
 

 

      Filadelfijas Latviešu      Draudzes Ziņas 

  Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze     

301 N. Newtown Street Road               2022. g. septembris - oktobris   
 Newtown Square, PA 19073 
        610-353-2227 
      Māc. Gija Galiņa 
 
 

 

 4. septembrī    “Labor Day” dienas nogale – Dievkalpojums nenotiks 
 
11. septembrī    Dievkalpojums – laju vadīts    plkst. 11:00 
 
18. septembrī    Dievkalpojums –  kopbaznīcas svētki   plkst. 11:00 
      Viesu māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko    
 
25. septembrī    Dievkalpojums nenotiks  
 
2. oktobrī      Dievkalpojums – Pļaujas svētki    plkst. 11:00 
      Seko Bazārs un pusdienas 
 
5. oktobrī     Bībeles stunda – trešdienā    plkst 11:00   
 
9. oktobrī          Dievkalpojums ar dievgaldu    plkst. 11:00 
   
16. oktobrī        Dievkalpojums                plkst. 11:00 
   
23. oktobrī        Dievkalpojums                plkst. 11:00 

      
30. oktobrī         Dievkalpojums ar dievgaldu    plkst. 11:00 
                          Ticības atjaunošanas diena – Reformācijas svētki 
                          Seko māc. Gijas pārdomu cikls 
  
2. novembrī       Bībeles stunda – trešdienā             plkst. 11:00 
 
6. novembrī       Dievkalpojums               plkst. 11:00 
 
 

Lūdzu ievērojiet – sākot ar 11. septembri, dievkalpojumi sāksies plkst. 11’os 
  

Lūdzu atzīmējiet kalendārā – Unas Tones un Rūdolfa Ozoliņa koncerts,  
sestdien, 24. septembrī, plkst. 2’os pēcpusdienā baznīcas telpās 

 

 



 

 

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.    
   
Mācītāja būs atvaļinājumā no 8. līdz 29. septembrim. Ja ir īpaša vajadzība, var 
sazināties ar draudzes priekšnieci Rutu Ori. 
 
Pēc vasaras pārtraukuma, Bībeles stundas un garīgo pārdomu cikls atsāksies oktobrī. 
Bībeles stundas atsāks 5. oktobrī un turpināsies baznīcas sarīkojumu zālē reizi mēnesī 
pirmā trešdienā plkst. 11:00 no rīta. Ir iespēja arī pievienoties lietojot Zoom.   
Garīgo pārdomu cikls atsāksies 30. oktobrī, pēc dievkalpojuma. 
  
Aicinājums uz iesvētes mācību 
 

Ja ir jaunietis vai pieaugušais kas vēlas iesvētīties, tad iesvētes mācība ir tas pirmais 
solis, kā to var piepildīt. Iesvētes mācības mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar 
svarīgākiem kristietības pamatprincipiem.  
 
Kad iesvētes apmācības ir apgūtas un ir pieņemts lēmums par to, ka cilvēks vēlas 
iesvētīties nepieciešams aizpildīt draudzes locekļa reģistrācijas pieteikumu un 
gatavoties iesvētībām. Iesvētes mācības sadalītas trijos posmos: rudens posms, 
ziemas posms un pavasara posms. 
 
Ja kādam ir interese, lūdzu pieteikties pie draudzes māc. Gijas Galiņas. Pēdējais 
pieteikšanas laiks ir 30. septembris, 2022. g. ja vēlas iesvētīties 2023 gada pavasarī. 
 

 

In Memoriam 
 

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle 

 
Dzintra Baidiņš, dzimusi Vaivars 

 
dzimusi 1937. g. 15. oktobrī, Rīgā, Latvijā 

mirusi 2022. g. 3. augustā, Elkton, Maryland 
 

Viņas piemiņai ğimene lūdz ziedojumus Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei 

Mūžīgu mieru, Kungs viņai dod... 

