
 

 

 

                                       Filadelfijas latviešu                                                                Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
                           301 N. Newtown Street Road  2021. g. septembris - oktobris  
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
                                   Māc. Gija Galiņa 
  
        
 
       
                5. septembris       “Labor Day” dienas nogale – dievkalpojums nenotiks 
 
              12. septembris        Dievkalpojums                                                         plkst. 11:00 
 
  19. septembris         Dievkalpojums     plkst. 11:00 
                                                  Seko māc. Gijas Galiņas vadītās garīgās pārrunas 
 
              26. septembris       Dievkalpojums    plkst. 11:00 
 

             3. oktobris     Dievkalpojums - Pļaujas svētki plkst. 11:00                                     
                                                  
              10. oktobris       Dievkalpojums plkst. 11:00 
            Bazārs -pusdienas  
     
               17. oktobris       Dievkalpojums                                                           plkst. 11:00 
 
               24. oktobris         Dievkalpojums nenotiks  
 
 31. oktobris        Dievkalpojums – Reformācijas svētki     plkst. 11:00                                  
              Ticības atjaunošanas diena  
       Seko māc. Gijas Galiņas vadītās garīgās pārrunas 
 
                7. novembris      Dievkalpojums  plkst. 11:00 
       
        
    >>>    Lūdzu ievērot – sākot ar 12.  septembri - dievkalpojumi sāksies parastā laikā 

                                                           plkst. 11:00  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  Atzīmējiet kalendārā -  Valsts svētku dievkalpojums– ceturtdien, 18. novembrī 
                                                          plkst. 7os vakarā 
 
                                                          Valsts svētku svinības - Brīvo Latvju Biedrībā  plānotas  
                                                          svētdien 21. novembrī - laiks tiks izziņots. 

                                                           
                                                         Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums –  
                                                         21. novembrī – 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 administratore             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 

21.  -  24.  oktobrim 
25.  -  31.  decembrim 

 

Svarīgās situācijās, sazināties ar draudzes priekšnieci, Rutu – mobīlais telefons 
267-933-7007 

           
                               

 

Aicinājums uz iesvētes mācību 
 

Ja vēlies kļūt par pilntiesīgu draudzes locekli, 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 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 26 septembris, 2021, ja vēlas iesvētīties 2022 gada pavasarī. 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


                                 

ES ESMU 

 
Jēzus ir patiesais vīnakoks 
 “ES ESMU patiesais vīnakoks, un dārzkopis ir mans Tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, 
viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jo vairāk augļus nestu. Jūs esat jau 
šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos; kā zars nevar nest 
augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. 
ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez 
manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un 
sakalst. Tos savāc un met ugunī, un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek 
jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans Tēvs ar to tiks 
pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi.” Jņ. 15:1-8  

 
Tā ir tik bieži dzirdēta līdzība un kad mēs klausamies jeb lasām šos vārdus, vai viņi spēj 

kaut ko jaunu mums atklāt. Tas bieži notiek pie atkārtotiem vārdiem, jeb teikumiem, ko mēs 
izsakām, jo ar laiku mēs vairs nepievēršam tiem uzmanību. Mīļotais cilvēks atkārto vārdus, es 
tevi mīlu un pēc kāda laika varbūt mums apnīkas dzirdēt šos vārdus. Bet ja mēs pieejam šiem 
vārdiem no svaiga skatījuma, tad varbūt tie spēj iegūt dziļāku jēgu mūsu dzīvē. Iesāksim ar 
to, ka mēs padomāsim par iemeslu, kāpēc šie vārdi tika izteikti. Tas dos mums iespēju 
saredzēt tās apslēpto jēgu, kas bieži ir izteikta caur Bībeles tekstiem. Bet vispirms mums ir 
svarīgi pamanīt, ka mūsu atkārtotie vārdi ir kļuvuši tik automātiski, ka mēs vairs tiem 
nepiešķiram nekādu nozīmi, un tad saturs un jēga ir mazinājusies. Tie vairs neliekas svarīgi. 
Bet kas notiek ar mums, kad mēs lasam jeb dzirdam šos vārdus, „Es esmu vīna koks, jūs 
tie zari.” 

