
 

 

 

      Filadelfijas Latviešu      Draudzes Ziņas 

  Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze     
301 N. Newtown Street Road                     2023. g. februāris - marts   
 Newtown Square, PA 19073     
        610-353-2227 
      Māc. Gija Galiņa 
  
 
 
1. februārī  Bībeles stunda – trešdienā plkst. 11:00  

5. februārī Dievkalpojums plkst. 11:00 

12. februārī  Dievkalpojums  plkst. 11:00 

19. februārī Dievkalpojums ar dievgaldu  plkst. 11:00 

26. febrūarī Dievkalpojums 
Seko draudzes gada sapulce  

plkst. 11:00 

1. martā Bībeles stunda – trešdienā   plkst. 11:00 

5. martā Dievkalpojums - Plkv. Oskara Kalpaka piemiņa  
Seko video “Latvija 100 gados.”  Video veidoja 
radoša grupa Vašingtonas pievārtē. 
  

plkst. 11:00 

12. martā Dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 11:00 

19. martā Dievkalpojums   
Pankūku brokastis pirms baznīcas plkst. 10:00  

plkst. 11:00 

26. martā Dievkalpojums  
Seko māc. Gijas Garīgo pārdomu cikls 
  

plkst. 11:00 

2. aprilī Dievkalpojums ar dievgaldu– Pūpolu svētdiena 
Draudzes valdes ievešana amatā 
  

plkst. 11:00  

6. aprilī Dievkalpojums ar dievgaldu – Zaļā Ceturtdiena Plkst. 2:00 
pēcpusdienā 

7. aprilī Dievkalpojums ar dievgaldu – Lielā Piektdiena 
 

plkst. 7:00 vakarā 

9. aprilī Dievkalpojums – Kristus Augšāmcelšanās svētki 
Seko Lieldienu brokastis groziņu veidā  

plkst. 8:00 no rīta  

 
 
 
 
 



 

 

Draudzes mācītāja  Gija Galiņa 
   
Ar mācītāju Giju Galiņu var sazināties zvanot 206 - 696 - 9535 (telefonam ir pieslēgts 
automātiskais atbildētājs) vai rakstot e-pastu - gijagalins@gmail.com. 
Pēc vajadzības, mācītāja labprāt jūs satiks savā birojā, jūsu mājā, vai citur, kā 
vienojaties.    

   
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    
                 

* * * * 
Bībeles stundas 
Nākošās Bībeles stundas notiek trešdienā, plkst. 11 no rīta. 

1. februārī – Izlasīt Mateja ev. 7: 1 - 14 

1. martā – Izlasīt Mateja ev. 7: 15 - 29 

Aicinu ikvienu, kuram interesē piedalīties Bībeles stundās. 
 
Garīgo pārdomu cikli notiks mēneša pēdējā svētdienā pēc dievkalpojuma. 
Nakošās pārdomas notiks 26. martā. 
 

* * * * 
Sv. Jāņa draudzes pilnsapulce - 2023. gada 26. februārī pēc dievkalpojuma 

 
Darba kārtība 

Ievada lūgšana 
Sapulces amatpersonu vēlēšanas 
2022. g. pilnsapulces protokola pieņemšana 
Mācītājas ziņojums 
Draudzes priekšnieces ziņojums 
Kasiera ziņojums un budžeta pieņemšana 
Revīzijas komitejas, Īpašuma pārziņa, Dāmu komitejas un Skolas ziņojumi 
Draudzes amatpersonu vēlēšanas: 

Draudzes priekšnieks/ce uz vienu gadu 
           Divi valdes locekļi uz trīs gadiem (Aiziet no valdes Ivars Mežgailis pēc maksimālā   
           sešu gadu termiņa.  Māru O’Brien var ievēlēt uz vēl trīs gadiem.) 