 

mailto:gijagalins@gmail.com


 

 

Daba atklāj Dieva dabu 

 Kristietīgajā ticībā lielu uzmanību pievērš, kā Dievs atklājas vārdā, cilvēkā, bet ne 
tik daudz vērību, kā Dievs atklājas dabā. Bet ir daži teologi, kas mums atgādina, ka 
Dievs atklājas visās lietās. Kā daba spēj atklāt Dieva dabu to mums atklāj daudzas 
Bībeles rakstu vietas, kas ir atrodamas gan Vecajā derībā gan Jaunajā derībā. Daba 
mums atklāj Dieva svētumu, Viņa varenību, kas izpaužas gan svētībā un sodā. Daba 
mums atklāj Dieva gudrību, gudrība, kā to atrodam Sakāmvārdos bija līdzdalīga zemes 
radīšanā, “Kungs mani radīja, sākdams savas gaitas, es viņam senākā – no tiem 
laikiem! Mūžsen es darināta, iesākumā – vēl pirms zemes!”(Sak. 8: 22 – 23) Bet 
šoreiz es gribēju pieskarties jautājumam, kā mēs varam atrast Dievu dabā, jeb kā mēs 
spējam pietuvoties Dieva varenībai jeb svētumam, kad esam pie dabas. 
 

Dievs atklājas cilvēkam caur dabas parādībām un Dievs arī veido šo sarunu ar 
cilvēku dažādos veidos, “Mozus runāja, un Dievs viņam atbildēja pērkonā.” (2 Moz. 
19: 19) Daudzi kristīgie mistiķi cauri gadsimtiem ir izteikuši atziņu, ka Dievu var atklāt 
pāri redzamām un neredzemām lietām un Dievu nevar ierobežot ne kategorijās, ne 
cilvēku iedomātos priekšstatos, un arī to, kā tad Viņš var atklāties cilvēkam šajā 
pasaulē. Arī Luters atzina, ka Dieva klātbūtne ir ar mums, mūsos, zem mums, virs 
mums un pāri mums visapkārt mūsu pasaulē. Mums tikai jāmāk to redzēt, sajust un 
piedzīvot. Dažreiz mēs sevi paši ierobežojam, nezinot, ka Dievs var sarunāties ar 
mums, jo domājam ka Viņš atklājas tikai izredzētajiem jeb svētajiem un tad mēs 
atrunājamies, sakot, es jau tāds neesmu tik svēts, lai Dievs ar mani runātu. Kā pārvarēt 
šos priekšstatus, kas ir iesēdušies dziļi mūsu būtībā, ka mēs sevi izslēdzam sevi no tām 
daudzām iespējām, kā Dievs gribētu mums atklāties, kad Viņš grib dot mums šīs 
atbildes, ko mēs meklējam.  
 

Dabā mēs varam atrast Dieva gudrību, jeb atrast arī savas atbildes, ko mēs 
uzdodam Dievam. To dzirdot, mēs varam pacelt jautājumu, kā mēs to varam piedzīvot, 
jeb kādā veidā Dievs spēs dāvāt mums šo gudrību. Mēs katrs esam piedzīvojuši to, kas 
notiek ar mums emocionāli jeb fiziski, kad mums ir iespēja pavadīt laiku dabā. Mēs 
ieelpojam svaigo gaisu, jo esam ārpus pilsētas. Te vairs nav steigas, mēs vienkārši 
izbaudām gan dabas skaistumu, sirdī izjūtot to mieru un klusumu, ko šis mirklis pie 
dabas mums dāvā un mēs jūtamies laimīgi. Bet ko tad mēs varam teikt par Dievu, kā 
tad Viņš atklājas mums, kad esam pie dabas. 
 