Mēs esam redzējuši vīna koku, varbūt tas kādam aug arī mājās, tad protams tas labāk 
izpratīs, ko nozīmē rūpēties par šo vīna koku. Aplūkojot šo koku, ko tad mēs vispirms redzam? 
Arī skatīšana var būt dažāda - es skatos kā dārznieks, jeb es skatos kā garāmgājējs. 
Garāmgājējs redzēs šo koku kopumā, bet dārznieks ir tas kas redz un pazīst savu koku, jo 
viņs par to rūpējās un varbūt katru dienu viņš iet un to pārlūko, un ierauga to, kas atkal ir 
jāizdara, lai mans koks nestu augļus. Bet ja kāds zars nokalst, tad protams mēs arī savā kokā 
tos nogriežam un izmetam ārā. Tātad Bībeles līdzībā mēs iegūstam šo apstiprinājumu, ka 
mūsu dzīvē ir šis dārznieks, kas nāk un rūpējās par savu koku, jo viņam rūp šie augļi, ko mēs 
spējam dot. Vai mēs to spējam redzēt, saprast un piedzīvot to ar patiesu ticību? Varbūt tas ir 
pirmais solis, ka mums pašiem ir jāpasaka, es ticu, ka es esmu tikai zars no šī koka un ap 
mani ir citi brīnišķi zari un es neesmu viens un par mums visiem ir Viens, kas rūpējās, jo 
Dārznieks izstaigā savu dārzu un apskata savu koku. 

Tās dziļāka jēga ir paslēpta šajos vārdos, es neesmu viens, jo mēs esam tie zari un caur 
to ir izteikta dziļa kopības izjūta. Tad kad mēs sākam apzināties šo kopību, mēs vairs nesakam 
es tas zars, bet mēs sakām, mēs tie zari. Bet ja vēl joprojām mēs turpinam teikt es, tad tas ir 
tikai norādījums, ka nav kaut kas kārtībā. Mēs neesam nākuši pasaulē, lai dzīvotu vientulībā, 
jeb izolācijā no pārējiem cilvēkiem. Un ģimene ir pirmais modelis, kas mums māca šos 
kopības pamatus. Ja mēs apskatam savas attiecības savā ģimenē, jeb varbūt mēs redzam 
daudzus piemērus arī mums apkārt, kur mēs varam mācīties un atrast šo kopību jeb arī 
saredzēt to, kas rada šo šķelšanos. Un viens no galveniem ģimenes strīdu un šķiršanās 
iemesliem ir tas, ka mēs lietojam šo vārdu, es. Es gribu, es varu, es zinu un pretī noliekot 
otru, tu nezini, tu nevari un tu neko nesaproti. Un pašā dziļumā šī kopība ir pazudusi, jo mēs 
atrodamies opozīcijā viens ar otru. Mēs esam pazaudējuši šo kopību tajā mirklī, kad mēs vairs 
nesakām mēs, bet mēs lietojam tikai es. Tādas ģimenes sāk jukt ārā, cilvēki šķiras un 



 simboliski viņi arī kļūst par šiem sausiem zariem, kas tiek izmesti ārā. Tad kad mēs ļaujamies 
izpausties savam egoismam un vienmēr lietojam šo vārdu es, tad ne tikai ģimenes dzīvē, bet 
arī sabiedrībā mēs piedzīvojam šo atšķirtību no patiesās kopības un mēs kā vīna koka zars tiek 
nogriezts un izmests ārā, jo viņš ir nokaltis. 

