
 

 

      Filadelfijas Latviešu      Draudzes Ziņas 

  Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze     
301 N. Newtown Street Road            2022. g. novembris, decembris,   
 Newtown Square, PA 19073    2023. g. janvāris 
        610-353-2227 
      Māc. Gija Galiņa 
  
 
6. novembrī  Dievkalpojums plkst. 11:00  

13. novembrī Dievkalpojums plkst. 11:00 

18. novembrī Ekumēniskais Valsts Svētku dievkalpojums - 
piektdienā 
  

plkst. 7:00 vakarā 

20. novembrī Mirušo piemiņas dievkalpojums ar dievgaldu  plkst. 11:00 

27. novembrī 1. Adventa dievkalpojums 
Seko māc. Gijas pārdomu cikls 
  

plkst. 11:00 

4. decembrī 2. Adventa dievkalpojums  plkst. 11:00 

7. decembrī Bībeles stunda – trešdienā 
  

plkst. 11:00 

11. decembrī 3. Adventa dievkalpojums 
Seko skolas eglīte 
  

plkst. 11:00 

18. decembrī 4. Adventa dievkalpojums nenotiks 
Aicinām visus uz Filadelfijas latviešu koncertkora 
      Ziemsvētku koncertu plkst. 5’os vakarā 
  

 

24. decembrī Kristus piedzimšanas svētki 
Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
  

plkst. 6:00 vakarā 

1. janvārī Dievkalpojums plkst. 11:00  

4. janvārī Bībeles stunda – trešdienā plkst 11:00 

8. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums ar dievgaldu 
Seko draudzes kungu rīkotās pusdienas 
 

plkst. 11:00 

15. janvārī Dievkalpojums plkst. 11:00  

22. janvārī Dievkalpojums plkst. 11:00 

29. janvārī Dievkalpojums  
Seko māc. Gijas pārdomu cikls 
 
 

plkst. 11:00 



 

 

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 atsāksies trešdien, 7. decembrī plkst. 11 no rīta. 

7. decembrī – Izlasīt Mateja ev. 6:19 - 34  
4. janvārī – izsludināsim vēlāk lasījumu 

Aicinu ikvienu, kuram interesē piedalīties Bībeles stundās. 
 
Garīgo pārdomu cikli notiks katra mēneša pēdējā svētdienā pēc dievkalpojuma. 
27. novembrī – turpinām pārrunāt par sievietēm, kas ir pieminētas Kristus ciltskokā. 
Novembra mēnesī runāsim par Rute. Rutes stāsts atrodams Rutes grāmatā. 
Decembra mēnesī pārdomu cikls nenotiks, to atsāksim janvāra mēnesī. 
 

* * * * 
 

In Memoriam 
 

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle 

 
Skaidrīte Velta Hāgelis, dzimusi Kalniņš 

 
dzimusi 1923. g. 20. maijā, Daugavpilī, Latvijā 

mirusi 2022. g. 1. septembrī, Rockville, Maryland 
 

Mūžīgu mieru, Kungs viņai dod... 

 

Pasta adrese mūsu baznīcai ir mainījusies. Jaunā pasta adrese ir: PO Box 524, 
Newtown Square, PA.  Telefons, un fiziskā adrese paliek kā bija.  
Baznīcas telefons:  610-353-2227; Baznīcas website: ww.latvianluthchurchphila.org 

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


 

 

Domu graudi Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē (LELBP) 
Kopbaznīcas svētdienas dievkalpojumam. 

 

 

“Viena miesa un viens Gars – tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti – 

 viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem,  

kas ir pāri visiem, caur visiem un visos!”  (Efez. 4:4-7) 

 
Apustuļa Pāvila vārdi skaidri norāda uz to, kas mūs vieno. Kopbaznīcas svētdienā tie 
atgādina mums, ka viens uzdevums ir saglabāt vienotību, pildot mūsu būtisko sūtību - 
kalpot kā Kristus liecinieki līdz pat pasaules galam. (Apd 1:8) Atrodamies pasaules malu 
malās, mūsu dzīves ietekmē dažādas kultūras, valsts pieredzes, teoloģiskas izglītības 
un intereses. Tas vienlaicīgi ir izaicinājums un svētība. Savā dažādībā saglabāsim 
kopību apziņā, ka vienotība neprasa būt vienādiem, bet savstarpējā cieņā būt 
vienlīdzīgiem. 
 