Tad kad man bija iespēja pavadīt 8 dienas klusuma kontemplācijas centrā, kas 
atradās mežā un pieredzēt Dieva tuvumu tādos apstākļos ir vienkāršāk, jo tu 
pieskaņojies citam ritmam, kas arī ļāva man piedzīvot to, kā tad Dievs var atklāties 
dabā. Vispirms Dieva klātesamību es izjutu caur elpu, kas atgādināja man, ka ar šo 
ieelpu, mēs ieelpojam dzīvību, kas mums ir dāvāta no Dieva, “Un Kungs Dievs 
izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu, un 
cilvēks kļuva par dzīvu būtni.”(1 Moz. 2:7) Ieelpa ir dāvana no Dieva, kas dod mums 
dzīvību un svētību. Mums tikai ir jāievēro tas, kad mēs elpojam, jo bieži vien mēs 
nedomājam par Dievu tad, kad mēs to darām. Lūgšana, kad tiek pievērsta uzmanība 
elpai ir sena Kristīgā prakse, bet mūsdienu cilvēks savā ikdienas steigā pat bieži vien 



 

 

neievēro vairs, kā viņš elpo. Daba liek mums atgādināt Dieva gudrību, ka viss iesākas 
ar ieelpu. 

 
Dievs mums aklājas arī vējā un vējā jeb viesulī mēs spējam sadzirdēt Dievu, 

“Tad Kungs no viesuļa atbildēja Ījabam, sacīdams: "Kas manu padomu aptumšo 
vārdiem, kuros nav zināšanas?”(Ij. 38:2) Dievs grib atgādināt, ka patiesā gudrība nav 
atrodama tikai vārdos, bet patiesā Dieva gudrība ir dabā, kas mums grib norādīt pareizo 
virzienu, kad esam apmaldījušies savā neziņā vai šaubās. Cik daudz gudrības mēs 
atrodam, kad lasām Bībelē stāstus par vētrām, redzot, kāda ir cilvēka reakcija, kad mēs 
saskaramies ar dabas stihijām, bet tieši tādos mirkļos mums jāprot ieklausīties un 
varbūt tad arī mēs sadzirdēsim, ko Dievs grib mums teikt tādā brīdī.  
 
“’Pasaule joprojām tiek radīta un Kristus ir tas, kas sasniedz Dieva piepildījumu 
tajā.’ Kad es dzirdēju un sapratu šo teicienu, es paskatījos apkārt un ieraudzīju, it 
kā ekstāzē, ka caur visu dabu esmu iegremdēts Dievā. Dievs ir visur....Katra elpa, 
kas izplūst caur mani apņem mani vai saņem mani gūstā, kas izstarojas no Dieva 
sirds bez mazākām šaubām, tā ir tik smalka un būtiska enerģija, kas pārnes Dieva 
gribas pulsu manī.” 

Teilhārts de Šardins 

 Cik būtiski ir paskatīties apkārt un ieraudzīt, tā ir prakse, ko mēs varam praktizēt 
ikdienas, jeb tad, kad mums ir laiks ieklausīties Dieva balsī. Atrodoties šajā 
kontemplācijas centrā es izmantoju grāmatu, kas lika vērst savu uzmanību uz dažādām 
lietām. Kādu dienu tika izvirzīts uzdevums, uzrakstīt trīs jautājumus, ko tu gribētu 
pajautāt Dievam un tad vienkārši doties pastaigā ar kameru, uzņemot bildes. Tas bija 
vienkāršs uzdevums tikai vērot, bet ne meklēt atbildi. Šo atbildi es varēju dabūt tikai 
vēlāk, kad pārlūkojot bildes spēju saredzēt un sadzirdēt to meklēto atbildi no Dieva. 
Tātad Dievs dāvā atbildes uz jautājumiem, ko mēs meklējam. Un šī pieredze man 
atklāja, ka Dievu mēs varam atklāt it visā un mēs spējam saņemt šīs atbildes, jo Dievs 
grib dalīties ar mums šajā gudrībā, ko mēs atrodam un ieraugam dabā.  
 

