
 

 

 

                                       Filadelfijas latviešu                                                                Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
                           301 N. Newtown Street Road  2021. g. novembris - decembris 
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 

                                   Māc. Gija Galiņa 
  
 

 
                  
                      7. novembris      Dievkalpojums    plkst. 11:00 
   
     14. novembris       Dievkalpojums    plkst. 11:00 
 
      18. novembris           Ekumēniskais Valsts Svētku dievkalpojums        plkst. 7’os vakarā  
                     ceturtdien  

 
     21. novembris           Mirušo piemiņas dievkalpojums ar dievgaldu   plkst. 11:00 
 
      28. novembris       1. Adventa dievkalpojums   plkst. 11:00 
 
          5. decembris      2. Adventa dievkalpojums   plkst. 11:00 
    
                   12. decembris          3. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu    plkst. 11:00 
 
    18. decembris           Svecīšu Dievkalpojums                                              plkst. 5’os pp 

                       sestdien  

                                              
                   19. decembis            4. Adventa rīta dievkalpojums nenotiks, aicinam visus uz 
     

                                  Filadelfijas latviešu koncertkora Ziemsvētku koncertu  
                                            19. decembrī plkst. 2’os  pēcpusdienā 
 

                   24. decembris          Kristus piedzimšanas svētki                         plkst. 7’os vakarā 
                                              Ziemsvētku vakara dievkalpojums 

 
             26. decembris      Dievkalpojums nenotiks 
 

          2. janvāris             Dievkalpojums          plkst. 11:00  
 
                     9. janvāris        Zvaigznes dienas dievkalpojums                                plkst. 11:00  
                                                 Draudzes kungu rīkotas pusdienas 
                                                  
                   15. janvāris             Dievkalpojums                                                         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 citūr, kur nepieciešams. Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimības 
gadījumos un citās dzīves situācijās lūdzu zvaniet, un viņa jums palīdzēs iespēju robežās! 

   
    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 

 
Mācītāja būs atvaļinājumā no 25. - 31. decembrim 

Svarīgos gaījumos var sazināties ar draudzes priekšnieci, mobīlais telefons 267-933-7007 

 

Bībeles stundas - Bībeles stundas notiksies katra mēneša pirmajā trešdienā, plkst. 11am. 
1. decembrī - Izlasīt Mateja ev. 3:1-17, šajā nodaļā mēs lasām par Jāņa Kristītāja 

sludināšanu un Jēzus kristīšanu.  

5. janvārī – izsludināsim vēlāk lasījumu. 
Aicinu ikvienu, kuram interesē piedalīties Bībeles stundās. 

 
Garīgo pārdomu cikli notiks katra mēneša pēdējā svētdienā pēc dievkalpojuma.  
28. novembrī – turpinām pārrunāt par sievietēm, kas ir pieminētas Kristus ciltskokā.  
Novembra mēnesī runāsim par Rāhāba. Stāsts par Rāhāba var atrast Vecajā derībā, Jozuas 
grāmatā 2:1-24.  
Decembra mēnesī pārdomu cikls nenotiks, to atkal atsāksim Janvāra mēnesī. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andris Mežgailis un Katrīna Karlsons slēdza mūža derību 

2021. gada 25. septembrī Katskiļos 
 

Pēteris Eckerson un Natalie Young oficiāli salaulājās 
2020. gada 22. augustā un apstripināja savu laulību 

ģimenes un draugu vidū 
2021. gada 1. oktobrī, Filadelfijā.  

 

Novēlam Dieva svētību! 
 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


 
 
 

 

Apstājoties pie Adventes sliekšņa 
 
 

“Parādi mums Kungs savu žēlastību un dāvini mums savu 
pestīšanu!”  
Ps. 85:8 

 
Iesāksim kristīgo gadu 28. novembrī iededzot pirmo sveci mūsu  
adventa kronī.  

