
             

 

      

                                Filadelfijas latviešu                               Draudzes Ziņas  

                         Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 

                    301 N. Newtown Street Road                  

                        Newtown Square,  PA  19073                       2015. g. decembris – 2016. g. janvāris  
                                  610-353-2227   

                            Māc. Ieva Dzelzgalvis                                             

  
  

             6. decembris             2. Adventa Dievkalpojums                            plkst. 11:00 
                                              
                                   Dievkalpojums Vilmingtonā (1530 Foulk Rd. – Rt. 261)        plkst. 3 os 
                                                     seko kafijas galds 

 

                13. decembris             3. Adventa Dievkalpojums                        plkst. 11:00 
                                                          seko skolas eglīte 

                                                          
 20. decembris             4. Adventa Dievkalpojums                           plkst. 11:00  
  

                                       Filadelfijas latviešu koncertkora Ziemsvētku koncerts         plkst. 5 os 

                                  
    24. decembris            Kristus piedzimšanas svētki                    plkst. 6:00 vakarā 
                                           Ziemsvētku vakara Dievkalpojums   
 

             27. decembris                   Dievkalpojums nebūs                             
       
             3.  janvāris                 Zvaigznes diena                               plkst. 11:00 
                                             Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu   
                                                 seko draudzes kungu rīkotas pusdienas    
                                                                 

    10. janvāris                Dievkalpojums                                     plkst. 11:00 
                                                                                                                                                  

            17. janvāris                Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu            plkst. 11:00 

                      seko dāmu komitejas gada pilnsapulce - visas dāmas laipni lūgtas 

                                                                                                                                                                                                                                                           
     24. janvāris                Dievkalpojums  plkst. 11:00                        
                                                seko Draudzīgais Aicinājums 
                                          Māc. Jāņa Siliņa stipendijas fonda izloze 

                                                          
            31. janvāris                Dievkalpojums angļu valodā ar Dievgaldu       plkst. 11:00                                            
 

               7. februāris               Dievkalpojums  plkst. 11:00 

                                                                 seko filmas izrāde „Dieva Putniņi” 
                                       



 

 

Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot. 
 

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, 

Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.   
 

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts 

dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un 

Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus.  Pasaulē ir 

tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas  

dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie dus 

nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.  
 

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  “Redzi, 

es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas 

Kungs!”  (Lk. 2: 10).  Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, kas 

nesnauž un neguļ.  Nekad.   
 

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī saņem 

brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu no draudzes locekles, 

kuŗai nesen palika ‘tikai’  95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā mūža 

ceļā daudz piedzīvots -  bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas 

gleznā nakts tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un  Svētā Gara klātbūtne - miera 

balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz  ir nodomā un Kristus Bērns vairs nedus 

silītē, bet mātes rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   
 

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, 

cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu 

un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē,, 

Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt 

par tādiem, kas gatavi sargāt,  gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju 

dusēt bez bailēm.  Visvarenais  Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, 

Baznīcu.  Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, 

Viņa želastības un jaunu uzdevumu pilna!   
   

Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! 

Archibīskape Lauma 



 LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ  
 

 LATVIAN  EVANGELICAL  LUTHERAN  CHURCH  IN  AMERICA 
 Prāv./Dean Gunars Lazdins,  
 146 Springs Ct. Carmel, IN 46033.telefons (317)844-8608 e-mail:glazdins@indy.rr.com 

 
 

“Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis 

caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās 

uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis 

par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī 

pasauli radījis.” Ebr.1:1,2 
 

Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem 

manus labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus 

Ziemassvētkus. Šajā Adventa laikā mana lūgšana ir, 

lai katrs no jums rastu iespēju pārdomāt savu ticibu 

un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa 

Baznīcu.  Vienalga, ko mūsu sirdis un dvēseles 

vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, 

Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemassēvtkos mūs pilda 

prieks un mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir piepildījušas Kristus Bērns.  

Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva mīlestība mums parādās 

Viņa brīnišķīgajā dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, mūsu ticība 

mūs arī mudina dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs zemes!”  Mēs 

saprotam, ka patiesais miers zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas mūsu 

dzīvē.  

Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes pulcināt dievnamos. Dažādu 

iemeslu dēļ. Cik brīnišķīga un žēlastība pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās vājības un 

vecos paradumus, sāpes un no jauna atsākt svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. 

Ziemassvētki to dāvā. Lai kopā augam spēkā un žēlastībā, pazīstot un svinot Dieva 

klātbūtni mūsu dzīvēs un Viņa valdīšanu par visām lietām pasaulē.  

Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA raugās uz visu, ko Kungs 

ir uzticējis mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, mūsu 

apkārtnē un pasaulē. Ir daudz darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam 

jautājumu “Ko lai sutu?”, atbildam: “Es šeit esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā 

mūsu dāvana Dievam un mūsu Baznīcai. 

Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un uzņemsim jauno 2016. gadu, 

zinot, ka tas bus pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, līdz 

ar visiem, kas kopā ar mums pielūdz Dievu. 

  Lai musu Kungs Jezus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos 

cilvēkus šajā cerību un žēlastības laikā. Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus 

Kristus spožuma pilns. Es lūdzu, lai Viņa daudzās svētības apklāj jūs un jūsu tuviniekus.  

 

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš 

 



Rīta zvaigznes – Jēzus Kristus – Dzimšanas diena  

 
Mīļā draudze!      

 

Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu,  

mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis, –  

kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini,  

un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?  (Ps 8:4-5) 

 

            Cik tālu ir zvaigznes no šī mazā cilvēka, kas stāv naktī ārā un raugās debesīs!  Kamēr pasaule guļ, 

Tavas zvaigznes ir nomodā.  Nomodā viņas ir arī pa dienu, kad tās neredzam.  Bet tumsā redzam gaismas 

varenību, kas dienā apslēpta. 

 

            Gani, nomodā naktī sargā savus lopus.  Pēkšņi Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās un Tā Kunga 

spožums tos apspīd.  Baiļu pārņemti, tie klausās eņģeļa vēsti:  “Nebīstieties, jo es jums pasludinu lielu 

prieku ... jums šodien Pestītājs dzimis ...”  Un pēkšņi parādās debespulku draudze, slavē Dievu, un saka:  

“Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Viņam labs prāts.” 

 

            Gudrie vīri, izmisuši, jo zvaigzne kam tie sekoja ir apslēpta, griežas pie Jeruzālemes valdnieka.  Bet 

kad tie atkal iziet ārā, tie ierauga zvaigzni un tie priecājas ar varen lielu prieku. 

 

Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs,  

un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, 

kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena, 

un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs  (2. Pēt  v. 1:19) . 

 

              Vīrs, iegrimstot visdziļākās bēdās, zaudējot Parīzes traģēdijā savas dvēseles mīlestību, spēj teikt: 

              

                   “Mēs esam tikai divi, mans dēls un es, 

                         bet mēs esam spēcīgāki nekā visas pasaules karaspēki... 

                   Un katru sava mūža dienu šis mazais zēns tevi (ļauno) apvainos ar savu prieku un brīvību.” 

 

             Apspīdini, Pestītāj, šo tēvu un septiņpadsmit mēnešu veco dēliņu, ar Savu gaismu!  

 

                   “Ak saldais, mīļais Jēzuliņ, 

                   Nāc, taisies, mīkstu spilventiņ, 

                   Un dusi manā sirsniņā, 

                   Ka Tu man paliec prātiņā.”  (46) 

          Jēzus Kristus mīlestībā, 

                                                                                                                       māc. Ieva 
 
Mīļie  draugi! 

        Pateicamies Jums visiem par mīlestību un sirsnību, ko esam saņēmuši no Jums!  Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus, 

mūsu Pestītāja, gaisma apspīd Jūs visus!  Priecīgus Ziemsvētkus!                  