Ko vēl daba mums grib pasacīt par Dievu? Dievs ir tas, kas rūpējas par savu 
radību. Dievs ir gādīgs un kā Radīšanas stāstā mēs lasām, ka visu to Viņš atzinis par 
labu esam. Un ja mēs esam radīti pēc Viņa tēla un līdzības mums arī savā sirdī ir jāizjūt 
šī rūpe par dabu un visu radību. Tā ir daļa no mūsu atbildības. Būt atbildīgam, jeb izjust 
šo gādīgumu mēs varam piedzīvot tikai tad, kad esam izpratuši šo gudrību, ko Dievs 
mums katram grib atklāt dabā. “Tad viņš teica:"Netuvojies! Noauj sandales no 
savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme!"(2 Moz. 3:5) Vai arī mēs izjūtam 
šo vietu, kur mēs stāvam, kā svētu zemi? Vai mēs izjūtam pietāti un bijību pret visu 
Dieva radīto? Mēs redzam, cik daudz posta cilvēks ir sagādājis dabai, jo mēs  neesam 
izrādījuši savu rūpi un gādību. Bet Dievs ir gādīgs un Viņš māca arī mūs būt gādīgiem 
par dabu, jo šī zeme ir svēta. “Kungs, zeme ir pilna tavas žēlastības, māci man 
savus likumus!” (Ps. 119:64) Jo pasaule patiesi vēl tiek radīta un veidota un lai 
atverās mūsu acis un ausis, lai mēs spētu piedzīvot to, kā Dieva varenība, mīlestība, 
Viņa rūpe, svētība un gudrība atklājas it visā, kas ir ap mums, virs mums, zem mums un 
mūsos. 

   Māc. Gija 



 

 

Sv. Jāņa draudzes īsziņas 

Pateicamies par Jūsu ziedojumiem Ukrainas 

atbalstam. Līdz šim, mūsu draudze ir savākusi 

$5,831 šim mērķim un vēl pie tam $565 tika ziedoti 

no Aizvesto piemiņas dienas ekumeniskā 

dievkalpojuma. Jūsu ziedojumi ir palīdzējuši gan 

tiem, kas Ukrainā uzturas un cīnās, gan tiem kas ir 

devušies bēgļu gaitās. LELBA ziņo, ka kara pirmos 

trīs mēnešos LELBA varēja palīdzības 

organizācijām nosūtīt $90,000 (USD) un $22,600 

(CND). Vēl arvien pinam maskēšanas tīklus mūsu 

baznīcas telpās jo, kā mēs redzam, karš vēl plosās nepārtraukti. Lūdzam lai 

Dievs stāv klāt ukraiņu tautai!     

o Pateicamies visiem kas ziedoja un palīdzēja sakārtot, pārdot un novākt 

mantas mūsu utenim. It sevišķa pateicība pienākas uteņa organizatorēm, 

Intai Eckersonei un Mārai Buks.  Draudze ieņēma apmēram $2,600 kas ir liels 

atbalsts draudzes darbam. Paldies! 

 

o Paldies visiem kas palīdzēja Thrivent skolas piederumu vākšanā, gan ziedojot 

mantas, gan sūtot čekus. Pateicamies par Jūsu atsaucību ziedojot bērniem 

un jauniešiem kuriem palīdzība ir vajadzīga.  

 

o Nākošos mēnešos, mēs plānojam nocirst dažus nokaltušus kokus kuri 

atrodas baznīcas tuvumā un tālāk dārzā. Mēs atalgosim profesionālu koku 

novākšanas uzņēmumu jo šis darbs nav mums pa spēkam. Kā var 

iedomāties, šis ir dārgs pasākums, bet drošības dēļ, ir vajadzīgs. Mūsu 

īpašuma pārzinis, Ivars Mežgailis, kārto šo darbu un Jūs varat griezties pie 

viņa ar jautājumiem. Ja vēlaties ziedot šim darbam, mēs būtu ļoti pateicīgi.  

