Filadelfijas latviešu
Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze
301 N. Newtown Street Road
Newtown Square, PA 19073

Draudzes Ziņas
2017. g. jūnijs - jūlijs - augusts

610-353-2227

Māc. Ieva Dzelzgalvis

2017 gads – Reformācijas 500. gada diena

4. jūnijs

Angļu valodas Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 11:00

11. jūnijs

Tautas sēru diena - Ekumēniskais Dievkalpojums

plkst. 11:00

18. jūnijs

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 10:00

25. jūnijs

Dievkalpojums

plkst. 10:00

seko pusdienas Tautas Deju grupas “Dzirkstele” izkārtojumā
un pāris tautas dejas – ko dejos Batimoras dziesmu svētkos

2. jūlijs

“ASV Neatkarības dienas nogale” – Dievkalpojums nebūs

9. jūlijs

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 10:00

16. jūlijs

Dievkalpojums

plkst. 10:00

23. jūlijs

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 10:00

30. jūlijs

Dievkalpojums

plkst. 10:00

Angļu valodas Dievkalpojums

plkst. 10:00

13. augusts

Dievkalpojums

plkst. 10:00

20. augusts

KAPU SVĒTKI

27. augusts

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

6. augusts

- Glenwood kapos plkst 11:00
Montrose kapos plkst. 12:00

seko pusgada informācijas sapulce un

plkst. 10:00

Pikniks

>>>

Lūdzu ievērot - sākot ar 18. jūniju Dievkalpojumi sāksies vasaras posmā
plkst. 10:00

___________________________________________________________________

Atzīmēšanai kalendaros: 18. jūnijā – pēc Dievkalpojuma Filadelfijas tautu dejas grupa Dzirkstele pasniegs
pusdienas un arī mūs iepriecinās ar dažām tautas dejām ko viņi dejos
Dziesmu svētkos Baltimorā.

Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis
Runas stundas vairs nebūs birojā trešdienās 2 - 4 pp. Ja vēlaties tikties ar mācītāju, lūdzu

piezvaniet viņai un sarunājiet laiku.

BRĪVDIENA ir pirmdiena

Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons - mobilais :
803-431-6071
mājas
410-441-8039
e-pasts: ieva_dts@yahoo.com
Draudzes priekšnieks
Kasieris
Dāmu komitejas priekšniece
Skolas administratore

Vilnis Ore
Juris Baidiņš
Baiba Akkerman
Silvija Mežgailis

215-353-0507 vilnis.ore@verizon.net
302-478-7065 jbaidins@yahoo.com
856-489-1615
610-277-8072

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

21. jūnijā
19. jūlijā
16. augustā

*

*

plkst. 11:00
plkst. 11:00
plkst. 11:00

*

*

*

*

Paldies par Lillijām Lieldienu rīta Dievkalpojumā
Māc. Ieva, Ruta Abrants, Velta Aldiņš Baiba Akkerman, Aida Bērziņš, Andrejs Brošs, Māra Celmiņš,
Ināra Gerliņš, Andris Grunde, Mudīte Jansons, Vija Jones, Arvīds Lielkājs, Austra Mežaraups, Silvija
Mežgailis, Ruta Ore, Otto Liepiņš – savu vecāku piemiņai, Mudīte Pizzini, Aina Stiebris,
Andra Zvārgulis

Valde pateicās visiem kas uzliek ziedus uz altāra mūsu Dievkalpojumiem. Reizēm draudzes locekļi to
dara lai pieminētu kādu kas is aizgājis mūžībā. Ja vēlaties kādu svētdienu uzlikt ziedus uz altāra lūdzu
pierakstaties sarakstā pie ziņu dēļa vai zvaniet - Mārai Buks (610) – 383-5972

Sveicam Jūnijā un Jūlijā dzimušos draudzes locekļus
Jūnijā: Andris Baidiņš, Andris Bērziņš, Ingrīda Bērziņš, Tālivaldis Bērziņš, Ieva Bundža,

Krasts, Andrejs Liziņš, Marisa Liziņš, Ligita Stubis, Juris Teteris, Tija Vilciņš

Jūlijā: Agita Abens, Ariāna Akkerman, Pēteris Bergs, Sandra Dolan, Harry Eckerson,

Larmanis, Imants Lukstiņš, Ivars Mežgailis

Aivars

Robert

Vēlam Dieva svētību !