 
 

Jauka Adventa tradīcija ir mājās izlikt skuju vainagu ar četrām svecēm – viena 
svece katrai Adventa svētdienai un nedēļai. Vainaga vidū var ielikt lielāku – Kristus 
sveci – Ziemsvētku vakaram. Iededzini vienu sveci katru nedēļu, līdz kamēr visas 
četras koši deg.  Ar katru iedegto sveci, redzam, ka Ziemsvētki tuvojas – un, vēl 
nozīmīgāk, tuvojas Kristus, pasaules Gaisma! 

 
Pirmo adventa sveci sauc par Praviešu sveci ar nozīmi – CERĪBA. 
Otro adventa sveci sauc par Betlēmes sveci ar nozīmi – MIERS. 
Trešo adventa sveci sauc par GANU sveci ar nozīmi – MĪLESTĪBA. 
Ceturto adventa sveci sauc par EŅĢEĻU sveci ar nozīmi – PRIEKS. 

  
 

Adventes laiks liek mums apstāties, pārdomāt un ieklausīties. Varbūt katrs no mums atradīs 
kaut ko svētīgu tajos brīžos, kad mēs sekosim šim aicinājumam, piepildīt savu telpu ar 
gaismas atblāzmu.  
 
Vārds „advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”, un 
Adventes laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb 
piedzimšanai. Teologs Bonhefers teica, ka svinēt Adventi nozīmē gaidīt. Bet gaidīšana ir 
māksla, ko mūsu steidzīgais laikmets ir aizmirsis. Mūsu laiks neprot gaidīt, jo bieži mēs visu 
gribam uzreiz. Mums ir vieglāk iet uz veikalu un nopirkt jau gatavu vainagu, bet kādu prieku 
sagādā mums, ja mēs paši spējam to uzpīt un izdekorēt. Adventes laiks dāvā mums šo 
iespēju iekšēji sagatavoties Ziemasvētku laikam, bet tas prasa no mums arī ārēji darboties. 
Tāpēc izveidosim šo tradīciju, kad mēs varam paši uzpīt vainagu no egļu zariem un caur to 
radīt savā mājā svētku sajūtu. 
  
Ar pirmo adventes svētdienu sākas kristīgās baznīcas jaunais gads. Advente ir pieklušanas 
un pārdomu laiks pirms Kristus piedzimšanas, uz ko mēs visi gaidam. Tāpēc katru svētdienu 
aizdedzinātā svece liek mums atgādināt, ka tagad ir iestājies laiks, kas mums ir dāvāts, lai 
sadzirdētu, ko tad Dievs vēlas mums atklāt šajā klusumā.  
 
Adventes vainags arī slēpj sevī šo simbolismu, vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un 
vienotību, kā arī gaismas uzvaru pār tumsu. Tumsa, kas ir ap mums parasti ielaužas mūsos, 
ka mēs nesaprotam no kurienes tad mūsos ceļas skumjas, jeb rūgtums. Aizdedzinot pirmo 
adventes sveci, kas mūs aicina pārdomāt par cerību. Tad kad mēs atzīstamies, ka tumsa ir  
 



 
 
 
ienākusi mūsos, mēs dabiski tiecamies pēc gaismas. Gaisma sāk pamodināt mūsos cerību. 
Uz ko tad mēs liekam savu cerību? Vai šo cerību mēs liekam uz Kristu, ka Viņš ir tas, kas  
spēj atnest mūsu dzīvē pārmaiņas? Bet ar ko tad atšķiras Jaunā gada svinības no Baznicas 
jaunā gada svinībām? Kad mēs uzsākam Jauno gadu mēs savā zemapziņā nesam šo cerības 
dzirksti, jo mēs ceram, ka Jaunais gads atnesīs kaut ko labu. Tātad gaidīšana vienmēr ir 
saistīta ar cerību, mēs ceram, ka kaut kas var izmainīties mūsu dzīvē. Tāpēc katra adventes 
svētdiena liek pārdomāt par četrām svarīgām lietām, kas ir nepieciešams katram cilvēkam 
viņa dzīvē. Tā ir cerība, miers, prieks un mīlestība.  
 