Varbūt tā ir tikai viena daļa no mācības, ko šī līdzība grib mums atklāt - ka mums vispirms 
ir jāapzinās sava kopība, jeb jātklāj sava piederība. Vispirms mēs sevi redzam šajā ģimenes 
kopībā, kur mēs iemācamies pirmo svarīgāko mācību – mācīties būt kopā ar citiem. Ja mēs 
gribam pastāvēt labās attiecībās viens ar otru, tad mums jāsaprot, ka mēs nedrīkstam domāt 
tikai par sevi, ka mēs nepieprasam tikai savu, bet ka mēs iemācamies teikt šo svarīgāko 
vārdu, mēs. Bet līdz tam ir jāiziet grūts parbaudījuma ceļš, ģimene ir skola, kur mēs 
iemācamies arī upurēt savas vēlmes, savu laiku, lai šis ‘mēs’ varētu izpausties un šī īstā 
kopība varētu pastāvēt.  

Tālāk mēs lasām šo pavēli, jeb pamudinājumu, kas mums ir jādara, lai mēs kļūtu par 
šiem dzīviem zariem pie vīna koka. “Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest 
augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs ja nepaliekat manī.” Par 
šo palikšanu Dievā runā arī Jāņa vēstule, “Kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un 
Dievs viņā.” Viens teksts papildina otru, lai mēs labāk saprastu dzirdēto līdzību. Un varbūt 
līdzībā par vīna zariem, mēs atpazīstam šo mācību par attiecībām. Jo vispirms mēs runājām 
par attiecībām ģimenē, jeb par attiecībām ar citiem cilvēkiem, bet mēs zinam, ka tās nedrīkst 
būt atdalītas no mūsu attiecībām ar Dievu. Lai veidotos labākas attiecības ģimenē varbūt 
vispirms mums ir jānoskaidro mūsu attiecības ar Dievu. Tad attiecības ar saviem ģimenes 
locekļiem un attiecības ar citiem cilvēkiem spēs iegūt citu jēgu. Lai kur mēs būtu visās šajās 
attiecībās ir svarīgi vispirms apzināties, ka bez Dieva mēs neko nevaram, ne labot, ne 
izmainīt, jo mēs esam tikai zari. Bet tas prasa apzināties arī savu mazumu, jo es neesmu koks, 
bet es esmu tikai zars. Iepazīt Dievu pilnībā var tikai tas, kas nāk šajā pazemībā un bijībā 
dievišķā priekšā. Par šo pazemību runā 22 psalms, “ pazemīgie ēdīs un būs paēduši, un 
kas to Kungu meklē, tie Viņu slavēs.” Mēs mācamies pazemīgi atzīst, ka mēs esam tikai 
šie zari. Bet ja mēs savā dzīvē ļaujam izpausties savam egoismam, savām prasībām, mēs 
zinām, ka mēs esam tālu no tās pazemības, ko vēlas mūsos redzēt Dievs. Tad tie, kas nespēj 
būt pazemīgi, pazīst šo mūžīgo izsalkumu un nezin, kas ir tas kas viņu dzīvē trūkst. Un 
meklējot šo iemeslu, viņi domā, ka piepildot savas es prasības, savas vēlmes viņi beidzot tiks 
apmierināti. Bet atkal un atkal viņi piedzīvo šo izsalkumu. Šajās pārdomās par pazemību es 
vēlējos iepazīstināt jūs ar Latvija Republikāniskā bērnu kliniskās slimnīcas ārstu, 
reanimatologu Peteri Kļavu, kura domas par pazemību es atradu grāmatā, „Manas Latvija 
Gaismas cilvēki.” Šajā grāmatā var atrast intervijas ar dažādiem cilvēkiem, kur žurnāliste 
uzdod Kļavam šo jautājumu,”Kāpēc tu indivīdā vispirms akcentē pazemības 
nepieciešamību?” Viņš saka, ka -„Pazemība ir tāds apziņas stāvoklis, kad tava 
personība ir nomierinājusies attiecībā pret savām egoistiskajām vēlmēm, kad tā ir 
atzinusi savas vājības un to, ka neesam dzīvības radītāji. Tieši pazemība, godbijība 
pret Nezināmo, rada stāvokli, kad prāts sāk ieklausīties Dievā. Pazemība palīdz 
dzīvot saskaņā ar Dievu, to pietiekami respektēt, ļaujot caur mums darboties 
dievišķajai Gaismai.” Caur šiem vārdiem mēs sadzirdam dziļu gudrību, ka pazemība kļūst 
par tiltu starp mums un Dievu, tikai ejot pa šo tiltu, es varu viņu sadzirdēt un es varu dzīvot 
saskaņā ar Dievu. Tāpēc kultivēsim sevi pazemību, lai mēs varētu kļūt par šiem zariem, kas 
nes īstos augļus. 
    Un mums ir jāsaredz, ka visas pasaules grēka iesākums ir iesācies ar šo vārdu, es. Ieva 