KAM TIC LUTERĀŅI – Autors māc. Andris Sedliņš
LUTERĀŅI IR KRISTIEŠI
Vienreiz kāds gudrinieks pajautāja kādam luterāņu mācītājam, "Vai luterāņi tic, ka tā ir vienīgā
patiesā reliģija?" Un mācītājs gudri atbildēja: "Jā, bet luterāņi nedomā, ka viņi ir vienīgie, kuriem
pieder patiesība." Būt par luterāni nozīmē būt par kristieti: luterāņi ierindo sevi garajā kristiešu
ierindā, kas sniedzas atpakaļ līdz pat pirmajiem Kristus mācekļiem, kuri ir dzemdināti Dieva
ģimenē caur savu kristību un tiek spirdzināti ticībā ar Dieva vārdu un Svētā Vakarēdiena
sakramentu. Viņi pieņem baznīcas vēsturiskās ticības apliecības un ciena tās liturģiskās
tradīcijas. Kopā ar daudzām citām kristīgām konfesijām, viņi stāv uz pašiem kristīgās ticības
pamatiem.
KĀPĒC "LUTERĀŅI?" Nosaukums "luterānis" neparādās līdz pat 16. gadsimtam, kad kāds
katoļu mūks, Mārtiņš Luters, mēģināja reformēt toreiz vienīgo baznīcu, kura bija kļuvusi
uzpērkama. Bet viņa pūles veicināja nevis reformāciju, bet šķelšanos. Baznīca tika sašķelta divās
daļās: "reformētā" vai "protestantu" baznīca vienā pusē, un katoļu baznīca otrā. Lutera
ienaidnieki sāka nosaukt šo pirmo protestantu baznīcu par "luterāņu" baznīcu. Un, lai gan
Luters pats par to protestēja, tā tas vārds palika. Šodien luterāņi ļoti augstu novērtē šo
reformācijas vēsturi un tās bagātību un lepni nes Lutera vārdu. Lutera revolūcija mainīja ne tikai
baznīcu, bet arī tā laika sabiedrību. Luters un Reformācija atstāja ļoti lielu iespaidu uz izglītību,
darbu, politiku, mūziku, un kultūru. Var teikt, ka šī reformācija ieveda Eiropu modernā laikmetā.
Lai gan tā visa bija sarežģīta vēsture, pats Reformācijas kodols atrodams vienkāršos vārdos:
Tikai Dieva Vārds, tikai žēlastība, tikai ticība.
VĀRDS Lutera lielais atklājums, kas iesāka šo kustību, bija
dārgums, kas atrodas Kristus mācības pašā centrā un stāv rakstīts Bībelē.
Toreiz Bībele tika lasīta reti, jo tā nebija tulkota no latīņu valodas. Un
grāmatas vēl netika drukātas. Visas reliģiskās mācības nāca no baznīcas
un tās tradīcijām, kas bija daudzslāņainas. Tad, kad Luters ķērās pie
Bībeles, viņš tur sameklēja Kristus īsto vēsti. Viņš pārtulkoja Bībeli, lai
katrs cilvēks varētu to saredzēt pats savām acīm un to izlasīt. Tāpēc viens no luterāņu kaujas
saucieniem bija "Tikai Dieva vārds!"
ŽĒLASTĪBA Lasot un pētot Bībeli, Luters no jauna atklāja kristiešu pamatmācību; proti,
ka Dievs ir sūtījis savu dēlu, Jēzu Kristu, lai krusta nāvē mūs atbrīvotu no grēka, mūžīgās nāves
un pazušanas. Dievs to darījis vienkārši savas žēlastības dēļ; tāpat kā kura katra laba māte vai
tēvs mīlestības dēļ apžēlosies un piedos savam bērnam. Tā arī Dievs. Un to žēlastību nevar ne
nopirkt, ne arī iegūt ar labiem darbiem. Tā ir brīva dāvana, kas ir jau dota. Tas žēlastības darbs ir
jau padarīts. Jēzus ir jau miris par mums. Un viņš turpina dot mums brīvību, dzīvību, un
izglābšanu -- pat tagad, šobrīd! Tā ir tā lielā un labā prieka vēsts, ko grieķu valodā saucam par
"evangel." Tāpēc luterāņu baznīcas tiek nosauktas "evaņģēliskās" baznīcas. Jo tas ir baznīcas
aicināj