Priekam arī ir jābūt mūsu ikdienā, jo tas uztur mūsu garu un miesu un dod arī dzīvību. Bet 
prieks ir garīga dāvana, ko tikai Kristus spēj dot. Ja mēs to sākam apzināt kā garīgu 
dāvanu, tad caur prieku mēs varam atrast neaprakstāmus Dieva dziļumus. Tas vairs nav tas 
cilvēciskais prieks, kuru mes meklējam un parasti atrodam ārpus sevis, lai beidzot mēs 
varētu priecāties. Bet priekam ir jānāk no mums pašiem. Prieks kā garīga dāvana spēj mūs 
novest līdz svētlaimei un tas varbūt atklājas vispilgtāk tajā brīdī, kad mēs mirstam. Vai mēs 
varēsim piedzīvot šo prieku, ne tikai dzīviem esot, bet esot tuvu nāves stundai? Jo ir daudz 
cilvēku, kas spēj nomirt ar smaidu sejā un es izsaku savu cerību, ka es arī tā gribētu. Un 
tāds prieks nekad neizsīkst, jo tā ir dāvana, ko mēs saņemam caur Dievu. Mēs vēl esam 
tikai ceļā uz šo pilnību, tāpēc piepildīsim šo Adventes laiku ar pārdomām, kas tad ir tas uz 
ko mēs ceram un ļausimies, lai prieks, miers un mīlestība iesakņojas dziļi mūsu sirdīs. Mēs 
nevaram ļaut izdzist šai liesmai mūsu sirdīs, kas nemitas meklēt prieku, mieru un mīlestību.  
  
Gija Galiņa 
 

 
 
 

 Sv. Jāņa draudzes valde vēl   

  visiem svētītus un cerību 
  pilnus Kristus dzimšanas 
  svētkus un Dieva svētību 
             2022. gadā.  
 
 
 
 
 
                 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sv. Jāņa draudzes īsziņas 
 
o Sv. Jāņa draudzes Dievnamā un telpās mēs pieprasām valkāt maskas (izņemot 

ēšanas/dzeršanas gadījumos) lai pasargātu draudzes locekļus un citus no vīrusa 

izplatības. Lūdzu tikai nāciet uz baznīcu ja esat veseli un neesat pēdējā laikā bijuši tuvā 

kontaktā ar Covid-19 sirgstošu cilvēku. Valde arvien seko CDC un vietējo veselības 

iestāžu vadlīnījām.  

o Sākot ar Mirušo piemiņas dievkalpojumu, 21. novembrī, atsāksim dievgaldu. 

Dievgalds tiks izdalīts plūstošā veidā – nāksim, pa vienam, pie altāra, saņemsim 

Dievmaizi rokā no mācītājas un saņemsim vīnu no atsevišķām glāzītēm. Pērminderi būs 

klāt palīdzēt.   

o LELBP Bīskapa vēlēšanas notika no 15. līdz 22. oktobrim. Ar prieku, paziņojam ka 

bīskapa kandidāte Lauma Zušēvica ir ieguvusi noteiktu balsu vairākumu. Apsveicam 

archibīskapi Laumu Zušēvicu ar atkārtotu ievēlēšanu bīskapa amatā un novēlam arī 

turpmāk baudīt Dieva svētību kalpošanā un dzīvē! 

o Piesakaties uz 2022 baznīcas gadagrāmatu pie draudzes priekšnieces un tā tiks jums 

nogādāta kad tās pienāks no LELBAs. Cena paliek līdzšinējā - $20.00 

o Filadelfijas latviešu koncertkora Ziemassvētku koncerts notiks 19. decembrī plkst. 