Revīzijas komiteja  
Dažādi jautājumi, ziņojumi un ierosinājumi 
Noslēguma lūgšana 

Pasta adrese mūsu baznīcai ir mainījusies. Jaunā pasta adrese ir: 
Latvian Lutheran Church of St. John, PO Box 524, Newtown Square, PA. 19073 

Baznīcas website: www.latvianluthchurchphila.org 

mailto:gijagalins@gmail.com
mailto:orefam@verizon.net


 

 

In Memoriam 
Dieva mierā aizgājuši mūsu draudzes locekļi 

 
Velta Aldiņš 

dzimusi 1925. g. 22. martā, Latvijā 
mirusi 2022. g. 7. novembrī, Media, Pensilvānijā 

 
Diana Daiga, dzimusi Grinbergs 

dzimusi 1935. g. 7. martā, Jaunaucē, Latvijā 
mirusi 2022. g. 1. decembrī, Blue Bell, Pensilvānijā 

 

Dianas piemiņai var ziedot Latvijas Okupācijas Muzejam (OMFA) 

 
Juris Margonis Teteris 

dzimis 1934. g. 24. jūnijā, Rīgā, Latvijā 
miris 2022. g. 3. decembrī, Lafayette Hill, Pensilvānijā 

 
Marita Šņore 

dzimusi 1935. g. 17. maijā, Rīgā, Latvijā 
mirusi 2022. g. 25. decembrī, Vilmingtonā, Delavērā 

 

Mūžīgu mieru, Kungs viņiem dod... 

 

MEKLĒJOT DIEVA PATVĒRUMU 

“Un, redzi, es būšu ar tevi, es sargāšu tevi visur, kur tu iesi, un es atvedīšu tevi atpakaļ uz šo 
zemi, jo es tevi nepametīšu, līdz nebūšu izdarījis to, ko tev apsolīju!" (1 Moz. 28:15) 

Šie svētības vārdi ir izteikti Jēkabam, bet vai arī mēs negribam sadzirdēt šos svētības 
vārdus, “es būšu ar tevi, es sargāšu tevi visur, kur tu iesi.” Kā mēs spējam 
apzināties šos svētības vārdus, ka tā varētu būt arī mūsu realitāte? 

Mana atbilde uz šo jautājumu būtu tāda, mums vajag tikai to vēlēties no visas sirds. Jo 
tikai caur mūsu pašu sirds degsmi mēs spējam būt iesaistīti dievišķajā dinamikā, kas 
mūs uztur vienotībā ar Dievu, kur Viņš var darboties gan ar savām svētībām, gan ar 
savām apsolītajām aizsardzībām. Bet kas mums būtu jādara, lai mēs to varam piepildīt? 

Pamodināt sevī savas sirds vēlēšanos 

Lai to piedzīvotu mums ir vajadzīgi klusuma brīži, jeb tikai atelpas brīži, kad mēs 
ļaujamies vienkārši ieklausīties sevī. Kas ir tas, ko es vēlos tagad? Mums nav jāvelta šis 
klusuma laiks, lai atcerētos, ko es vēlējos gadu atpakaļ, jeb domāt par citu cilvēku 
vēlmēm. Tas ir tavs personīgais laiks un tas tikai attiecas uz tagadni. Dažreiz cilvēki 
varbūt nesaņem Dieva svētību, jo tas ko viņi dara, jeb tas ko viņi vēlas nav nemaz 
viņiem piederošs. Tās varētu būt vecāku uzspiestas darbības, kā arī draugu iespaidotas 



 

 

jeb arī sabiedrības motivētas. Kas ir tas, ko tu vēlies tagad? Tas būtu jautājums, kas 
mums būtu jāuzdod atkal un atkal. Ieklausoties mūsu dziļākajās vēlmēs, mēs varētu 
atklāt kaut ko tādu, kas varētu mūs pārsteigt, varbūt pat izraisītu mūsu pašu pretestību. 
Bet lai to sadzirdētu, mums ir jābūt brīviem. Brīviem no mūsu gadu sakrātajiem 
priekštatiem, brīviem no mūsu domām. Te patiešām ir vajadzīga klusa un skaidra 
iekšējā telpa, kur ir iespēja sadzirdēt pat mazāko Dieva čukstu, kas vēlas palīdzēt 
atklāt, mūsu sirds vēlēšanos. 

Es vēlos... 

Ieklausoties cilvēkos, es dzirdu to, ka bieži vien ikvienā cilvēkā deg šī karstākā 
vēlēšanās, spēja dot un dalīties ar citiem ar tām bagātībām, kas ir sakrātas gadu 
garumā, tev tikai jāizsaka pozitīvs apstiprinājums, es vēlos. Jo Dievs gaida, kad mēs 
sāksim lūgt palīdzību no Viņa. 

