī ka mēs gaidam uz to Kungu no visas sirds.
Gaidīšana nenākas viegli, bet cerība ir tā svarīgākā, ko mēs nevaram atmest pat
viskritiskākajā dzīves brīdī un mēs nemitamies gaidīt uz To Kungu no visas sirds. Anda
Līce raksta, “Taču vislielākais ieguvums būs cilvēku domāšanas maiņa. Neprātīga
dzīšanās pēc peļņas par katru cenu cilvēci aizvien straujāk dzen šaurajā bezizejā.
Daudzi spēj vairs tikai kaut ko sarunāt, nevis sarunāties un neuzņemas atbildību
nedz par otru, nedz arī par savu valsti.”
Ko tad mēs lūdzam un kā mēs lūdzam šodien, kad mums ir grūti? Un es gribēju
dalīties ar māc. Tāļa Rēdmaņa sacīto, “Savādi mēs lūdzam Dievu mainīt mūsu
situāciju, neapjaušot, ka Viņš šo situāciju ir radījis, lai mainītu mūs.” Tad, kad mēs
lūdzam, tai nav jābūt dievbijīgai – tai vienkārši ir jābūt godīgai, tai patiešām jāatver
mana dzīve Dieva priekšā. Tāpēc uzticēsim Dievam savas šaubas un sāpes, lai tā būtu
arī mūsu personīgā augšupceļa dziesma.
Paldies Kungs, ka Tu ļauj mums mainīties un mainīt ne tikai mūsu domāšanu,
bet arī attieksmi pret sevi un citiem, savu zemi un valsti. Kungs arī mēs paceļam savas
sirdis augšup un lūdzam, lai arī mēs izmantojam šo gaidīšanas laiku gudri, un mēs
lūdzam Tevi, dāvā mums gudrību, ka mēs spējam ieklausītos gudros padomos. Ļauj, lai
mēs spētu būt atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī par šo zemi, par kuru mēs nesam savu
atbildību. Kungs ļauj mums iemācīties to, ko Tu vēlies, lai mēs saprastu un kā mēs
varam Tev pārādīt godu. Mēs izsakam pateicību arī par šo laiku, kas mums ir uzlikts, kā
pārbaudījums, bet neļauj to uztvert kā nastu, jo mēs ticam, ka ikvienā solī Tu eji kopā ar
mums. Paldies Tev mīļais Kungs un Dievs par to.
Māc. Gija

In Memoriam
Dieva mierā aizgājuši mūsu draudzes locekļi
Andris Lagzdiņš
dzimis 1953. g. 21. oktobrī, Bruklīnā, Ņujorkā
miris 2022. g. 16. janvārī, kalnos Salt Lake City, Utah
Andra Lagzdiņa piemiņas svētbrīdis būs sestdien, 23. aprīlī, plkst. 2os, Salas baznīcā,
4 Riga Lane, Melville, NY 11747. Viņa piemiņai ģimene lūdz ziedojumus latviešu bērnu nometnei
Katskiļos. Čekus var rakstīt “Latvian Lutheran Church of New York” vārdā ar piezīmi, “nometnei
Andra Lagzdiņa piemiņai”. Čeki sūtāmi uz Salas baznīcu.

Vera Strazdiņa, dzimusi Gosts
dzimusi 1923. g. 17. decembrī, Nītaurē, Latvijā
mirusi 2022. g. 22. janvārī, Wayne, Pensilvānijā
Urna tiks apglabāta Katskiļu Brāļu kapos pavasarī, kopā ar bijušo vīru. Viņas piemiņas svētbrīdis notiks
sestdien, 21. maijā, 11os, mūsu baznīcā. Ģimene mīļi aicina visus piedalīties pusdienās pēc svētbrīža.
Veras Strazdiņas piemiņai ģimene aicina ziedot Filadelfijas Svētā Jāņa draudzei.

Ilmārs Osvalds Stiebris
dzimis 1930. g. 24. martā, Mazzalves pagastā, Latvijā
miris 2022. g. 2. februārī, Vilmingtonā, Delavērā
Viņa piemiņai ģimene lūdz ziedojumus Filadelfijas Svētā Jāņa draudzei.