2’os pēcpusdienā mūsu baznīcā. Piedalās: koris, diriğente Gunta Plostniece, vijolniece 

Aija Tighe, altvijolniece Annija Kerno, čelliste Linda Aļļe -Murphy, pianiste/ērğelniece 

Ieva Carucci, aktrise Julia Plostniece. Programmā svētku dziesmas, mūzika, dzeja. Ieeja 

pret ziedojumiem. Visi laipni ielūgti!  

 

 
 
 

Cepsim piparkūkas  
 

Satiksimies 9. 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 9. decembra vai taisni 9. decembrī.  
Draudzei ir prieks apdāvināt mūsu vecākos draudzes 
locekļus ar cepumiem svētku laikā!    

 

Piparkūku smarža saldā 
Piepilda mājas mīļās! 

 
 
 



 
           
 
 
 

BAZĀRS 
 

 
                                              
 
    

 Paldies visiem kuŗi atbalstīja bazāru ar naudas vai mantu ziedojumu.  Paldies visiem 
kuŗi nāca palīgā sestdien mantas sakārtot, salikt uz galdiem un visu sagatavot un kuŗi  
palīdzēja svētdien ar ložu pārdošanu. Vislielākais paldies visiem kuŗi pirka lozes ar  
cerību ko vinnēt.  
 
Dāmu komiteja, Baibas Akkerman vadībā, bija sagādājusi “oktoberfest” gaumē garšīgas  
pusdienas ar skābiem kāpostiem, desām, kūpinātu gaļu un visām piedevām. Paldies  
Ariānai Akkerman par kūpinātām karbonādēm. Neiztrūka arī saldais galds ar tortēm, 
kūkām un kafiju. Varējam baudīt Gunāra Foldāta brūvēto alu – paldies Gunāram.  
  
Bazārs deva $3130.00 draudzes darbam kas ļoti palīdz budžetam. Daži izvilka pilnās lozes 
un aizgāja mājās ar kādu laimestu.  
 
Aizgājām mājās pateicīgi par iespēju atkal satikties un pavadīt pēcpusdienu ar  
draugiem un paziņām.   

 

                                                 Inta Eckerson un Māra Buks     
        
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Rudens talka 
 
Īpašuma sakopšanas talka notika 16. oktobrī. Piedalījās 22 talcinieki un deviņi skolas bērni. 
Mēs uzkopām dārzu, apgriezām koku zarus un nolaidām vienu koku kas apdraudēja garāžas 
un staļļa jumtus. Talcinieki salika jaunu piknika galdu, novāca sapuvušās šūpoles un 
pārkrāsoja mājas verandas kolonnas. Telpas tika tīrītas, skapji “revidēti”.   
 

Paldies visiem talciniekiem par lielo darbu un dāmām par 
gārdām pusdienām.  

 
Paldies skolas saimei par ziedoto piknika galdu! 

 
                                 Ivars Mežgailis    

 
 

  
  
   

 
 
 
 
 
 

       
 

Miera gaisma ceļā uz mūsu draudzi!  
 
Katru gadu, ja to atļauj drošība, kāds bērns no Austrijas ceļo kā svētceļnieks, lai iegūtu 
liesmu no Betlēmes Piedzimšanas baznīcas grotas. Vairāk nekā 1000 gadus šajā vietā 
nepārtraukti deg eļļas lampas. Trešās Adventes nedēļas laikā Vīnē, Austrijā, notiek 
iesvētīšanas dievkalpojums, lai dalītos Gaismā ar skautu delegācijām no visas Eiropas. 
Skauti atgriežas savās zemēs un ar miera vēsti, dalās Gaismā ar baznīcām, slimnīcām, 
pansionātiem un sabiedriski un politiski nozīmīgām vietām – ikvienam, kurš novērtē 
"dāvanas" nozīmi. Miera gaisma, kas simbolizē Kristus gaismu, kas īpaši redzama 
Ziemassvētkos, veicina mieru, harmoniju un vienotību starp visiem pasaules cilvēkiem.   