Kas ir mana bagātība? 

Vai mēs spējam apzināties visas tās bagātības, kas spēj nest svētību ne tikai mums, 
bet arī citiem cilvēkiem? Latviskais kautrīgais raksturs bieži vien mums nenāk par labu. 
Tik bieži vien mēs esam kritizēti, nopaļāti, ka mēs sākam piebremzēt sevi izsakot mūsu 
vispārējās frāzes,’ ko nu es’, ‘es jau neko nevaru dot, jo man jau nekā tāda īpaša nav.’ 
Un tā mēs tikai gaidam, lai citi pasaka, kas tad ir mana bagātība. Bagātība patiesībā var 
būt tik vienkārša, tā varētu būt mūsu sirds siltums, jeb arī mūsu dedzīgums jeb tā 
mīlestība, kas caurstrāvo visu mūsu būtni. Bagātība ir tā, ka mēs varam atrast tik lielu 
daudzpusību kas paskaidro mūsu būtību.  

Es esmu... 

Es esmu liesma, kurā kvēlo Dieva dievišķā dzirksts 
Es esmu ezers, kurā Dievs var atspoguļoties 

Es esmu aka, kurā Dievs ieskatās pašā dziļumā 
Es esmu rīta rasa, ko Dievs noglāsta ikrītu 
Es esmu zieds, kuru Dievs pamodina ikrītu 

Jo es gribu būt dzīva un dāvāt to skaistumu, kas manī ir. 
Es esmu Dieva pamodināta un es spēju dalīties ar šo degsmi, kas kvēlo manī. Mēs caur 
to esam kļuvuši par Dieva līdzstrādniekiem, kurš vēlas dot mums savu svētību un 
aizsardzību. Viena no mūsdienu degošākām garīgajām prasībām, kas būtu jāsasniedz 
kulturālai sabiedrībai: “atjaunot šo dievišķo degsmi, jeb kvēli.” To tik labi pasvītro 
autors Diarmud O Murchu grāmatā “Reclaiming Spirituality.” Viņš mēģina izskaidrot, kā 
tad to ir iespējams piepildīt, “Vienīgi tie cilvēki, kas jūt no pašiem sirds dziļumiem 
savas sāpes un priekus var pamodināt sevī šo entuziasmu un motivāciju, kas 
spēj izraut mūs no mūsu kulturālās letarģijas.” Mūsu misija šodien ir kļūt par sirds 
degsmes vizionāriem. Spēja redzēt ir savienota ar sirds degsmi. 

Vai manā sirdī deg šī vēlēšanās atklāt kaut ko jaunu? 

Vai mēs spējam nolaisties mūsu dziļākajās sāpēs, lai tās redzētu visā tās pilnībā? Kā 
autors mums atgādina, ka tikai tas, kas ir to spējīgs izdarīt spēs piedzīvot arī garīgas 
pārmaiņas.  



 

 

Nolaisties dziļumā 

Tas var izvērsties par mūsu sliekšņa situāciju, kas liek mums apstāties un izšķirties. Vai 
mēs varam, vai mēs gribam; tie ir tie jautājumi, ko mēs sev uzdodam tādos brīžos. 
Latvietis tradicionāli izvēlēsies šo nē, jo tas ir tas mantojums, ko mūsu tauta nes. Tā ir 
mūsu nespēja nolaisties savās sāpēs, jo mēs labāk izvēlamies smagu darbu, lai 
aizmirstu sevī urdošo sāpi. Latvietis jau nekad nedalīsies un neizteiks savu sāpi, jo 
mums ir dabiskas bailes un pretestība nolaisties šajos dziļumos. Varbūt te atkal mums ir 
tik svarīgi sadzirdēt svētības vārdus, “es būšu ar tevi, es sargāšu tevi visur, kur tu 
iesi.” Kāds miers un drošība izplūst caur šo svētību, kas spēj saraut jebkuru mūsu pašu 
pretestību. Kad mūsu nē var pārvērsties par jā. Jā es varu nolaisties savās sāpēs, jo Tu 
esi ar mani. Dievs ir ar mums mūsu sāpēs un arī tur ir iespējams atklāt kaut ko jaunu, jo 
Dievs respektē mūs un Viņš nekad nenosodīs mūsu nevarēšanu jeb nespēju nolaisties 
pašos dziļumos. Viņš ir pacietīgs un lēnprātīgs un Viņš ir gatavs pieskarties mums ar 
savu sirds maigumu. Dievišķais pieskāriens ļauj mums atvērties, ka mēs spējam izdarīt 
to, ko agrāk pat nevarējām iedomāties, ka tas ir iespējams. Lai nolaistos mūsu dvēseles 
dziļumos mums ir nepieciešama palīdzība. Ja ar mums nav saprotoša un līdzjūtīga 
līdzbiedra, mēs varam izmantot savu lūgšanu kā vienīgo palīgu.  