Baltā galdauta svētki
Trieciena tempā izskrēju no darba. Šodien, 4. maijā, taču ir baltā galdauta
svētki un jātiek uz baznīcu. Ierodamies ar mazu nokavēšanos. Ieeju baznīcas
sarīkojumu zālē un momentā mani apmīļo latviska gaisotne. Te viena grupiņa
dzied tautas dziesmas, cita atkal aplī sasēdusies pārrunā savas atmiņas par
latviešu sarīkojumiem.
Gari galdi ir apklāti ar baltiem galdautiem un izrotāti ar
Zentas Ores austām jostām. Skaisti, skaisti.
Es pievienojos dziedātājiem un mums reizēm dziesmas pat skan uz balsīm!
Baiba Akkerman, Inta Grunde un Zenta Ore ir gatavojušas latviešiem iecienītas
vakariņas – kotletes, kartupeļi, bieza sēņu mērce un vēl visādas garšīgas
piedevas. Ēdam ar baudu un turpinam pārrunāt mūsu atmiņas. Kā tas bija kad
pirmo reizi braucām uz Latviju? Kā viss ir mainījies? Kas nav mainījies? Šim
pēdejam jautājumam man viegla atbilde. Mēs bijām un esam latvieši kas dzīvo
Amērika un mīl savu sentēvu zemi.
Paldies Mārai Bukai par jauki organizēto vakaru!
Silvija Mežgaile

Utenis 2017
Sirsnīgs paldies visiem, kuri atbalstīja draudzes 2017. g. uteni. Kā viens no strādniekiem teica, “It was
a win-win-win situation.” Mantu ziedotāji iztīrīja skapjus vai pagrabus no liekām mantām, pircēji
ieguva labas, derīgas, pat iecienītas mantas, un draudzei bija labs ienākums. Visas nepārdotās
mantas tikka ziedotas tālāk citām palīdzības organizācijām.
Paldies visiem, kuri atveda trauciņus, koferus, puķes, gleznas, sunīšu segas, krēslus…… liela bagātība
un dažādība. Kārtojot visus ziedojumus strādāja Ruta Abrants, Baiba Akkerman, Aida Bērziņa, Ieva
Bundža, Sandra Dolan, Inta Eckerson, Ivars Mežgailis, Vilnis Ore, Aina un Ilmārs Stiebris, un Andra
Zvārgulis.
Sestdienas pārdošanas darbiem pievienojās vēl Tija un Kārlis Budkevics, Harry Eckerson, John
Entwistle, Diana un Gunārs Foldāts, Andris Lagzdiņš, Silvija Mežgailis, Miša O’Brien, un Ruta Ore.
Sakārtot visas atlikušās mantas un pārnest uz otro māju nāca palīgā Emilija, Marisa, Kristaps, Astrīda,
un Andrejs Liziņi.
Harry Eckerson kārtoja reklāmu un Inta Eckerson visu plānoja un izkārtoja.
Ienākums bija $ 947.25
LIELS, LIELS PALDIES VISIEM !

Inta

Pavasara talku ziņas
Aprilī bija divas mazas talkas un viena liela talka lai sakoptu draudzes īpašumu un telpas. Paldies
visiem talciniekiem!!!
Kas talkās izdarīts: telpas sakoptas, skapji sakārtoti, sarīkojumu zāles griestu gaismas iztīrītas, puķu
dobes izravētas, “mulch” izklāts darzā, bedres iepildītas, nokritušie koki sazāģēti, malka saskaldīta.
Vislielākais un vissvarīgākais darbs bija parastās spuldzes atvietošana ar modernām LED spuldzēm –
gan baznīcā, gan auto novietošanas laukumā. Ielikām 58 LED spuldzes. Tas samazinās elektrības
patēriņu par 2,750 kilovatiem gadā, tādējādi ietaupot apmēram $420 katru gadu. Un ar to, ka LED
spuldzes kalpo 20 gadus, nevajadzēs atkārtoti īrēt liftu lai apmainītu izdegušas spuldzes. Tas vien pa
gadiem ietaupīs ap $1500.

Ivars

Talantu Vakars
29. aprilī, sarīkojuma zālē, draudzes locekļi un draugi pulcējās pirmajam talantu vakaram. Dāmu
komiteja, Baibas Akkerman vadībā, gādāja uzkodas un vakariņas šim jautram vakaram.
Talantīgie priekšnesumi iesākās ar Tija Budkēvics ar
deju, brālēni Markus Mockus un Aleksandrs
Gonzales ar dziesmu; Silvija un Ivars Mežgaiļi ar
“dramatisku” virtuves mākslu; Andra Zvārgule ar
uzvedumu “Zaļā Krūze” un viriešu aktieriem; Emīlija
Liziņa ar īru dancošanu; muzikālais trio– Andrejs
Liziņs, Gunārs Foldāts, un Vilnis Ore dziedot un
spēlējot, pēdējā vadībā, iesaistot arī klausītājus; un
Algimantas Vasys, vispirms parādot pašuzņemto
“vēsturisko” olu ripošanas sacīkšu filmu. To
ilustrējot, Al ar kundzes Baibas palīdzību, aicināja
klausītājus piedalīties ar pašvārītām olām, tās ripinot