 
Šogad miera gaisma arī atradīs ceļu uz mūsu draudzi.  Dievkalpojumā 18. decembrī, vakarā 
5os mēs varēsim aizdedzināt lampiņas vai svecītes no šīs gaismas kas ceļo par visu Eiropu 
un Amēriku. Visi ir mīļi gaidīti.   

 
Pēc dievkalpojuma, skolas saimei būs vakariņas un eglīte.  Šogad svinēšana būs tikai skolas 
saimei lai var ieturēt distanci pēc CDC norādījumiem. 
          
                                                      Silvija Mežgailis  
 
 
   
 



 
 
 
 

Sniegsim roku palīdzībā 
 
Mēs katris varam pateikties par mūsu Dieva dota dāvānām. Šo rudeni arī padomāsim par 
tiem kuri dzīvo trūcībā, kas ir zaudējuši darbus, dzīvo izmisumā vai kuriem ir vienkārši grūti 
gādāt par savām ğimenēm. Ieslēgsim mūsu lūgšanās ari tos kas ir bijuši apspiesti, ir bēguši 
un nav savas mājas. Turēsim viņus mūsu lūgšanās un pasniegsim savu roku palīdzībā. 
 
Iepriekšējos gadus, Dāmu komitēja ir ziedojusi naudu ēdienu skapītim (Food Pantry) mūsu 
vietējās St. Mark’s United Methodist baznīcai kas atrodas Broomall, PA. Griežamies pie 
draudzes locekļiem atbalstīt un ziedot konservētos ēdienus kā arī citus piederumus kas 
cilvēkiem/ğimenei ir vajadzīgs. Atvediet jūsu ziedotās mantas un ieliekiet kastēs kas būs 
noliktas dievnama priekštelpā. Vāksim mantas līdz Ziemassvētkiem.   
 
Pieprasīts ir (angļu valodā): 
Rice     Canned fruit 
Pancake mix (mix with water)            Canned vegetables (no beans) 
Egg noodles    Condiments (mayonnaise, ketchup, mustard, etc) 
Pasta     Sugar 
Pasta sauce    White flour 
Peanut Butter              Soup 
1-ply toilet paper              Dishwashing liquid 
Toothpaste, shampoo             Feminine hygiene products 
Laundry detergent   Bar soap 

 
Ir iespēja arī nodot mantas tieši: Drive Thru Donations for St. Mark’s Church, sestdien, 20. 
novembrī plkst. 10:00 Broomall Fire Company, 1 N. Malin Road, Broomall PA 19008 

 
 
 

LIRS (Lutheran Immigration and Refugee Services) piestrādā palīdzēt 
Afgana cilvēkiem kas ir tagad atradušies jaunā zemē. Ja Jūs vēlaties 
izlasīt par LIRS humanitāro darbu un kādas iespējas ir palīdzēt 
jauniebraucējiem, sekojiet šo saite: https://www.lirs.org/   

 
“God of the refugee, God of the journey, Protector of the helpless, we lift to you the people 
of this fragile and wounded nation; those who remain at home, and those who flee.  Guard 
them and shelter them under the shadow of your wings.  Lead them to safe haven and give 
them the strength and hope to begin again. Give us the grace to walk alongside them.” 

                                                                            Rev. Dr. Laurie Kraus 

 
Palīdzība Latvijā  

 
Mūsu draudze jau astoto skolas gadu atbalsta Rūjienas vidusskolas skolniekus ar siltām 
pusdienām – kuriem ģimenes ir nonākušas trūcīgos apstākļos.  Skolnieki un viņu ģimenes ir 
ļoti pateicīgas par šo pabalstu ko viņiem sniedzam. Bieži vecmāmmiņas palīdz bērniem jo ir 
tikai viens vecāks.  Rūjienas pašvaldība palīdz pamatskolniekiem ar siltām pusdienām 
skolas gadā. Paldies draudzei!                                              

“Tavs Dievs, tevi svētīs visā tavā darbā un visās lietās”  5Moz:15:10 
                                                                



 
 
 

Ziedojumi draudzes darbam - 2021 g.  26. augstam - 30. oktobrim 
 

Bazāra ziedojumi: $1655. 
Līdz $51.  