Dieva priekšā visi esam Kristus apžēloti un Svētā Gara apzīmēti kristībās, pie viena 
svēta galda esam paēdināti. Pasaulē norisinās liela cīņa par varu, un ne tikai tautu 
starpā. Virsvaldes un jūsu darbs mūsu draudzēs apliecina, cik ļoti cenšamies ievērot 
Kristus vārdus: “Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.” (Mk 
9:35) Mēs liecinām, ka kalpot Kristum un līdzcilvēkiem ir privilēģija un prieks. 
 
Kopbaznīcas svētdienā apliecināsim katram, ka dodot saņemam vairāk, kā esam 
devuši! Meklējot vadību un gudrību no Dieva, Kristus mīlestībā tiekam stiprināti un 
Svētā Gara spēkā iedvesmoti. Liecināsim, kā caur visām vēsturiskām pārmaiņām Dievs 
ir svētījis mūsu Baznīcu. Ticu, ka tā pastāvēs mūžīgi – cerams, ilgi virs zemes, bet 
drošs, ka svēto sadraudzībā. Pateicībā pieminēsim tos, kas pirms mums bijuši un likuši 
pamatus, uz kuŗiem turpinām celt LELBP Dievam par godu!  
 
Vai mēs būtu sapulcējušies Latvijā, Austrālijā, Venecuēlā, Vācijā, Lielbritānijā, Īrijā, 
Brazīlijā, Belģijā, Zviedrijā, ASV, Kanādā, vai jebkuŗā vietā, esam vienoti Viņā.  Un jau 
sen esam bijusi globalizēta Baznīca! Jaunais LELBP logo to skaisti ilustrē! Paldies tā 
veidotājam mācītājam Guntim Bukalderam! Lai vienmēr austu Kristus gaisma kā 
auseklis visur pasaulē, kur ir mūsu Baznīca! 
 
Pateiksimies, ka tagad esam reģistrēta Baznīca Latvijā! Tā ir liela Dieva svētība, arī 
Latvijas valsts atzinība. Latvijā tiek aprūpētas mūsu draudzes un jaunas tiek veidotas! 
Garīdznieki Kristus mīlestības garā dodas pie slimniekiem, ieslodzītiem, pie tiem, kuŗi 
netiek uz dievkalpojumiem. Atbalstīsim viņu darbu! Ziedosim dāsni Misijas fondam, jo 
caur to sniedzam finansiālu atbalstu mūsu darbam Latvijas apgabalā un citur! 
Kopbaznīcas svētdienā lūdzam ziedot Misijas fondam. Jau tagad LELBP Virsvaldes 
vārdā – paldies! 
 
Piedaloties dievkalpojuma attīstībā, Prāveste Anita Vārsberga - Pāža vēroja:“Mēs 
parastajās svētdienās varbūt nemaz nemanām, ka piedalāmies lielākā kopienā, nekā 
tikai savā sanākušajā draudzē. Katrā dievkalpojumā esam vienoti ar tiem, kas visā 
plašā pasaulē teic Jēzu par savu Kungu un solās Viņam sekot ticībā, cerībā un 
mīlestībā.” 



 

 

 
Dievkalpojumi ir kā Baznīcas sirdspuksti. Kur veselīga draudze, tur veselīgi sirdspuksti. 
Dievkalpojumi ir kā Baznīcas sirdsapziņas spoguļi - ieskatoties redzam Kristus 
žēlastības un Dieva mīlestības gaismu. Dievkalpojumi ir būvakmeņi, kas likti uz stipra 
pamata. Cik Kristū saliedēti būvakmeņi, tik stipra Baznīca. Celsim droši tālāk! Kā vienas 
ģimenes locekļi! 
 
Dievs lai svētī jūs Svētā Gara spēkā ar jaunu enerģiju un vēl dziļāku kalpošanas prieku, veicot 

to darbu, ko mums mīlestībā uzticējis Kristus. 
 
+ Lauma 

 

Kad baznīcas telpās nevalda klusums? 

Ir reizes, kad bērnu balsu skaņas piepilda mūsu draudzes īpašumu. Vienu vai divas 
svētdienas mēnesī astoņiem skolēniem ir tautas dejas, dziedāšana un vēsture. Pa 
nedēļu, vienpadsmit skolēni apmeklē nodarbības caur zoom. Reizi mēnesī pirmsskolas 
grupiņa tiekas sestdienās uz dziesmām, stāstiem un citām aktivitātēm. Mēs kā draudze 
varam papriecāties, ka mums viņi visi ir! 
 