pa inženiera uzbuvētas un apstiprinātas
koka trases ar muzikālu apdari. Viņai par
prieku, Ieva no Latvijas, kas pašlaik kalpo
Baidiņu ģimenē, vinnēja olu sacīksti. Liels
paldies Vilnim par Talanta vakara
veikšanu, un visiem par īstenošanu. Bija
arī atnācis kaimiņa dēls, Eric, kas
pateicās, priecājās par iespēju.

Tautas deju pēcpusdiena
Nāciet skatīties kā jaunieši dejos Baltimoras dziesmu svētkos! Mūsu
Filadelfijas tautas deju kopa, “Dzirkstele”, rīkos kafijas galdu un uzstāsies
ar dažām dejām svētdien, 18. jūnijā pēc dievkalpojuma. Ieradīsimies
atbalstīt jauniešus, kuŗi ir cītīgi iestudējuši vairākas dejas gatavojoties uz

XIV Vispārējiem latviešu dziesmu un dejas svētkiem ASV.
“Dzirkstele” deju grupas dejotāji Aleksa Akkerman,
Ariāna Akkerman
Pēteris Blassman
Laura Brozovskis
Ērika Dajevskis
Pēteris Eckerson
Emilija Liziņš
Kristaps Liziņš
Marisa Liziņš

Silvija Meixner
Andris Mežgailis
Ēriks Mežgailis
Jolanta Mockus
Miša O’Brien
Tija Ore
Karl Schmidt
Ēvija Sloka
Jack Spangler,
Laura Valdmanis

Ziedojumi draudzes darbam – 2017. g. 29. martam – 22. maijam
Lieldienu ziedojumi:
Līdz $51.

John & Baiba Akkerman, Velta Aldiņš, Andrejs & Dzintra Baidiņš, Andrejs Brošs, Tija Budkevics, Ieva Bundža,
Māra Buks, Harry & Inta Eckerson, Dace Gluskin, Ināra Gerliņš, Andris Grunde, Skaidrīte Hāgelis, Vija Jones,
Juris & Mudīte Jansons, Robert & Katherine Lārmanis, Arvīds Mežgailis, Ivars & Silvija Mežgailis, Zenta Ore,
Patricija Plotnieks, Beatrise Purins, Ojārs & Ruta Ramanis, Velga Rukuts, Ilmārs & Aina Stiebris, Ligita Stubis,
Eric & Ināra Suuberg, Aina Vatvars, Ilga Veisbergs

$100 - $150.

Otto Liepins, Uldis & Diana Daiga, Sandra Dolan, Eriks & Stase Dambergs, Vineta Lacek, Arvīds Lielkājs,
Vilnis & Ruta Ore, Silvija Sturms, Jānis & Andra Zvārgulis

$200. +

Egīls & Ingrīda Stemme, Al & Baiba Vasys

$1000.

Edgars Berziņš
Draudzes Darbam : $2063.
Līdz $51

Juris Baidiņš, Dace Gluskin, Aldis & Māra Kubuliņš
$200. - $300

Anonīms, Andrejs & Dzintra Baidiņš
$1000

Edgars Bērziņš
Telpu tīrīšanai: $350.

Andrejs & Dzintra Baidiņš, Aivars & Māra Celmiņš, Arvīds Lielkājs, Olafs & Sarma Rozentāls

Lucijas Blatchens piemiņai - $45.
Aldis & Māra Kubuliņš

Inta Grasis piemiņai - $125.

Alfred Falciani, Jack Malone, Rose Marie Wells

Pabalsts XIV Dziesmu svētkiem Baltimorā - $3050.

Edgars Bērziņs $1,000, Mudīte Jansons $50, Edvards Strazdiņš $1,000, Sv. Jāņa draudze $500,
Dāmu komiteja $500.