Ruta Abrants, Velta Aldiņš, Pēteris Āns, Ieva Bundža, Harry & Inta Eckerson,  
Alvis & Iveta Hāgelis, Mudīte Jansons, Robert Lārmanis, Kristaps Liziņš, Vija Mežnora, Māra 
O’Brien, Vilnis & Ruta Ore, Patricija Plotnieks, Velga Rukuts, Baiba Vasys & Vera Strazdiņs, 
Ligita Stubis, Silvija Sturms  
$100. - $300.  

Andrejs & Dzintra Baidiņš, Aida Bērziņš, Aivars & Māra Celmiņš, Uldis & Diana Daiga, 
James & Sandra Dolan, Olafs & Sarmīte Rozentāls, Jānis & Andra Zvārgulis 
 

Paldies visiem kuri ziedoja mantas bazāram lielai un mazai izlozei ! 
 

Draudzes Darbam : $1180. 

līdz $51. -  Aivars Krasts, Velga Rukuts 
$100. - $150 - Juris Balodis, Uldis & Diana Daiga, Sandra Dolan 
$700. - Baiba Vasys 

 

Īpašuma Fondam : $100. - Pēteris & Silvija Lejasbunde 

Telpu tirīšanai: $120. - Mudīte Jansons 

 

Fred Jones piemiņai : $ 2650. - vēl ienākušie ziedojumi  

Fred Jones ģimene, Henry & Diane Dupont, Aija Gotti & ģimene, Carolyn Hartman,  
Heather Iacono, John & Mary Prince, Arlene Twaddell  

 

Edvarda Strazdiņa piemiņai : $150. - vēl ienākušie ziedojumi 

Māc. Ieva Dzelzgalvis, Ivars & Silvija Mežgailis 
 

Paldies visiem ziedotājiem! 
Juris Baidiņš, kasieris 

 

 
Atbalstiet Filadelfijas draudzi ar saviem iepirkumiem. Kad iepērkaties Amazon, lietojiet 
smile.amazon.com, izvēlieties “Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John” 
kā labdarības organizāciju, ko vēlaties atbalstīt, un no katra kvalificēta pirkuma AmzonSmile 
Foundation noziedos 0.5% mūsu draudzei!     Paldies! 

 
            Apsveicam dzimšanas dienas jubilārus un vēlam Dieva svētību! 

 
Novembris:  John Akkerman, Arvīds Lielkājs, Beatrise Puriņs 

 
Decembris:  Andrejs Baidiņš, Māra Celmiņš, Ints Dzelzgalvis, Nikolajs Foldāts, Elizabete 
Freijs, Ēriks Jansons, Astrīda Liziņš, Kristaps Liziņš, Jānis Mežaraups, Vilnis Ore, Vera 
Strazdiņš, Zinta Zvārgulis 
 



 

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

 
 

 

 

 

 

Please See the Back Page for Information on Upcoming 

Worship Services and Special Events 
Our Safety Precautions. As recommended by the CDC and local health authorities, we continue to 

require masks in the church as well as in the social hall unless you are eating or drinking. Please come to 

church only if you feel well and have not been in close contact with a person who has tested positive for 

Covid-19.  We will be offering Holy Communion on November 21 and December 12 using appropriate 

safety measures including minimal physical contact and individual glasses. 

 

The Flame of Peace and Light. For more than 1,000 years, oil lamps have been burning in a Bethlehem 

church grotto. Each year, a flame from one of those lamps makes its way to Vienna. From there, Scouts 

from around the world light their own lamps from the Bethlehem flame and carry them forward 

throughout Europe and America. These flames, as a symbol of Christ, the light of the world, spread His 

message of peace, love and harmony among people of all nations. And soon, our own church will 

receive this deeply symbolic light. There will be a special service on Saturday, December 18 at 5 

o’clock, when all of us will be able to light our own lamp or candle from the Bethlehem flame. Our 

Latvian school’s children will participate. We warmly invite all congregation members and friends to 

experience this special service.  