Skolas saime jūs visus gaida 11. decembrī.  Korāļu dievkalpojumā bērni atkal dalīsies 
ar miera gaismu. Miera gaisma ir nepārtraukta liesma, kuras izcelsme ir Jēzus 
dzimšanas grotā Betlēmē. Tā tiek izplatīta no cilvēka uz cilvēku visā pasaulē ar miera 
un draudzības vēstījumu. Kad liesma atceļo uz Ameriku, skauti to dod tālāk  un arī mēs 
to saņemam.   Pēc  dievkalpojuma būs pusdienas un tradicionālais Ziemassvētku 
vecītis. Klusums nebūs…būs dziesmas, jautrība, mīlestība un garšīgas pusdienas. Nāc, 
pievienojies! 

 

Cepsim piparkūkas  

Satiksimies13. decembrī plkst. 10’os baznīcas 
sarīkojumu zālē. Ja jums ir sagatavota mīkla, 
lūdzu ņemiet līdz, bet ja nav, tad nāciet palīgā!  
Ja kāds grib cept piparkūkas mājās, mēs labprāt 
tās arī pieņemam. Izceptās piparkūkas var atvest 
uz baznīcu pirms 13. decembra vai 13. decembrī.  
 
Draudzei ir prieks apdāvināt mūsu vecākos draudzes locekļus ar cepumiem svētku 

laikā!    

Piparkūku smarža saldā 
Piepilda mājas mīļās! 

 

  



 

 

Lai šajā baltajā pasaulē 

Ikviens savu Glābēju sameklē, 

Un katram uz pleca lai eņģelis 

Vēsti šo atnes kā Svētību!... 

 Sv. Jāņa draudzes mācītāja un valde novēl ikkatram 
svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētību 
2023. gadam.  
 

Ziemsvētku Poinsetijas  
 
Ziemsvētku poinsetijas, sarkanas un baltas, var pasūtīt pierakstoties sarakstā vai 
zvanot Mudītei Jansons, 610-647-8162, vai rakstot, mkjansons@yahoo.com. 
                                                          Cena $6.75 
Poinsetijas tiks lietotas mūsu dievnama dekorēšanai Ziemsvētku vakara 
dievkalpojumam. Pēc dievkalpojuma varēsiet tās saņemt, dāvināt kādam vai atstāt  
dievnamā. Paldies par atbalstu!     
                                                      
Pateicība 

Paldies visiem kuri atbalstīja bazāru pēc Pļaujas svētku dievkalpojumu ar naudas vai 
mantu ziedojumu. Paldies visiem kuri nāca palīgā pirms svētdienas un kuri palīdzēja 
svētdien ar ložu pārdošanu. Kaut lietus mums iztraucēja baudīt iecerēto kūpināto gaļu 
un desas, dāmu komiteja, Baibas Akkerman čaklā vadībā, piedāvāja skaistas rudenīgas 
pusdienas. Bazārs deva pāri pa $3,000 draudzes darbam kas ļoti palīdz budžetam.  Bija 
jauka diena pavadīta ar draugiem un paziņām! 
 
Kopbaznīcas svētdienas dievkalpojumā, no kolektes un ziedojumiem, mēs savācām 
$700 kas ir jau nosūtīti LELBP Misijas Fondam. Pēc dievkalpojuma mēs izrādījām video 
kur prāv. Ieva Puriņa stāstīja par Latvijas LELBP draudzēm un viņu darbību. Paldies par 
Jūsu atbalstu!   
 
Koncerts 
 
24. septembrī apmēram 40 klausītāji baudīja Unas Tones un Rūdolfa Ozoliņa koncertu 
mūsu dievnamā. Gunta Plostniece raksta: “Koncertu klausījos ar lielu baudu jo rūpīgi 
sastādīto programmu spēlēja divi izcili latviešu mūziķi - vijolniece Una Tone un pianists 
Rūdolfs Ozoliņš. Īpašs prieks bija par mūsdienu latviešu komponistu Pētera Vaska, 
Daces Aperānes un Georga Pelēča muzikāli bagātiem darbu atskaņojumiem. 
Mākslinieki deva dziļi pārdomātu un tehniski spožu priekšnesumu.”   Pateicamies 
TILTAM par sadarbību lai būtu iespēja pasniegt šo vērtīgo koncertu mūsu dievnamā.   
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Dienasgrāmata 
 
Lasītāju grupa tikko pabeidza Zanes Daudziņas grāmatu “Dienasgramata”. Mūsu 
diskusijas vienmēr ir interesantas, bet šoreiz tās bija īpaši nozīmīgas mums visiem. 
Kāpēc? Rakstījām par dienu savā dzīvē Zanes Daudziņas grāmatas stilā. Smējāmies, 
brīnījāmies, raudājām laimes asaras. 
 
Tālāk lasām Raimonda Staprāna lugu, “Anšlavs un Veronika”. Iespējams, daži no jums 
ir redzējuši izrādi Mineapolē. Lugu var lasīt tīmeklī.  
 