Archibīskape Lauma un LELBA Jaunatnes nozare aicina atbalstīt
“Cīravā lai plūst “dzīvais ūdens” !
Cīravas mācītājmuižā/sociālā mājā dzīvo grūtos apstākļos 7 ģimenes - māmiņas un bērni bez kanalizācijas
un tīra ūdens. Ziedojumi ir vajadzīgi lai var ievietot kanalizācijas sistēmu un tur plūstu tīrs ūdens.
“Balto galdautu svētki” – Latvijas neatkarīibas atjaunošanas gada diena 4. maija tika atzimēta mūsu
draudzē. Ziedojumi $620. no šī vakara tika noziedoti šim projektam.
Vakariņu ienākums - $130.
Ziedojumi – $490. Ruta Abrants, Aida Bērziņš, māc. Ieva, Ivars & Silvija Mežgailis,
Vilnis & Ruta Ore, Juris & Adeline Teteris, Jānis & Andra Zvārgulis,
Draudzes latviešu skola - $280.
Kopā: $900. ir saziedots projektam “Cīravā lai plūst “dzīvais ūdens” !

Paldies visiem ziedotājiem !
Juris Baidiņš, kasieris

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

Select your language:

Latvian

English

Please See the Back Page for Information on Upcoming
Worship Services and Special Events
Summer Hours. As in past years, we will soon return to our traditional “summer hours.” Starting June 18,
services will start at 10 o’clock. Then after Labor Day, our regular 11 o’clock schedule resumes.
Successful Tag Sale. Thanks to all who helped with our recent 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 $947 for our overall Church budget.
Latvian School Year-End Celebration. On May 21, our Latvian School children and their parents
participated as a group in the Sunday service, which included readings from the Bible by several students.
After Church the children, parents and other congregants enjoyed a special luncheon as well as the School’s
year-end celebration. We especially want to congratulate Vilnis Čakars who graduated this year.
A New Holiday. This year, Latvians in Latvia and around the world were invited to observe a new “White
Tablecloth” holiday (Baltā galdauta svētki). This holiday, to be celebrated on May 4, commemorates
Latvia’s “second birth” – the day in 1990 when the then-Soviet Latvian government boldly declared the
renewal of Latvia’s sovereignty. That is why on Thursday, May 4, a large group of congregation members
met at our Church to sit down together at white tables to enjoy a special meal, sing, and talk about Latvia –
its past, present and future. We hope to continue this tradition and to see many more of you at our May 4
white tables.
Clean Water for Cīrava Families. A number of families with children have sought help and shelter at a
facility in Cīrava, Latvia. Unfortunately, the building is in need of repair and upgrades, including a
functioning clean water system. Our congregation has decided to participate in the Latvian Lutheran
Church’s fund-raising effort to help these families. We are happy to report that $620 was collected for this
cause at the “White Tablecloth” event in May. An additional $280 was collected during the Latvian
School’s year-end celebration. Your donations will be gratefully accepted and greatly appreciated by the
Cīrava families. We thank everyone who contributes!
“Thank You” to All Our Volunteers! It takes a lot of work to keep our beautiful Church and grounds in
good shape. So we thank everyone who gave so generously of their time cleaning, weeding, mulching,
mowing, chopping and chipping on our latest clean-up days. As part of this maintenance, we also replaced
our existing lightbulbs with LED lights that last about 20 years. This will significantly reduce our electric
bills. Plus, we no longer will have to rent a lift for routine bulb replacement. That will save us another
$1,500 or so over the years. For the countless tasks they do, our volunteers deserve our deepest gratitude and
appreciation!

Worship Services and Special Events
June 2017 – July 2017 (plus August preview)
Please note that we will switch to “summer hours” starting June 18.

June 4

English Service with Holy Communion at 11 o’clock

June 11

Latvian Deportee Memorial Service at 11 o’clock

June 18

Latvian Service with Holy Communion at 10 o’clock
Special lunch and Folk Dance Presentation

June 25

Latvian Service at 10 o’clock

July 2

HOLIDAY WEEKEND – NO SERVICE AT OUR CHURCH

July 9

Latvian Service with Holy Communion at 10 o’clock

July 16

Latvian Service at 10 o’clock

July 23
__________________

Latvian Service with Holy Communion at 10 o’clock
____________________________________________________

July 30
__________________

Latvian Service at 10 o’clock
____________________________________________________
* * *
For your future planning…

*

*

On August 6, there will be an English Service at 10 o’clock.
On August 13, there will be a Latvian Service at 10 o’clock
On August 20, there will be a short memorial service at the
Glenwood cemetery (11 A.M.) and Montrose cemetery (12 P.M.).
There will be no service at our Church.
On August 27, there will be a Latvian Service with Holy Communion
at 10 o’clock – followed by our mid-year informational meeting and
picnic