saka, es gribu, un mēs piedzimstam un turpinam lietot šo vārdu, es gribu, es varu. Līdz mēs 
dzirdam šo pamācību, kas liek atgriezties atpakaļ pie šīs kopības, kas atmodina mūsos šo 
apziņu par savām kļūdām un vilšanos un beidzot mēs izprotam, ka jāmaina mūsu attieksme.  



Tad mēs no jauna mācamies lietot vārdu mēs un tad mēs varam piedzīvot, ka mēs kļūstam 
par šiem zariem, kas nes augļus, mēs esam tie pazemīgie, kas vienmēr būs paēduši, jo mēs 
esam pie šī koka un mēs paliekam tajā un mēs piedzīvojam, cik labi ir, ka par tevi kāds 
rūpējas.  Tas ir tas vienīgais ceļš, kā mēs varam atgriezties atpakaļ šajā paradīzē, no kurienes 
Ieva un Ādams tika izraidīti, jo viņi pieļāva cilvēces pirmo kļūdu, kad viņi ļāva izteikt šo vārdu, 
es. Iemācoties izprast patieso kopību mēs varam saņemt Dieva lielāko balvu, ka Viņš turpinās 
par mums rūpēties, kā patiess, mīlošs dārznieks. 

 
Gija Galiņa 

 
 

ZIŅOJUMS PAR RUDENS AKTIVITĀTEM 
 

Bībeles stundas notiksies katra mēneša pirmajā trešdienā, plkst. 11am. 
1. septembrī - ievads Mateja evaņģēlijā.  Izlasīt Mateja ev. 1: 1- 17 - Jēzus cilts raksti. Mēs 
varēsim pārrunāt par tiem un arī katrs varēs dalīties par saviem iespaidiem no saviem cilts 
rakstiem un kā tas jūs ir iespaidojis personīgi. 
3. oktobrī – Jēzus piedzimšana Mateja ev. 1:18-25 

 

Garīgo pārdomu cikli notiks katra mēneša pēdēja svētdienā pēc dievkalpojuma. 
Tikai septembrī dažu apsvērumu dēļ tas notiksies trešajā svētdienā. 
19. septembrī mēs iesāksim ciklu, kur pārunāsim par četrām sievietēm Kristus cilstkokā. 
Pirmajā parunā iepazīsimies ar Tamāru. Tamāras stāsts ir atrodams 1. Mozus grāmatas 38 
nodaļā.  
31. oktobrī, mēs svinam Reformācijas dienu, tāpēc varbūt labāk iederētos pārunāt Lutera 
sprediķa tēmu, “Māksla nomirt, jeb sagatavošanās nāvei. “   

 
Aicinu ikvienu, kuram interesē piedalīties gan Bībeles stundās, gan šajos pārdomu ciklos.  

Jūs arī varat ierosināt tēmas, kas jūs varētu interesēt un tās man arī piedāvāt. 
 