 

Christmas Concert. It has become a tradition for our Church and the Latvian Baptist Church of 

Philadelphia to present a joint concert at Christmastime. This year’s ecumenical concert – on Sunday, 

December 19,  at  2 o’clock – will take place in our Church. We think you’ll agree that attending this 

concert is a wonderful way to immerse yourself in the spirit and spirituality of Christmas. Do come! 

 

Let Us Lend a Helping Hand. We are grateful for all that God has given us, including the message of 

love and compassion for others. In that spirit, we ask you to keep all those in need in your prayers.  

There are so many today who have lost income, their health, their homeland, their hope. As a 

congregation, we will again be collecting donations for St. Mark’s United Methodist Church’s food 

pantry in Broomall, PA. Requested items include long shelf-life food (such as rice, pasta, pasta sauce, 

canned fruits and vegetables, sugar, flour) and personal care items (such as toothpaste, shampoo, soap, 

laundry detergent). Boxes for these items will be placed in our entry hall. Donations can be made until 

Christmas. You may also donate to LIRS (Lutheran Immigration and Refugee Services) at 

https:/www.lirs.org/ at a time when extra resources are needed for Afghan refugees. We sincerely thank 

you for every gift! 

 

Latvian Independence Day. We will commemorate Latvian Independence Day with an ecumenical 

service at our Church on Thursday, November 18 at 7 o’clock. The Latvian Society of Free Letts (531 

N. 7th Street in Philadelphia) will celebrate Independence Day on Saturday, November 20, at 1 o’clock.   

 

A Successful Bazaar. Our traditional annual bazaar, held this year on October 10, was quite a success – 

netting $3,130. Many thanks to all who worked so hard to make this possible.  

 

Congratulations. Congratulations to our newest newlyweds – Peter Eckerson and Natalie Young, as 

well as Andris Mezgailis and Katrina Karlsons. May God bless, guide and protect them throughout their 

lives together.  

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

Worship Services and Special Events 
November – December 2021 (plus January preview) 

 

 

 

November 7 

 

  Latvian Service at 11 o’clock 

 

 

November 14 

 

  Latvian Service at 11 o’clock    

 

 

November 18  

Thursday at 7 o’clock                

 

 Ecumenical Latvian Independence Day Service              

on Thursday evening at 7 o’clock 

 

 

November 21 

 

 Latvian Memorial Service with Holy Communion           

      at 11 o’clock 

 

 

November 28 

 

*   First Advent Latvian Service at 11 o’clock  

 

 

December 5 

 

 Second Advent Latvian Service at 11 o’clock 

 

 

December 12      

 

 Third Advent Latvian Service with Holy Communion 

at 11 o’clock 

 

 

December 18    

Saturday at 5 o’clock 

 

 Latvian Service Saturday evening at 5 o’clock  

 

 

 

December 19 

Christmas Concert      

at 2 o’clock 

___________________ 

 

           December 24 

     Friday at 7 o’clock  

 

 

                                             

 

 

 Fourth Advent – NO MORNING SERVICE 

Please join us at our lovely afternoon Christmas Concert 

_____________________________________________________________          

 

               CHRISTMAS EVE SERVICE AT 7 O’CLOCK 

 

Please note that there will be NO SERVICE on Sunday, December 26. 

 

      *             *          *          *          *                        

On January 2, there will be a Latvian Service at 11 o’clock.                     

On January 9, there will be a Latvian Service at 11 o’clock followed by a 

special luncheon prepared and served by the Congregation’s men.   

On January 15, there will be a Latvian Service at 11 o’clock. 

 

 