Kāda ir mūsu ikdienas lūgšana? 

Varbūt kāds to jau ir atradis, cits atkal to meklē. Bet es varu dalīties ar vienkāršu 
lūgšanas karkasu, kas var palīdzēt kādam, veidojot savu personīgo lūgšanu. 

Lūgšanas sastāvdaļas: 

• Izteiktā pateicība 

• Palīdzi man... 

• Es mīlu Tevi 

• Es to nožēloju, piedod man... 

• Esi ar mani 

Mēs redzam, ka šajā lūgšanas struktūrā atklājas kaut kas ļoti būtisks, ka mēs ne tikai 
sagaidām šos Dieva svētības vārdus, mums ir arī jālūdz šo sirds kvēli, lai Dievs ir ar 
mani, lai Dievs mani pasargā it visur, lai kur es ietu. Arī mūsu dziļākajās sāpēs, mums 
tikai ir jāizsaka šis lūgums, vienkārši esi ar mani. Tikai tad svētība ir kļuvusi dzīva un 
dinamiska, jo mēs esam iesaistījušies, mēs esam iesākuši savu dialogu ar Dievu.  

        Māc. Gija 

 
 
 

Sirsnīgi sveicam un novēlam Dieva svētību 

 jaunai draudzes loceklei Dzintrai Kukainei 
 

                                              



 

 

 

Pateicība 

Mēs vēlamies pateikties visiem darbiniekiem un rūķīšiem kas darbojās Ziemassvētku 
laikā, kā arī mūsu mācītājai kas mūs iedvesmoja ar siltiem sirsnīgiem vārdiem.  

 
o Pirmā adventa svētdienā, Ziemassvētku kronis tika   
iededzināts ar gaišu cerības svecīti.  
o Otrā nedēļā draudze piedalījās Brīvo Latvju Biedrības  
Ziemassvētku tirdziņā kur Silvija Mežgaile ar palīgiem pārdeva 
zupu par labu palīdzības organizacījai, World Central Kitchen. 
No pārdotām draudzes ziedotām latviešu mantām draudze 
nopelnīja $584.  

o Trešā adventa svētdienā, skolas bērni, Betlēmes gaismiņu ieveda dievnamā un 
lasīja Bībeles tekstus dievkalpojumā.Taču, pēc dievkalpojuma, bija smiekļi un 
smaidi, gan jauniem, gan vecākiem, kad bērni saņēma dāvaniņas no Ziemassvētku 
vecīša!  

o Ceturtā adventa svētdienā, mūzika piepildīja dievnamu pateicoties Guntai un Jūlijai 
Plostniecēm un atskanēja Ziemassvētku dzejas un Svēto rakstu lasījumi.  

o Starplaikā piparkūkas tika izceptas, sasaiņotas ar mīlestību un pasniegtas vai 
nosūtītas mūsu vecākiem draudzes locekļiem. Eglīte tika uzstādīta pateicoties 
Dzirksteles tautas dejas grupai. Poinsettias, ko gādāja Mudīte Jansons ar palīgiem, 
un Marutas Bergas svētku puškojumi greznoja mūsu dievnamu. Pateicoties Liziņu 
ğimenei, svētvakarā gaismiņas mirdzēja gar baznīcas ceļu aicinot mūs iekšā siltā 
dievnamā. 

o Un beidzot, Zvaigžņu dienā popularās vīriešu gatavotās pusdienas izdevās, kā jau 

vienmēr, prīmā! Paldies visiem!!! 
 