               Ar mīlestību, māc. Ieva 

 

        2015. g. decembrī 



Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis 

 
Runas stundas ir trešdienās 2 - 4 pp. Mācītāja ir birojā arī citās dienās un laikos.  Ja vēlaties 
sarunāt tikšanos, lūdzu iepriekš piezvaniet pirms došanās ceļā, jo var gadīties ka svarīga 
iemesla dēļ mācītājai ir jāizbrauc runas stundu laikā.  

       BRĪVDIENA ir pirmdiena 
Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons  - mobilais :         1-803-431-6071 
                                                                            mājas                 410-441-8039     
                                                                            e-pasts:  ieva_dts@yahoo.com 
  
    Draudzes priekšniece              Māra Buks              610-383-5972   maritebu@verizon.net 
    Kasieris                                 Vilnis Ore               215-353-0507  vilnis.ore@verizon.net    
    Dāmu komitejas priekšniece    Baiba Akkerman      856-489-1615   baibaa@aol.com 
    Skolas administratore             Silvija Mežgailis       610-277-8072   roosters4@comcast.com 
 
Baznīcas telefons: 610-353-2227 Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org   
 

  
       BĪBELES STUNDAS:              16. decembris             plkst. 11  
                                                      20. janvāris                plkst. 11 
                                               

 

*      *      *      *     *      * 
 
 

Sveicam decembrī un janvārī dzimušos draudzes locekļus  
 

           Decembrī: Andrejs Baidiņš, Māra Celmiņs, Ilze Cerbulis, Ints Dzelzgalvis, Nikolajs Foldāts, 
           Ēriks Jansons, Ilga Laiva, Silvija Lejasbunde, Astrīda Liziņš, Kristaps Liziņš, Jānis Mežaraups, 
          Elizabete Freijs, Vilnis Ore, Zenta Ore, Ruta Stiebris, Vera Strazdiņš, Erna Stūrītis, Zinta Zapp 
             

            Janvārī:  Pēteris Āns, Juris Baidiņš, Juris Balodis, Karmena Bērziņš, Lūcija Blatchens,  
            Stase Dambergs, Inta Grunde, Emma Klimanskis, Gunta Melbārdis, Andris Mežgailis, Ruta Ore, 

Georgs Pērkons, Patricija Plotnieks, Olafs Rozentāls, Ilga Veisbergs 
                                                                                                                 Vēlam Dieva svētību  

   
 

Ziemsvētku poinsetias 

 
Ziemsvētku puķes  - sarkanas un baltas poinsetias arī šogad var pasūtīt pierakstoties baznīcas 
sarakstā vai zvanot Mudītei Jansons  610 - 647 – 8162.  Cena $6.50 
          
Poinsetias tiks lietotas mūsu dievnama pušķošanai ziemsvētku vakara dievkalpojumam. Pēc 
dievkalpojuma varēsiet tās saņemt vai atstāt dievnamā. 
   
                                                                                           Paldies par atbalstu ! 

mailto:ieva_dts@yahoo.com
mailto:maritebu@verizon.net
http://www.latvianluthchurchphila.org/


Ceļā uz Betlemi        - Ed. Ķiploks 

Dzimst Pestītājs, Dieva Dēls pasaulē nāk, 

Un enģeļu balsis atskanēt sāk:    

“Virs zemes nu miers, un cilvēkam Dievs     

Tik tuvu ir nācis – ej paskaties!”    Priecīgus Kristus piedzimšanas 

        Svētkus un svētītu 2016. gadu! 

Kas toreiz pie silītes noliecās,                        - Jūsu Draudzes Valde 

Tiem ticība dvēselē iedegās. 

Nav tagad vairs silītes, sanākt kur mums,  

Bet pasaulē ieskan šis vēstījums: 

 

“Jums Pestītājs dzimis, priecājieties, 

Šai pasaulē atkal ir atklājies Dievs!” 