Grāmatu pulciņš atkal sanāk otrdien, 22. novembrī plkst.11’os. Vienmēr gaidām tos kam 
patīk lasīt – un runāt!  

     
No īpašuma novākti slimi koki 
 

Oktobrī mums tika novāktas divas gobas (elms), kuras padevās gobu urbjiem (elm 
borers). Viena nokaltusi priede arī tika novākta. Viena goba pie iebraucamā ceļa bija 
gandrīz 48 collu diametrā. Gobai aiz staļļa diametrs pārsniedza 48 collas. Diametrs 
priedei kas bija staļļa priekšā bija apmēram 24 collas. Labākā un drošākā metode šo 
koku nociršanai prasīja celtņa (crane) izmantošanu. Zem koku lapotnēm atradās ēkas, 
elektrolīnijas, mazāki koki un krūmi. Daļa no zaru skaidām un celmu šķembām tika 
saglabāta, lai nākamajā gadā izmantotu ka mulču. Izmaksa par koku novākšanu bija 
$8,900. 

     
Viena no mūsu draudzes locekļu ģimenēm ir ziedojusi $4,500, lai palīdzētu apmaksāt 
koku novākšanas darbus. Ģimene lūdz, lai draudzes locekļi un draugi arī ziedo, jebkādu 
summu, lai izmaksas neietekmētu baznīcas budžetu. Paldies mūsu devīgai draudzes 
locekļu ģimenei. 
 
Talka 5. novembrī plkst. 9:30 – 12:30 
Uzposīsim baznīcas īpašumu!  Ir daudz darbu, un ikkatrs ir mīļi lūgts nākt 
palīgā.  Plānotie darbi - pagalmu uzkopšana, krāsošana, telpu tīrīšana un citi darbi. 
Varēs palīdzēt ar maskēšanas (camouflage) tīklu taisīšanu Ukrainai. Informācija: Ivars 
Mežgailis - 610-277-8072 



 

 

 
Sveicam novembrī, decembrī un janvārī dzimušos draudzes locekļus  

 
Novembrī: John Akkerman, Arvīds Lielkājs, Beartrise Puriņš 
 
Decembrī: Māra Celmiņš, Ints Dzelzgalvis, Nikolājs Foldāts, 
Elizabete Freijs, Ēriks Jansons, Astrīda Liziņš, Kristaps Liziņš, 
Jānis Mežaraups, Vilnis Ore, Zinta Zvārgulis  
 
Janvārī: Pēteris Āns, Juris Baidiņš, Juris Balodis, Inta Grunde, 
Gunta Melbārdis, Andris Mežgailis, Ruta Ore, Patricija Plotnieks, 
Olafs Rozentāls, Ilga Veisbergs 

 

 Vēlam Dieva svētību! 

Ziedojumi draudzei no 2022. g. 18. augusta līdz 26. oktobrim 
 

Andreja Baidiņa piemiņai - $850 

Ziedotāji:  Patricija Plotnieks, Aivars un Māra Celmiņš, Jānis Students, Baiba Akkerman, 
Uldis un Diana Daiga, Juris un Aldona Balodis, Ieva Dzelzgalvis, Mudīte Pizzini 
 

Dzintras Baidiņas piemiņai - $1,600 

Ziedotāji:  Jānis un Andra Zvārgulis, Gunta Melbārdis, Baiba Vasys, Aivars Krasts, Ruta 
Ābrants, Patricija Plotnieks, Aivars un Māra Celmiņš, Jānis Students, Sandra Dolan, 
Baiba Akkerman, Uldis un Diana Daiga, Juris un Aldona Balodis, Ieva Dzelzgalvis, 
Mudīte Pizzini  
 

Skaidrītes Hāgeles piemiņai - $400 

Ziedotāji:  Alvis un Iveta Hāgelis, Valija un Uldis Skrodelis 
 
Apkārtrakstam - $50 
Ziedotāja:  Mudīte Jansons 
 
Draudzes Darbam - $100 
Ziedotāji:  Vilnis un Maija Baumanis 
 
Palīdzība Ukrainai - $1,000 
Ziedotāji:  Aivars un Māra Celmiņš 
 
Īpašuma Fondam - $600 
Ziedotāji:  Jānis un Andra Zvārgulis, Mudīte Jansons 
 
Bazāram - $2,495 
Ziedotāji:  Aina Stiebris, Māra O’Brien, Sandra Dolan, Jānis un Andra Zvārgulis, Uldis 
un Diana Daiga, Vija Mežnora, Gunta Melbārdis, Silvīja Šturms, Roberts Lārmanis, Aida 



 

 

Bērziņš, Harry un Inta Eckerson, Ruta Ābrants, Ligita Stubis, Olafs un Sarma 
Rozentāls, Debbie Shmalcs, Beatrise Puriņš, Pēteris Āns, Vilnis un Ruta Ore, Mudīte 
Jansons, Ieva Bundža, Baiba Vasys 
 

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. 