Austra Guna Mežaraups, dzimusi Kalniņš
dzimusi 1929. g. 4. maijā, Daugavpilī, Latvijā
mirusi 2022. g. 23. februārī, Paoli, Pensilvānijā

Emma Klimanska, dzimusi Birkava
dzimusi 1922. g. 2. janvārī, Rūjienā, Latvijā
mirusi 2022. g. 28. februārī, Sewell, Ņudžersijā
Urna tiks apglabāta Katskiļu Brāļu kapos. Viņas piemiņai,
ģimene aicina ziedot Filadelfijas Svētā Jāņa draudzei.

Andreja Broša piemiņai
Svētdien, 5. jūnijā dievkalpojuma laikā pieminēs ilggadējo draudzes locekli un darbinieku,
Andreju Brošu (dzimis 1927. g. 27. martā - miris 2020. g. 17. decembrī).
Pēc dievkalpojuma, visi, kas Andreju pazina, ir lūgti uz kopīgu mielastu, kur, tie kas vēlas, varēs dalīties
ar atmiņām un visi kopā vēlreiz varēsim atvadīties no Andreja. COVID dēļ atlikām šo piemiņu, līdz atkal
varam droši būt kopā, ēst un padziedāt, kā to tētis būtu gribējis. Ja būs piemēroti laika apstākļi, varēsim
pulcēties ārā, svaigā gaisā. Pretējā gadījumā, tomēr varēsim ērti sēdēt pie vaļējiem logiem.
Ja kāds vēlas pievienoties ģimenei, Andreja pelni būs apbedīti blakus Birutai Brošai un viņa vecākiem,
Glenwood kapos, latviešu nodaļā, sestdien, 4. jūnijā, plkst. 11:30.
(Nav iespējams svētdienās kapsētā apbedīt.)
Gaidām visus satikt jūnijā. – Inga Upeslāce, Nils Brošs, un Beatrise Broša-White

Sv. Jāņa draudzes īsziņas
Mēs pateicamies, ka COVID izplatība ir rimusies un
tādēļ draudzes valde ir nolēmusi atcelt obligāto
maskas valkāšanu mūsu baznīcā. Tie kas vēlas
turpināt valkāt maskas , lūdzu to dariet pēc Jūsu
pašu apziņas. Jebkurā laikā var mainīties mūsu
norādījumi skatoties uz COVID apstākļiem, CDC un
veselības iestāžu vadlīnījām. Lūdzu nāciet uz
baznīcu tikai ja esat veseli un neesat pēdējā laikā
bijuši tuvā kontaktā ar COVID sirgstošu cilvēku.
Pateicība
o Atsaucoties uz LELBAs un draudzes lūgumu, mēs
pateicamies par savāktiem ziedojumiem Ukrainas
atbalstam. Līdz šim draudze ir savākusi gandrīz $2,500
ko nodosim Starptautiskai Sarkanā krusta organizācijai,
kas darbojas Ukrainā un ārpus tās. Ukrainas vajadzības ir
tik milzīgas, ka katrs ziedojums var palīdzēt. Ja vēlaties
pievienoties draudzes ziedojumu akcijai, lūdzu sūtiet jūsu
ziedojumu baznīcas vārdā uz draudzes adresi, PO Box
469, Newtown Square, PA 19073 ar piezīmi “atbalsts Ukrainai”. Dieva miers
ar mums visiem!
o Vairākas nedēļas atpakaļ, Mineapoles St. Paula draudzes mācītāja Ilze
Larsen ar savu meitu, piedzīvoja ugunsgrēku savās mājās. Bojājumi
dzīvoklim bija smagi, bet, pateicoties Dievam, mācītāja un meita, pat ar suni
un kaķi, spēja izkļūt no mājām. Mūsu draudze nolēma ziedot $500. Atsevišķi
ziedotāji pielika klāt vēl $300. Paldies!
Laju kursi
LELBAs Teoloģijas nozare, prāv. emer. Ilzes Kuplēnas-Ewart vadībā, ir
sagatavojusi Laju kursus. Kursi, kas šo pavasar tiek sniegti caur Zoom,
sastāv no četrām trīs stundu sesijām. Piedalās 46 dalībnieki. No mūsu
draudzes piedalās Māra Buks, Silvija Mežgaile un Ruta Ore.
“Luterāņu izpratnē dievkalpojums nav vienīgi tas ko mēs darām, lai tuvoties
Dievam, bet ir reizē Dieva dāvana mums. Dievkalpojums / Dieva kalpojums –
mēs kalpojam Dievam – Viņu slavējot, kā arī Dievs kalpo mums – mūs
stiprinot ar savas žēlastības līdzekļiem.” (prāv. emer. Kuplēna-Ewart)
Lieldienas - Nav tikai laiks Lieldienu olām, bet ir arī laiks atkal atrast savu
skaisto Lieldienu cepuri – redzēsimies baznīcā!