 

o Šogad atkal atbalstīsim tos Rūjienas vidusskolas skolniekus kuru ğimenes ir 

nonākušas grūtos apstākļos. Gādāsim par to, lai viņi saņemtu bezmaksas 

siltas pusdienas. Šī gada piknika atlikums $375 tiks izmantots šim mērķim.      

 

 * * * * 

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                    
  
Baznīcas telefons:  610-353-2227; Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org 

mailto:orefam@verizon.net
http://www.latvianluthchurchphila.org/


 

 

 
        Laipni lūdzam apmeklēt 

 
koncertu “Mūzikas gaismā” 

 
     Una Tone, vijole 

        Rūdolfs Ozoliņš, klavieres 

       sestdien, 24. septembrī 

        Sv. Jāņa draudzes telpās 

       Newtown Square, PA 

      Plkst. 2’os pēcpusdienā 

     Ieeja $35, bērniem brīva 

  Pēc koncerta pakavēšanās pie vīna glāzes 

 
Šoruden izcilie latviešu mūziķi - vijolniece Una Tone un pianists Rūdolfs Ozoliņš 
uzstāsies ASV austrumkrastā ar savu skaisto koncertprogrammu “Mūzikas gaismā”, kas 
tika ļoti labi uzņemta šī gada pavasarī, mākslinieku koncertos ASV vidienē.  Latviešu un 
citu valstu komponistu kamermūzikas programmā šoreiz būs arī jauni skaņdarbi. Abi 
mūziķi ir ievērojami bagātinājusi latviešu koncertdzīvi ASV un Kanādā daudz gadu 
garumā, allaž atskaņodami latviešu komponistu skaņdarbus savās koncerta 
programmās. 
 

Klausītāji priecājās par Unas Tones un Rūdolfa Ozoliņa brīnišķīgo muzicēšanu šī gada 
maijā un par to, ka pēc gara pārtraukuma, latviešu klasiskās mūzikas koncerti bija 
atgriezušies Detroitā, Kalamazū un Klīvlandē. “Izcila saspēle! Publika apburta!” - 
Līga Jēkabsone (LAIKS). “Abu mākslinieku virtuozitātē ikkatrai mūzikālajai domai bija 
īpašs košums.” - Anda Sūna Cook (LAIKS).  XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju 
svētku apmeklētājiem arī bija iespēja noklausīties Unas Tones un Rūdolfa Ozoliņa 
meistarīgo muzicēšanu Dziesmu svētku Kamermūzikas koncertā.  Mākslinieki ir 
sajūsmināti par saviem gaidāmiem rudens koncertiem un iespēju celt gaismā latviešu 
mūziku un atkal muzicēt klātienē. Visi ir sirsnīgi aicināti apmeklēt “Mūzikas gaismā” 
koncertus!  
 
Sveicam dzimšanas dienas jubilārus 
 

Septembris: Alberts Bundža, Uldis Daiga, Ieva Dzelzgalvis, Mudīte 
Jansons, Matthew Lacek, Roberts Rūsis 
Oktobris:  Ēriks Dambergs, Vija Mežnora, Aina Stiebris, Uldis Vilciņš, 
Andra Zvārgulis, Linda Aļļe – Murphy 
 

 Vēlam Dieva svētību! 



 

 

Filadelfijas Dzirkstele Dziesmu svētkos 

 

62,640 jūdzes: tas ir gaŗš gabals ko ceļot, bet Filadelfijas tautas deju kopai Dzirkstelei tas nebija 

nekas. Tas bija tikai ceļš uz XV Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem ASV, Sv. Paula pilsētā, 

Minesotā. Ja saskaita jūdzes turp un atpakaļ ceļam ko Dzirksteles dejotāji lidoja vai nobrauca, 

tad tā aptuveni sanāk. Tur vēl ir jāpieskaita jūdzes ko dejotāji mēroja braucot uz daudziem 

mēģinājumiem un neskaitāmas stundas lecot polku, veidojot dārziņus un veicot citus deju 

gājienus.  