 

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! 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


 

 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
Latvian School Christmas Celebration. The Latvian School will hold its annual Christmas 
celebration and luncheon on Sunday, December 11, right after the Sunday service at 11 o’clock.  
The service will be focused on the children and singing. Everyone will also receive the flame 
from a special candle that was lit at Jesus’ birthplace in Bethlehem.  If you want your child to 
receive a “goodie bag” from our Latvian Santa, please contact Silvija Mezgailis at 610-277-
8072. Please join us for this warm and festive event. 
 
Christmas Concert.  The Philadelphia Latvian Concert Choir will present its beautiful 
Christmas concert at our Church on Sunday, December 18 at 5 o’clock.  (There will not be a 
regular service at 11.)  We think you’ll agree, that attending this concert is a wonderful way to 
immerse yourself in the spirit and spirituality of Christmas. 
 
Ginger Cookies, “Piparkūkas”.  Every fall, a dedicated group of Church members gathers in 
our fellowship hall to form an amazing Latvian ginger cookie assembly line.  Dough brought 
from home is rolled, cut into various festive shapes, decorated, baked and lovingly packaged in 
individual bags.  Then they are hand-delivered (or mailed, if need be) to our oldest congregation 
members.  The smiles on recipients’ faces are priceless!  We would love to see you at our next 
“bake-a-thon” on December 13 at 10 o’clock.  Come with or without dough – any help is 
appreciated.  And you might even get to enjoy some “piparkūkas”. 
 
Diseased Tree Removal.  In October, two elm trees that were destroyed by elm borers and one 
dead pine tree were removed by professionals.  The elm tree at the entrance was nearly 48 
inches in diameter, while the elm tree behind the shed was over 48 inches in diameter.  The 24-
inch diameter pine was in front of the shed.  The best and safest method to cut these trees 
down was by utilizing a crane.  Buildings, power lines, smaller trees and bushes were under or 
near the tree canopies.  Some of the branch chips and stump grindings were retained for use as 
mulch next year.  The cost to complete the job was $8,900. One of our parishioner families has 
donated $4,500 to help pay for the tree removal.  We hope that other Church members and 
friends will also donate any sum so that the tree removal costs do not impact the Church’s 
budget.  Thank you to our very generous parishioner family. 
 

As we celebrate the coming of Jesus Christ into our world, we wish you and your loved ones 
peace and joy in your hearts and homes.                                                                                                                                                                                                          

 

*        *        *        *        *        *        *      
With deep sorrow, we note the passing of Congregation member 

 

Skaidrite Hagelis 
(May 20, 1923 – September 1, 2022) 

 
We extend our heartfelt sympathy to her family and friends. 

 

Select your language:          Latvian        English 

         



 

 

Worship Services and Special Events 
November 2022 - January 2023 

 
November 6         Latvian Service          11 A.M.       
  
November 13       Latvian Service                                                 11 A.M.                  

                                                                                                
November 18       Ecumenical Latvian Independence Day Service       7 P.M.                                 
(Please note: This is Friday evening)             

 
 November 20        Latvian Memorial Service with Holy Communion  11 A.M.                  
                                         
           November 27        First Advent Latvian Service                                   11.A.M.               
 
 December 4         Second Advent Latvian Service                              11 A.M.               
                    
           December 7         Bible Study (Please note: This is a Wednesday)    11 A.M.                 
 
 December 11        Third Advent Latvian Service followed by the    11 A.M.  
                                         Latvian School’s Christmas Celebration                                                               
                                          
 December 18         There will be no service at our Church.  Please join us 
                                          at our Church for the Christmas Choir Concert at 5 P.M.                                           
 
 December 24         CHRISTMAS EVE SERVICE at 6 P.M.                                                   
 

January 1         Latvian Service                                                         11 A.M. 
 
January 4              Bible Study (Please note: This is a Wednesday)     11 A.M.                   
 
January 8              Latvian Service with Holy Communion followed      11 A.M. 
                              by lunch prepared and served by the Congregation’s men 
 
January 15            Latvian Service        11 A.M. 

              
January 22            Latvian Service                                                         11 A.M                 

 
          January 29            Latvian Service                       11 A.M.                                                            

 
 
 

 