Sv. Jāņa draudzes ievēlētā valde 2022. gadā.
Draudzes priekšniece
Draudzes priekšnieces viet.
Sekretāre
Sekretāres vietniece
Kasieris
Kasiera palīgs
Īpašuma pārzinis
Speciāli uzdevumi

Ruta Ore
Pēteris Āns
Māra O’Brien
Baiba Vasys
Vilnis Ore
Kristaps Liziņš
Ivars Mežgailis
Ieva Bundža
Sandra Dolan
Astrīda Liziņš

610-287-3845
302-234-1328
610-584-8593
610-688-3125
215-353-0507
302-655-9155
610-277-8072
856-776-6505
302-665-9155
610-286-9554

orefam@verizon.net
kpans3853@msn.com
marasobrien@gmail.com
baiba.wv@gmail.com
vilniskore@gmail.com
kristaps.lizins@gmail.com
ivars.mezgailis@gmail.com
bundza@yahoo.com
sdolan@psre.com
a2lizins@gmail.com

Revīzijas komiteja

Harry Eckerson, Andris Grunde, Jānis Zvārgulis

Dāmu komitejas priekš.
Skolas administrātore
Nodevu pārzinis
Pērminderu/puķu koord.
Draudzes Ziņas

Baiba Akkerman
Silvija Mežgailis
Harry Eckerson
Māra Buks
Mudīte Jansons
Andra Zvārgulis

856-489-1615
610-277-8072
610-647-2589
610-383-5972
610-647-8162
610-458-5274

baibaa@aol.com
roosters4@comcast.net
harry@eckerson.name
maritebu@verizon.net
mkjansons@yahoo.com
zvandra@gmail.com

Baznīcas telefons: 610-353-2227
Baznīcas WEBSITE: www.latvianluthchurchphila.org

Lieldienu lilijas
Lieldienu lilijas ($8.50) var pasūtīt pierakstoties sarakstā baznīcā vai zvanot
Mudītei Jansons 610-647-8162.
Arī šogad lilijas, kā parasts, tiks lietotas mūsu dievnama dekorēšanai Lieldienu rīta
dievkalpojumam. Pēc dievkalpojuma varat tās paņemt vai atstāt dievnamā.
Paldies par atbalstu!
Altāra ziedi
Vairāki draudzes locekļi gādā par to, lai mums būtu skaisti ziedi uz altāra katrā
dievkalpojumā. Ceram, ka vēl kādi pievienosies šai grupiņai. Ja vēlaties būt mūsu
“altāra ziedu sarakstā” - vai gribat uzlikt ziedus īpašā datumā pieminot kādu personu vai
notikumu - lūdzam sazināties ar altāra ziedu koordinātori Māru Buks 610-383-5972
Paldies par atbalstu!

OPERA

HAMLETS

2022. gada janvārī uz Latvijas Nacionālās operas skatuves atgriezās viens no
spožākajiem darbiem latviešu mūzikā – Jāņa Kalniņa muzikālā traģēdija Hamlets, stāsts
par spēku un maigumu, kas veidots desmit ainās ar starpspēlēm. Jaunuzvedumu veido
izrādes muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš, režisore Kristīna Vuss (Kristina
Wuss), scenogrāfs Andris Eglītis un kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka. Jāņa
Kalniņa operas Hamlets pirmiestudējums Jāņa Zariņa režijā Latvijas Nacionālajā operā
notika 1936. gadā ar pašu komponistu pie diriģenta pults. Libretā operas autors
saīsinājis lugā lasāmās filozofiskās sarunas un garos monologus, pēc iespējas
saudzējot to, kas tik raksturīgs šai traģēdijai.
ALA, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo operu un Operas ģildi ir izkārtojusi iespēju
noskatīties video ierakstu. To izrādīsim sestdien, 14. maijā, plkst. 2os mūsu baznīcas
sarīkojumu zālē.
Starpbrīdī baudīsim vīna glāzi un atspirdzinājumus. Ieeja pret ziedojumu.
Gaidīsim arī Tevi operas izrādē.