Filadelfijas Dzirkstele, Astrīdas Liziņas vadībā, piedalījās Tautas deju 

lieluzvedumā š.g. 2. jūlijā. Astrīda bija ne tikai Dzirksteles vadītāja, 

bet visu Lieluzveduma virsvadītāja (jau otro reizi virsvadītāja – 

Astrīda arī bija virsvadītāja Baltimoras dziesmu svētkos 2017. gadā). 

Astrīda izplānoja visu programmu un pate ieguldīja neskaitāmas 

stundas. Programma iekļāva dejas no Kurzemes, Zemgales, 

Vidzemes un Latgales. 

Andra Zvārgule bija autore deju aprakstiem ko Laura Avena un 

Andris Zvārgulis pieteica. Andrejs Liziņš bija techniskais vadītājs. Vēl 

citi no Filadelfijas strādāja kā palīgi aizkulisēs. 

Tautas deju lieluzvedums tika uzņemts ar lielu sajūsmu. Ļoti labas 

atsauksmes tika noklausītas no daudziem skatītājiem no visām 

malām. 

Baiba Akkerman 
Astrīda Liziņa ar Krišjāni Kariņu 

Foto: Marisa Liziņa 



 

 

Ziedojumi draudzei no 2022. g. 24. maija līdz 17. augustam 
 

Andreja Broša piemiņai - $6,175 

Ziedotāji:  Broša ģimene, John un Baiba Akkerman, Dzintra Baidiņš, Aina Stiebris, 
Baiba Vasys, Sandra Dolan, Aldis Brozovskis, Ilga Veisbergs, Uldis un Diana Daiga,  
Rita Ramanis, māc. Ieva Dzelzgalvis, Aida Bērziņš, Anonīms 
 

Veras Strazdiņas piemiņai - $625 

Ziedotāji:  Ruta Abrants, Jānis un Andra Zvārgulis, māc. Ieva Dzelzgalvis, Ilze Wakeley,  
Aida Bērziņš, Clara Jane Williams 
 

Andreja Baidiņa piemiņai - $50 

Ziedotāja:  Aina Stiebris 
 

Dzintras Baidiņas piemiņai - $700 

Ziedotāji:  Juris Baidiņš, Aina Stiebris, Ivars un Silvija Mežgailis, Vilnis un Ruta Ore, 
Linda Aļļe-Murphy, Mudīte Jansons, Maija Zeidenberga, Ēriks un Sandra Jansons, 
Pēteris Āns, Velga Rukuts 
 
Apkārtrakstam - $50.00 
Ziedotāja:  Mudīte Jansons 
 
Draudzes Darbam - $75 
Ziedotāja:  Aina Stiebris 
 
Palīdzība Ukrainai - $697 
Ziedotāji:  Kolekte no 14. jūnija atceres dievkalpojuma, Dzintra Baidiņš, Mudīte 
Jansons, Ivars un Silvija Mežgailis, Pēteris Āns, Ilze Reķis Bērziņš, ziedojumi no uteņa 
 
Latvijas Fondam - $31.86 
Ziedotāji:  Amazon Smile, Anonīms 

 

Liels paldies visiem ziedotājiem! 

Kasieris pateicas visiem kuri ir jau nokārtojuši draudzes nodevas. Tie kuri vēl nav, 

lūdzam to nokārtot pēc iespējas. Strādājošiem draudzes locekļiem nodevas ir $380  

gadā, nestrādājošiem draudzes locekļiem ir $250 gadā un studentiem ir pret 

ziedojumiem.  

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 “link” Donate.  Var arī lietot pievienoto 

 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


 

 

 “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! 