 

Lūgšana 
 
Ņemot vērā traģiskos notikumus Afganistānā, pievienojam lūgšanu, kas ievadīja Lutheran 
Immigration Refugee Service (LIRS) sanāksmi ar skaistiem vārdiem: 

 
...Protect all those who seek safety amid chaos. Hold them amid their fear and pain.  You are 
our strength.  Forgive our violence toward each other.  Stir hearts to accompany all those who 
suffer to heal and rebuild. 
Grant to all and our leaders attributes of the strong, mutual respect in words and deed, 
restraint in the exercise of power, and the will for peace with justice for all. 
Eternal God, Creator of the universe, there is no God but You. Amen. 
(the prayer was co-authored by Christian, Jewish, and Muslim clergy around the time of the 
Gulf War in 1991.  It has been adapted for the current crisis in Afghanistan by LIRS.) 

 
Dieva žēlastība lai ir ar mums visiem, Viņš lai dodas līdz katram, kas bailēs bēg no cilvēkiem, 
ugunsgrēkiem, plūdiem, vai no jebkā, kas apdraud dzīvību un, vai mieru. 
Kristus mīlestībā, 
+ Lauma 

 



 

 
 

Jauns posms draudzes dzīvē – māc. Gijas Galiņas ievešana amatā 
 

Māc. Gijas Galiņas ievešana draudzes mācītājas amatā notika 
27. jūnija dievkalpojumā ar Prāv. Anitas Vārsbergas-Pāžas 
piedalīšanos. Draudzei ir liels prieks, ka mums ir atkal mācītāja 
kas kalpo Sv. Jāņa draudzē. Apmēram 60 Dievlūdzēji piedalījās 
dievkalpojumā ko kuplināja ērğelniece Linda Aļļe-Murphy, 
lektors māc.     Dr. Uldis Ukstiņš un draudzes locekle Silvija 
Mežgaile.  Sekojot dievkalpojumam, draudzes locekļi un viesi 
baudīja dāmas sagatavoto svētku mielastu un visi dalībnieki 

juta prieka pilnas 
kopības izjūtas 
klausoties apsveikumus 
no austrumu apgabala 
draudzēm: Bostonas 
Trimdas draudzes, 

Ņujorkas draudzes, Vašingtonas draudzes, un LELBAs - kā 
arī no māsu Filadelfijas un Bukskauntijas baptistu 
draudzēm. Pateicamies Andrejam Liziņam par viņa 
veiksmīgo svētku vadību. Bija skaista diena atzīmējot mūsu 
draudzes nākošo posmu. Apsveicam mūsu jauno mācītāju 
iesākot mūsu kopējo ceļu Dieva gaismā! 

 
 
 
 

 
 
Sv. Jāņa draudzes īsziņas 
o 14. jūnija Piemiņas dievkalpojuma kopējā kolektē saziedoja $465. kas tika noziedoti 

Latvijas Okupācijas muzejam.  

o Sākot ar 22. augustu, valde vienprātīgi pieprasa lai visi valkā maskas dievnamā un 

sarīkojumu zālē (izņemot ēšanas gadījumos) lai pasargātos no vīrusa izplatības. Valde seko 

CDC un vietējām veselības iestāžu vadlīnījām.  

o LELBP Bīskapa vēlēšanas notiks š. g. oktobra beigās. Valde izsūtīs Bīskapa kandidātu CV un 

pavadvēstuli draudzes locekļiem kad tie būs pieejami. 

                  Ruta Ore, draudzes priekšniece 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Skolas izlaidums 2021. g. 6. jūnijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Absolventi Magnuss Clouser, Laila Chakars, Matīss Clouser 
 

 

 

 

 

Ziedojums no Filadelfijas Latviešu skolas 
absolventiem. GAŖEZERĀ ir izlikts skaists ķieģelu 
celiņs starp Sēnītes paviljonu un ēdamzāli.  Projekts 
varēja tikt realizēts ar ziedojumiem no Gaŗezera 
labvēļiem un GVV absolventiem. 
 
 
 
 
 

                                                    

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Paldies 
 

Paldies visiem, kuri palīdzēja izkārtot Uteni piektdien un sestdien 18. un 19. jūnijā  – 
izreklamēt, izstādīt mantas, nocenot, palīdzēt ar pārdošanu, iekasēt naudu un beigās visas 
nepārdotās mantas novākt kas tika noziedotas Green Drop labdarības organizācijai. 