Sveicam aprīlī un maijā dzimušos draudzes locekļus!
Aprīlī: māc. Gija Galiņa, Aivars Celmiņš, Inta Eckerson,
Pēteris Eckerson, Ināra Gerliņš, Vija Jones, Māra Kubuliņš,
Silvija Mežgailis, Māra O'Brien, Sarma Rozdentāls.
Maijā: Jānis Ansons, Brigita Foldāts, Skaidrīte Hāgelis,
Inese Mikus, Renāte Pauksts, Mudīte Pizzini, Velga
Rukuts, Marita Šnore, Adeline Teteris, Andris
Zvārgulis.

Vēlam Dieva svētību!

UTENIS

Filadelfijas Sv. Jāņa Draudze rīko UTENI (“Rummage Sale”)
piektdien un sestdien, 10. un 11. jūnijā

Lai Utenis labi izdotos, nepieciešams draudzes locekļu un labvēļu atbalsts. Lūdzu iztīriet
Jūsu skapjus, garāžas, noliktavas, mantu un rotaļlietu kastes utt. un atvediet mantas uz
draudzes namu.
Lūdzu nevediet datorus, monitorus, televizorus ,drēbes vai lielas mēbeles
Nepārdotās mantas tiks ziedotas tālāk citai labdarības organizācijai.
Draudzei ļoti vajaga Jūsu palīdzību un aicinam Jūs nākt palīgā cenot, kārtot un
pārdot mantas. Paldies par Jūsu atbalstu!
Māra Buks
610-383-5972
maritebu@verizon.net

Inta Eckerson
610-647-2589
ieckerson@hotmail.com

Ziedojumi draudzei no 2022. g. 6. janvāra līdz 25. martam

Andreja Baidiņa piemiņai - $1,225
Ziedotāji: Pēteris Āns, Arvīds Lielkājs, Linda Aļļe-Murphy, Aivars un Māra Celmiņš, Aija
Gotti un ģimene, Gunta Melbārdis, Mirdza Rošāns, Harry un Inta Eckerson

Austras Mežaraupas piemiņai - $200
Ziedotāji: Aivars un Māra Celmiņš

Emmas Klimanskas piemiņai - $575
Ziedotāji: Ieva Bundža, Martin un Don Stetter, Steven un Linda Kuhlman, the Carter
family, Maye River Gallery, Daina Indriksons, Aivars un Māra Celmiņš

Ilmāra Stiebra piemiņai - $1,360
Ziedotāji: Baiba Akkerman, Pēteris Āns, Velga Rukuts, Māra Buks, Mudīte Jansons,
Dzintra Baidiņš, Vilnis un Ruta Ore, Andris un Inta Grunde, Aida Bērziņš, Harry un Inta
Eckerson, Uldis un Diana Daiga, Jim un Vineta Lacek, Vija Mežnora, Aivars un Māra
Celmiņš

Ojāra Ramaņa piemiņai - $5,420
Ziedotāji: Ramaņu ģimene, Mudīte Jansons, Ieva Bundža, Uldis Vilciņš, Ivars un Silvija
Mežgailis, Arvīds Lielkājs, Baiba Akkerman

Rutas Ramanes piemiņai - $200 papildziedojumi
Ziedotāji: Arvīds Lielkājs, Gunta Melbārdis

Veras Strazdiņas piemiņai - $2,625
Ziedotāji: Edvards Strazdiņš, Baiba Vasys, Ieva Bundža, Harry un Inta Eckerson, Māra
Buks, Mudīte Jansons, Vilnis un Ruta Ore, William un Pauline Trachtenberg, Terese
Gecys, Deborah Pavlinsky, Patricija Plotnieks
Apkārtrakstam - $25
Ziedotāja: Vija Mežnora
Draudzes Darbam - $5,590
Ziedotāji: Ligita Stubis, Arvīds Lielkājs, māc. Ieva Dzelzgalvis, Velga Rukuts, Jānis un
Andra Zvārgulis, Aina Stiebris
Māc. Ilzes Larsenes palīdzībai - $800
Ziedotāji: Ieva Bundža, Jānis un Andra Zvārgulis, Draudze
Īpašuma Uzturēšanai - $100
Ziedotāja: Mudīte Jansons