                      

 

S A R Ī K O J U MI 

Sestdien, 19. decembrī  - plkst. 10 ‘os - Eglītes un Dievnama pušķošana  

Svētdien, 20. decembrī -  plkst. 5:00 

                    Filadelfijas Koncertkora Ziemsvētku koncerts 

Svētdien, 24. janvārī pēc Dievkalpojuma – „Draudzīgais Aicinājums” 

    Mūsu skolas jaunieši un māc. Jāņa Siliņa fonda stipendiāti – Marisa, Tija un Nils 

pastāsīs par viņu pieredzi un piedzīvojumiem apmeklējot Gaŗezera Vasaras Vidusskol 

Svētdien 7. februārī , plkst. 1:00 -  filmas izrāde DIEVA PUTNIŅI 

       Dzintras Gekas filmā Dieva Putniņi parādīti 1944. gadā uz Vāciju izceļojošo ģimeņu 

likteņi. Nonākot Vācijas nometnēs bijām „Displaced Persons”, dīpīši vai Dieva putniņi. 

Intervētie cilvēki stāsta par Latvijas atstāšanu, dzīvi nometnēs un izceļošanu svešā zemē. 

Sestdien, 20. februārī – „Chili cook-off”  un alus degustācija  



     B A Z Ā R S 

 Pļaujas svētku dievkalpojumā altāris bija greznots ar 
“rudens ražu” un skolas bērni katrs vēl ienesa kādu augli 
vai dārzāju, ko arī novietoja pie altāra. 
 

Pēc dievkalpojuma skolas bērni steidzās pie spēļmantiņu 
princeses  (Intas Grundes) lai izmēģinātu savu laimi.  Ļoti 
ātri bērniem bija pilnas rokas ar mantiņām un bija jāmeklē 
maisiņi kur visu bagātību ielikt. Izlozes biļetes ātri tika 
izpirktas, galdi  tukšojās un laimētāji smaidīja.  
 
 

 
Lielā izlozē bija Silvijas Lejasbundes 
gatavotās un ziedotās rotas lietas, 
vairāki grozi ar atspirdzinājumiem un 
citas mantas.  Sarīkojumu zāles galdi 
bija skaisti dekorēti ar rudens lapām 
un ziediem. Dāmu komiteja Baibas 
Akkerman vadībā bija gādājusi par 
garšīgām pusdienām. Liels paldies 
pildīto pankūku cepējām – Lūcijai 
Blatchens, Zentai Orei, Lailai Gansert 
un Baibai Akkerman. Varējām arī 
baudīt kāpostus ar desiņām un 
tortes, kūkas un visādus saldumus.  
 
Paldies visiem kas atbalstīja bazāru ar naudas vai mantu ziedojumu.  Paldies arī visiem kas 
nāca palīgā sestdien mantas sakārtot, salikt uz galdiem un visu sagatavot un svētdien ar 
ložu pārdošanu. 
 
Bazārs deva $ 3150. draudzes darbam kas ļoti palīdz budžetam. Pavadījām jauku 
pēcpusdienu un aizgājām mājās bagātāki.  
 
                                                                                         Inta Grunde un Māra Buks 

                                                                                            
                                                           



Ziedojumi draudzes darbam –2015. g.  1. augustam – 15. novembrim 
 
Altāra Ģildei:  $200.  

  Austra Mežaraups 
 
Apkārtrakstam: $84.72 

  Mudite Jansons, Skaidrīte Kalniņš, Edvīns Krams  
 
Bazāram: $2035 

  līdz $99. 

  Anonīms, Velta Aldiņš, Pēteris & Kathryn Āns, Lūcija Blatchens, Imants & Velga Brolis, Andrejs Brošs, 
  Ieva Bundža, Uldis & Diana Daiga, Ēriks & Stase Dambergs, Andris Grunde, Juris & Mudite Jansons, 
  Andris Lagzdiņš, Arvīds Lielkājs, Arvīds Mežgailis, Ivars & Silvija Mežgailis, Vija Mežnora, Māra O’Brien, 
  Patricija Plotnieks, Ruta Ramanis, Ilmārs & Aina Stiebris, Silvija Šturms, un Draudzes Dāmu komiteja. 