 
 



 

 

 

 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
Please See the Back Page for Information on Upcoming Worship Services and Special Events 
 
 
Pastor Galins’ Vacation.  Pastor Galins will be on vacation from September 8 through September 29.  Should 
you have any questions or concerns during that time, please feel free to contact Board President, Ruta Ore, at 
610-287-3845. 
 
A Special Concert.  As you may know, our Church has been an exceptional venue for concerts.  You get to 
see and hear world-class artists “up close and personal” at a reasonable price. Violinist Una Tone and pianist 
Rudolfs Ozolins will perform at our Church on Saturday, September 24, at 2 o'clock.  After the concert, you 
may meet the artists while enjoying a glass of wine and refreshments.  Admission is $35 for adults, free for 
children.  You are sure to have a lovely afternoon. 
 
Continuing Support for Ukraine.  Thanks to your donations, our congregation has been able to contribute 
$5,831 for humanitarian aid to Ukraine’s civilians and for those who are fighting for Ukraine’s independence.  
An additional $565 were donated after our ecumenical deportee memorial service.  During the past three 
months, the multi-congregational Latvian Evangelical Lutheran Church organization has contributed $90,000 
(USD) and $22,800 (CND) to organizations aiding Ukraine. May God stand with the Ukrainian people. 
 
Other Projects.  Thanks to all who made our annual flea market a success. The $2,600 we raised is a 
significant contribution to our operating budget and it also helps us help others. This year we are again sending 
a donation to the Rujiena high school to cover the cost of school lunch for those students who cannot afford it.  
We also supported Thrivent for Lutherans’ annual drive to collect school supplies and money for children who 
need help in preparing for the new school year. 
     
Several dead or dying trees must be removed from our property.  To do this safely, we must hire a professional 
tree service.  Donations for this project would be greatly appreciated. 
 
Latvian Song and Dance Festival.  On a previous page of this newsletter, you can see a photo of our area’s 
Latvian folk dancing group “Dzirkstele” (“Spark”).  Dzirkstele, led by Astrida Lizins, participated this summer in 
the Latvian Song and Dance Festival in St. Paul, Minnesota.  These festivals attract thousands of people from 
the U.S., Canada, Latvia and other countries.  What is more, Astrida deserves credit and admiration for leading 
the hugely popular folk dance spectacular (with about 600 dancers!), from concept through execution.  She 
undertook the same responsibility in 2017 for the Baltimore festival.  Kudos to Astrida and our dancers. 
 
 

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

 

Dzintra Baidins 
 

(October 15, 1937 –  August 3, 2022) 
 

We extend our heartfelt sympathy to her family and friends. 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

 

Worship Services and Special Events 
September - October 2022 (with November preview) 

Please note that starting September 11 we will go back to                                       
“regular hours” with services at 11 A.M. 

 

 
September 4      Labor Day Weekend – NO SERVICE at our Church            

      
September 11       Latvian Service led by a member of our congregation   11 A.M.           

  
September 18       Latvian Service led by guest pastor                                11 A.M. 

                                         Ieva Pusmucane-Kineyko                                                        
 

September 25       NO SERVICE at our Church                                                                         
 

October 2       Latvian Service followed by our annual bazaar        11 A.M.            
      and luncheon 

 
October 5      Bible Study (Please note: This date is a Wednesday)     11 A.M.              

 
        October 9     Latvian Service with Holy Communion                             11 A.M.                    
                    
        October 16     Latvian Service               11 A.M 
 
        October 23           Latvian Service                                            11 A.M. 
 
        October 30            Latvian Service with Holy Communion                   11 A.M.             
 
        November 2          Bible Study (Please note: This date is a Wednesday)     11 A.M.                                          
 

November 6      Latvian Service                                                        11 A.M.   
 
 
 
Concert at Our Church - Please Mark Your Calendars:  Renowned artists -   

violinist Una Tone and pianist Rudolfs Ozolins – will perform at our Church on 
Saturday, September 24, at 2 o’clock.  Please join us to enjoy this lovely concert. 