Telpu Tīrīšanai - $120
Ziedotāja: Mudīte Jansons
Palīdzība Ukrainai - $2,490
Ziedotāji: Kolekte no 27. februāra dievkalpojuma, Dāmu komiteja, Harry un Inta
Eckerson, Mudīte Jansons, Pēteris Āns, māc. Ieva Dzelzgalvis, Linda Alļe-Murphy,
Baiba Vasys, Gunta Melbārdis, Ligita Stubis, Dzintra Kukainis, Kārlis Budkevics, the
Shmalcs family, Jānis un Andra Zvārgulis

Liels paldies visiem ziedotājiem. Jūsu draudzes kasieris
sūta sirsnīgus un mīļus sveicienus ik katram.
Vilnis Ore, kasieris

2022. gada nodevas paliek kā iepriekšejā gadā:
Strādājošiem draudzes locekļiem - $380
Nestrādājošiem draudzes locekļiem - $250
Studentiem - ziedojums

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

Select your language:

Latvian

English

Pastor Galins’ Vacation. Pastor Gija Galins will be on vacation from May 3 through May 11.
Should you have any questions or concerns during that time, please feel free to contact our
Board President, Ruta Ore at 610-287-3845.
Prayers and Donations for Ukraine. As we pray for peace and safety for the people of
Ukraine, we are collecting donations that will go to the International Red Cross specifically for
Ukraine. We have raised $2,500, but there is no end to what is needed. If you wish to
contribute, please send your donation (check in the Church’s name, marked “Aid for Ukraine”) to
St. John Latvian Lutheran Church, P.O. Box 469, Newtown Square, PA 19073. Thank you.
Upcoming Events. After Church on Sunday, May 1, we will observe “White Tablecloth Day”
to commemorate the historic vote to renew Latvia’s independence on May 4, 1990. We will eat,
sing, reflect and enjoy each other’s company!
This January, one of the most brilliant Latvian musical compositions – composer Janis
Kalnins’ opera Hamlet – returned to the stage of the Latvian National Opera. You are invited
to view the video of this production in our Church Hall on Saturday, May 14, at 2 P.M.
(Donations gratefully accepted.)
After the service on Sunday, May 22, our Latvian School will have its year-end celebration and
graduation. Your presence and support will make this day all the more joyful and meaningful.
Our annual flea market will be held on Friday, June 10 and Saturday, June 11. If you have
items to donate (no clothing/computers/monitors/large furniture, please), you may bring them to
the Church with a note that they are for the flea market. If you can help with set-up or sales,
please call Inta Eckerson at 610-647-2589.
Easter lilies ($8.50 each) can be ordered by signing the list by the Church bulletin board or by
calling Mudite Jansons at 610-647-8162. The lilies will be used to decorate the Church for
Easter. After the Easter Service, you can take your flowers home or leave them at the Church.
With deep sorrow, we note the passing of Congregation members
Andris Lagzdins (October 21, 1953 – January 16, 2022)
Vera Strazdins (December 17, 1923 – January 22, 2022)
Ilmars Stiebris (March 24, 1930 – February 2, 2022)
Austra Mezaraups (May 4, 1929 – February 23, 2022)
Emma Klimanskis (January 2, 1922 – February 28, 2022)
We extend our heartfelt sympathy to their families and friends

Worship Services and Special Events
April 2022 – May 2022 (with June preview)
Please see special times for Holy Thursday, Good Friday and Easter
April 3

Latvian Service

11 A.M.

April 6

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

11 A.M.

April 10

Palm Sunday Latvian Service with Holy Communion
and induction of the new Church Board

11 A.M.

April 14

Holy Thursday Latvian Service with Holy Communion

2 P.M.

April 15

Good Friday Latvian Service with Holy Communion

7 P.M.

April 17

Easter Sunday Latvian Service, followed by breakfast
in the Church Hall

8 A.M.

April 24

Latvian Service

11 A.M

May 1

Latvian Service, followed by Latvia’s “White
Tablecloth” celebration

11 A.M.

May 8

Latvian Service led by a member of our congregation

11 A.M.

May 15

Latvian Service with Holy Communion

11 A.M.

May 22

Latvian Service, followed by the Latvian school’s
year-end celebration and graduation

11 A.M.

May 29

Memorial Day Weekend – NO SERVICE at our Church

June 1

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

11 A.M.

June 5

Ascension Day Latvian Service
After the Service, all who knew Andrejs Bross are invited
to join his family for a meal, where together we can share
memories, sing and celebrate Andrejs’ life.

11 A.M