 
Liels paldies vēlreiz visiem kuri ziedoja mantas pārdošanai un paldies visiem kuri iepirkās.  
Utenis ienesa vairāk kā $2,700.00.  Ienākums būs liels atbalsts draudzes darbam. 

 
                                                                                                Māra Buks 
                       

Draudzes pikniks 
 

Ja līst lietus, vai mūsu tradicionālais pikniks izjūk? Nekādā ziņā nē! Varbūt tikai mazliet savādāk 
izskatās: ēdam telpās nevis mūsu skaistajā dārzā. Mūsu bravūrīgā grilēšanas komanda ar līderi 
Kārli Budkēviču, grilēja desiņas un vistu stilbiņas neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 
Mūsu dāmas un kungi sanesa visvisādus garšīgus salātus, piedevas un saldos ēdienus. Galdi 
bija skaisti klāti ar saules puķu pušķiem, kuŗi ienesa saules gaišumu un prieku telpās. 

 
Ziedojumi par pusdienām ienesa $265. kas tika saziedoti Palīdzībai Latvijā, Rūjienas 
vidusskolas skolniekiem lai apmaksātu siltas pusdienas. Šo bērnu ģimenes ir nonākušas grūtos 
apstākļos. 

    
Liels un sirsnīgs paldies visiem palīgiem un ziedotājiem! 

                                                                          Baiba Akermane 
 
 

Sveicam dzimšanas dienas jubilārus 
 

Septembris : Alberts Bundža, Uldis Daiga, Ieva Dzelzgalvis, Mudīte Jansons,  
Matthew Lacek, Ruta Ramanis, Roberts Rūsis 

 
Oktobris:  Dzintra Baidiņš, Ēriks Dambergs, Andris Lagzdiņš, Vija Mežnora,  
Aina Stiebris, Uldis Vilciņš, Andra Zvārgulis 

 

Vēlam Dieva svētību! 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

Ziedojumi draudzes darbam - 2021 g.  1.  jūnijam - 25. augustam 
 

Apkārtrakstam: $50. –  Velta Aldiņš 
 

Draudzes Darbam : $645. 
Līdz $51. 

Anonīms, Aina Berķis, Arvīds Lielkājs, Vera Strazdiņš 
$150.  

Andrejs & Dzintra Baidņš, Ilmārs & Aina Stiebris 
 

Īpašuma Fondam : $100.  

JansonsTeam - eXpRealty – Ēriks un Sandra Zeidenberga - Jansons 
Ziedojums no pakalpojuma pārdodot  nekustamu īpašumu draudzes locekļa klientam. 

 
Sarīkojumiem : $200.  - Arvīds Lielkājs 

 
Telpu tīrīšanai : $200. 

Andrejs & Dzintra Baidiņš, Mudīte Jansons 
 

Ausmas Ābrams piemiņai  - $250. 

Andrejs & Dzintra Baidiņš, Mudīte Jansons, Vilnis & Ruta Ore, Patricija Plotnieks  

 
Ausmas Ābrams piemiņai - ROTAI : $200.  

Mudīte Jansons, Vija Mežnora, Patricija Plotnieks 

 
Edvīna un Maigas Krams piemiņai - $375. 

Gunta Melbārdis, Inta Byers & Emma Klimanskis, Anita Stephens, Māris & Anita Stipnieks 
                                             

Fred Jones piemiņai  : $4570. 