 

 
 



 

 

Sniegsim roku palīgā 

Mēs katrs varam pateikties par mūsu Dieva dotajām dāvanām. Šī gada gaveņu laikā, 
padomāsim par tiem kuri dzīvo trūcībā, kuri ir zaudējuši darbu, dzīvo izmisumā vai 
kuriem vienkārši ir grūti gādāt par savām ğimenēm. Ieslēgsim mūsu lūgšanās arī tos 
kuri ir bijuši apspiesti, ir bēguši un nav savās mājās. Turēsim viņus mūsu lūgšanās un 
pasniegsim savu roku palīgā. 
 
Griežamies pie draudzes locekļiem atbalstīt mūsu vietējo St. Mark’s United Methodist 
baznīcas ēdienu skapi (Food Pantry) kas atrodas Broomall, PA. Lūdzam ziedot 
konservētos ēdienus vai citus piederumus (piem. riekstu sviestu, rīsus, ziepes) kas 
cilvēkiem/ğimenei ir vajadzīgi. Atvediet jūsu ziedotās mantas uz baznīcu un ielieciet 
kastēs kas būs noliktas dievnama priekštelpā. Vāksim mantas līdz Lieldienām. Mēs 
esam pateicīgi par Jūsu atbalstu šim mērķim.  
 

Sveicam februārī un martā dzimušos draudzes locekļus  
 
Februārī: Aleksa Akkerman, Aida Bērziņš, Laila Gansert, 

Andris Grunde, Skaidrīte Kalniņš, Dzintra Kukainis, Ēriks 
Mežgailis, Tija Budkēvics, Silvija Šturms 
 
Martā: Maruta Bergs, Pēteris Bērziņš, Māra Butners, Inta 

Jurcik, Vineta Lacek, Rita Ramanis, Jānis Zvārgulis   

 Vēlam Dieva svētību! 

 
Ziedojumi draudzei no 2022. g. 27. oktobra līdz 2023. g. 15. janvārim 

 
Andreja Baidiņa piemiņai - $450 

Ziedotāja:  Arvīds Lielkājs, Ilona DeCarlo, Mudīte Jansons, Vija Mežnora, Knuts un 
Baiba Ozols, Aida Bērziņš, Vilnis un Maija Baumanis 
 

Dzintras Baidiņas piemiņai - $400 

Ziedotāji:  Ilona DeCarlo, Harry un Inta Eckerson, Mudīte Jansons, Vija Mežnora, Knuts 
un Baiba Ozols, Aida Bērziņš, Vilnis un Maija Baumanis 
 

Skaidrītes Hāgeles piemiņai - $100 

Ziedotāja:  Ingrīda Dankers 
 

Veltas Aldiņas piemiņai - $250 

Ziedotāji:  Aida Bērziņš, Vija Mežnora, Mudīte Jansons, Andra McLaughlin 
 
Apkārtrakstam - $30 
Ziedotāja:  Mudīte Jansons 



 

 

 
Draudzes Darbam - $7,959 
Ziedotāji:  Aivars Krasts, Baiba Vasys, Andrejs un Astrīda Liziņš, Ieva Bundža, Harry un 
Inta Eckerson, Ligita Stubis 
 
Altāra Fondam - $119 
Ziedotāji:  Anonīms, Vija Jones, Ruta Ore 
 
Ziemassvētku Ziedojumi - $3,301 
Ziedotāji:  Arvīds Lielkājs, Sandra Dolan, Harry un Inta Eckerson, John un Baiba 
Akkerman, Ruta Abrants, Ilga Veisbergs, Vilnis un Ruta Ore, Aina Stiebris, Silvija 
Šturms, Roberts Lārmanis, Ieva Bundža, Aivars Krasts, Inta Jurcik, Māra O’Brien, 
Pēteris Āns, Ieva Dzelzgalvis, Māra Buks, Ivars un Silvija Mežgailis, Andris Grunde, 
Olafs un Sarma Rozentāls, Anthony un Baiba Vasys, Vija Jones, Jackie Mandel, Fred 
Strobel, Aida Bērziņš, Beatrise Puriņš, Patricīja Plotnieks, Uldis Daiga, Mudīte Jansons,  
Gunta Melbārdis, Aivars un Māra Celmiņš, Jānis un Andra Zvārgulis, Roberts un 
Dagnija Rūsis 
 