 
 $100 + 
  Andrejs & Dzintra Baidiņš, Edgars Bērziņš, Tālivaldis Bērziņš, Aivars Celmiņš, Harry & Inta Eckerson, 
  Dace Gluskin, Marita Šnore, Vera Strazdiņš, Jānis & Andra Zvārgulis 
 
Draudzes Darbam: $2051. 

  līdz $99 

  Ivars & Ilze Benks, Eric & Ināra Suuberg 
  
  $100   

  Anonīms, Uldis & Diana Daiga, Aivars Celmiņš, Juris & Mudite Jansons, Māra O’Brien, 
  
 $200 - $300 

 Andrejs Brošs, Guna Mundheim 
 
$400 - $500 

Andrejs & Dzintra Baidiņš, Anthony & Baiba Vasys 
 
Īpašuma uzturēšanai: $848. 

līdz $99. 

Ilmārs & Aina Stiebris 
 
$100 - $200 

Anonīms. Andrejs Brošs, Draudzes dāmu komiteja 
 
$400 

Edgars Bērziņš 
 
Latviešu skolas bērniem - $159. 

Anonīms 
 
Telpu tīrīšanai: $300. 

Lūcija Blatchens, Juris & Mudite Jansons, Vilnis & Ruta Ore 
 

Edītes Bašēns piemiņai: $65 
Jānis & Ieva Bundža, Jaan & Benita Kruus 

                                                                                          Paldies visiem ziedotājiem, 
                                                                Vilnis Ore, 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 

 

 
 

 

Latvian School Christmas Celebration.   The Latvian School will hold its annual Christmas Celebration 

and luncheon on December 13.  If you want your child to receive a “goodie bag” from our Latvian Santa, 

please contact Silvija Mežgailis at 610-277-8072.  Please join us at this warm and festive event. 

 

Poinsettias.  On Christmas Eve, the Church is always decorated with a multitude of red and white 

poinsettias.  You can help cover the cost through a donation of $6.50 per plant.  You can order plants by 

signing up on the list at the Church, or by calling Mudite Jansons at 610-647-8162.  You can take your plants 

home after the service, give them as gifts, or simply leave them at the Church for decoration. 

 

A Successful Fund- Raiser.   We raised over $3,000 from our annual bazaar. Without such fund-raisers, we 

literally could not exist.  Thank you all for your continued support. 

 

A Very Special Concert.    The Latvian Baptist Church of Philadelphia is known for its beautiful Christmas 

concerts which feature choral works and guest artists.  This year’s concert – on Sunday, December 20, at    

5 o’clock – will take place in our Church.  The chorus consists of members of the Baptist congregation and 

our congregation as well.  We think you’ll agree that attending this concert is a wonderful way to immerse 

yourself in the spirit and spirituality of Christmas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

 

Worship Services and Special Events 
December 2015 – January 2016 

 

All Services Begin at 11 O’clock Unless Noted Otherwise 
(Please see special time for the Christmas Eve Service.) 

 

 

December 6 
 

  Latvian Service at our Church at 11 o’clock  

  Latvian Service in Wilmington at 3 o’clock  (followed by 

light fare and coffee) 

 

 

December 13 

 

 Latvian Service   

 Latvian School’s Christmas Celebration   

 

 

December 20 

 

 Latvian  Service at 11 o’clock 

 Christmas concert at 5 o’clock    

 

 

December 24 

 

  CHRISTMAS EVE SERVICE at 6:00 P.M. 

 

 

December 27 

 

     There will be NO SERVICE at our Church 

 

 

January 3 

 

 Latvian Service with Holy Communion 

 Lunch prepared and served by the Congregation’s men 

 

 

January 10 

 

 Latvian Service 

 

 

January 17 
 

 Latvian Service with Holy Communion  

 Ladies’ Committee Annual Meeting 

 

 

January 24 

 

 

___________________ 

 

           January 31 

 

 

                                             

 

 Latvian Service  

 Annual commemoration of “Draudzīgais aicinājums” – 

an invitation to support our Latvian school.  Artwork raffle. 

_________________________________________________________ 

 

 English Service with Holy Communion 

 

                             **************** 

On February 7, there will be a Latvian Service at 11 o’clock 

 

 