  

Gunta Melbārdis, Kirsten Alexander, Margaret Alexander, Pēteris Āns, Andrejs & Dzintra 
Baidiņš, Juris Baidiņš, Māra Celmiņš, James & Sandra Dolan, June Eisley, Cheryl Green, David 
Hawthorn, Karen Hurst, Mudīte Jansons, Aivars Krasts, Carl Long, John & Olga Maloney, 
Patrcia Mickey, Vija Navarro (Liezeres skolai), Vilnis & Ruta Ore, Charles & Jean Platz Fund, 
PNC Bank friends, Brian and Rachel Prince, John & Mary Prince, Christine Synder 

 

 
 
 

Paldies visiem ziedotājiem! 
Juris Baidiņš, kasieris 

 



 
The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
 

Please See the Back Page for Information on Upcoming  

Worship Services and Special Events 

 
Meeting With Pastor Galins.  You are welcome to arrange a private meeting with pastor Galins for any 

reason, including illness or emergency.  To set up a mutually convenient time and place (at her Church 

office, your home or other), please contact her by e-mail: gijagalins@gmail.com or by calling: 206-696-

9535.  

 

Please note that pastor Galins will be on vacation from October 21 to October 24, and from December 

25 to December 31.  Should you have any questions or concerns during those times, please feel free to 

contact our Board President, Ruta Ore at 610-287-3845. 

 

Pastor Galins Installation.  Although pastor Galins has been with us for several months, her official 

installation service took place on Sunday, June 27.  We were honored to have deacon Anita Varsbergs-

Paza from Washington D.C. and reverend Dr. Uldis Ukstins from our neighboring Baptist Church 

participate in the lovely service.  We were honored, too, by the presence of guests from Boston’s and 

New York’s Latvian congregations, as well as from two neighboring Latvian Baptist congregations.  

We all welcome our new pastor and confidently face the future guided by God’s love and light. 

 

Confirmation Classes.  Pastor Galins is offering classes for any person (usually a young adult – or 

older adult) who has not been confirmed and wishes to become a full member of our Church. 

Confirmation classes run from fall through spring.  If you wish to be confirmed in spring of 2022, 

please contact pastor Galins no later than September 26. 

 

Latvian School Graduation.  After many years of faithful attendance and completion of very 

interesting and valuable graduation projects, Laila Chakars, Magnuss Clouser and Matiss Clouser 

graduated from our Latvian School. (Please see their color photo on an earlier page.) We are immensely 

proud of their accomplishment and their dedication to the Latvian language, history and culture.  And 

we wish them success and Godspeed in all their future endeavors! 

 

Annual Bazaar Planned for Sunday, October 10.  One of our Church’s most popular and fun events is 

the annual bazaar.  A myriad of prizes are won while everyone enjoys a great Latvian lunch and shares a 

lot of laughter and fellowship.  We hope you can make a donation (raffle items or a check) for this 

important fundraiser scheduled for Sunday, October 10.  Your participation is greatly appreciated. 

 

Successful Tag Sale.  Thanks to all who helped with our summer tag sale.  A team of congregation 

members spent many hours and days collecting items, pricing, selling, packing and cleaning up.  All 

unsold items were donated to charity.  The Church made over $2,700 for our overall Church budget. 
 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 
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Worship Services and Special Events 
 

September 2021 – October 2021 (with November preview) 

All Services Begin at 11 O’clock Unless Noted Otherwise 
 

 

September 5 

 

             *   Labor Day Weekend – NO SERVICE AT OUR CHURCH 

 

September 12 

 

             *   Latvian Service  

  

 

September 19 

 

 

             *   Latvian Service 

 

September 26 

 

*  Latvian Service  

 

 

October 3 

 

              * Latvian Service                                         

 

 

October 10 

 

             * Latvian Service followed by our fall festival  

                fundraising bazaar and luncheon 

 

 

October 17 

 

             *  Latvian Service          

                 

 

October 24 

 

              THERE WILL BE NO SERVICE AT OUR CHURCH                                  

                     

 

   October 31                                      

 

              * Latvian Service (Reformation)          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                            Please Note for November: 

 

November 7 -  Latvian  Service  

    

THURSDAY EVENING, November 18 – Latvian Independence Day 

Service at our Church at 7 P.M.  (The Latvian Society in Philadelphia  

plans on celebrating Latvian Independence Day on Sunday, November 21.) 

 

November 21 – Latvian Memorial Service      

 

              

   
 
 