Īpašuma Fondam - $14,929 
Ziedotāji:  Arvīds Lielkājs, Ivars un Silvija Mežgailis, Estate of Edvīns Krams, Vija Jones, 
Anonīms 
 
Bazāram - $350 
Ziedotāji:  Arvīds Lielkājs, Shelley Matthews 
 

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 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. 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


 

 

Draudzes dzīve   

  
 

 
 

  



 

 

 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
Please See the Back Page for Information on Upcoming Worship Services  

 
A Heartfelt “Thank You” to Many.  We wish to sincerely thank pastor Galins who inspired us with her 
message of faith, hope and light during the Christmas season. We also wish to thank all those who helped 
make these past months special in so many ways.  At the First Advent service, we lit the bright candle of 
hope.  Soon thereafter, we participated in the Latvian Society’s annual Christmas Market.  Congregation 
member Silvija Mežgailis with helpers sold her delicious homemade soups to benefit the renowned aid 
organization World Central Kitchen.  We also added $584 to our budget by selling donated Latvian items.   

 
At the Third Advent service, our Latvian School children carried in the lighted candle of peace and love from 
Bethlehem and read from the Bible.  Joy and laughter abounded after the service as our Latvian Santa 
greeted each child with a present. At the Fourth Advent service, music filled the air thanks to Gunta and 
Julia Plostnieks.  Congregation members added to the Christmas spirit through song and poetry.   

 
What is more, Latvian ginger cookies, “piparkūkas” were baked, lovingly packaged and given to our older 
congregation members.  Our folk dancing group, Dzirkstele, set up the Christmas tree.  Poinsettias and 
hand-crafted Christmas decorations graced our Church.  Congregants walked into our Church on 
Christmas eve along a warm and bright candle-lit path. Thank you to all who gave these gifts from the 
heart. 

 
Last, but not least, “thank you” to those congregation men who shopped for, prepared and served a very 
special lunch on January 8.  This annual event is a much appreciated and delicious way to start the New 
Year! 

 
Let Us Lend a Helping Hand.  Every one of us can be grateful for an abundance of God’s gifts and 
blessings.  During these weeks of Lent, we pray for all those who are facing difficult times and we 
search for ways to lend a helping hand.  As in past years, we invite you to support St. Mark’s United 
Methodist Church’s Food Pantry in Broomall.  You may donate non-perishable food and hygiene 
related items (such as peanut butter, rice, soap, laundry detergent). Please bring your donations to 
our Church and place them in the boxes located in the entry hall.  Donations will be collected until 
Easter.  We are most grateful for your generosity. 

 

*      *      *      *      *      *      *       
We extend our heartfelt sympathy to the family and friends of those who have passed: 

 
Velta Aldins  (March 22, 1925 – November 7, 2022) 
Diana Daiga  (March 7,1935 – December 1, 2022) 
Juris Teteris  (June 24, 1934 – December 3, 2022 

Marita Snore  (May 17, 1935 – December 25, 2022) 

 

Select your language:          Latvian        English 

         



 

 

 

 
Worship Services and Special Events 
 

                            February - March 2023 (with April preview) 
 

                 
  

February 1 Bible Study (Please note: This date is a Wednesday)  11 A.M. 

February 5 Latvian Service   11 A.M. 

February 12 Latvian Service 11 A.M. 

February 19 Latvian Service with Holy Communion 11 A.M. 

February 26 Latvian Service followed by Annual Church Meeting 11 A.M. 

March 1 Bible Study (Please note: This date is a Wednesday) 11 A.M. 

March 5 Latvian Service honoring war hero Oskars Kalpaks 
followed by video “Latvia 100 gados” 

11 A.M. 

March 12 Latvian Service with Holy Communion 11 A.M. 

March 19 Latvian Service  
Pancake Breakfast at 10 A.M. before the service 

11 A.M. 

March 26 Latvian Service 11 A.M. 

April 2 Palm Sunday Latvian Service with Holy Communion    
and induction of the new Church Board 

11 A.M. 
 
  

April 6 
 
April 7 
 
April 9 

Holy Thursday Latvian Service with Holy Communion 
 
Good Friday Latvian Service with Holy Communion 
 
Easter Sunday Latvian Service                                
followed by Breakfast in the Church Hall 
 

  2 P.M. 
 
  7 P.M. 
 
  8 A.M. 
 
 
 
 
 

 


