
 

 

 

 Filadelfijas latviešu  Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
                         301 N. Newtown Street Road                                                2019. g. aprīlis - maijs 
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
 Māc. Ieva Dzelzgalvis                                    
     
  7. aprīlis  Angļu valodas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu  plkst. 11:00 
                

 14. aprīlis  Pūpolu svētdiena       plkst. 11:00  
   Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu   
      valdes ievešana amatā 
 

       18. aprīlis  Zaļā Ceturtdiena       plkst. 2’os pēcpusdienā 

   Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

 19. aprīlis Lielā Piektdiena                                    plkst. 7’os vakarā  

        Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu         

 
 21. aprīlis Kristus Augšāmcelšanās Svētki                               plkst. 8’os rītā                  
                          Lieldienu dievkalpojums  
    seko Lieldienu brokastis – groziņu veidā 
 
 28. aprīlis  Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks  

                                         
                                               Aicinām visus draudzes locekļus uz Baptistu Dziesmu dienu 
   koncertu ar svētbrīdi -  3’os pēcpusdienā 

  
  5. maijs Rīta svētbrīdis        plkst. 11:00 
    seko skolas gada noslēgums un Baltā galdauta svētki  
 
           12. maijs Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks 

                                            Aicinām visus draudzes locekļus uz dievkalpojumu Vilmingtonā 

   Good Shepherd baznīcā – 1530 Foulk Road – Rt. 261 – Wilmington        plkst. 3’os pp 

 
           19. maijs  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu     plkst. 11:00 

                                     Viesu mācītāja – Dace Zušmanis  
 

           26. maijs “Memorial Day” nogale – dievkalpojums nebūs 

 

  2. jūnijs Angļu valodas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu              plkst. 11:00 
 
 9. jūnijs  Dievkalpojums – Vasaras svētki                                       plkst. 11:00 
 _____________________________________________________________________________ 
          Atzīmēšanai kalendāros:  sestdien 13. aprīlī plkst. 10’os rītā – Grāmatu Pulciņš – pārrunās grāmatu “Educated”  - Book review no  
                                               New York Times – raksta ka ir starp 10 labākām grāmatām 2018. gadā 
                                                  sestdien 18. maijā UTENIS – plkst. 8’os rītā – 2’iem pp.  

                                               



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  
    
    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   

  
       BĪBELES STUNDAS:              17. aprīlī        plkst. 11:00 
                                                        15. maijs       plkst. 11:00 

 

*      *      *      *      *      * 
IN MEMORIAM 

 

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes labvēlis 
 

OTTO LIEPIŅŠ 
 

                       1927 – 2019 
 

                                                                        mūžīgu mieru, Kungs viņam  dod . . .  
 

            *      *      *      *      *      * 
 

Sveicam aprīlī un maijā dzimušos draudzes locekļus. 
  

Aprīlī -  Aivars Celmiņš, Inta Eckerson,  Pēteris Eckerson, Ināra Gerliņš, Vija Jones, 

 Maiga Krams, Silvija Mežgailis, Māra O’Brien, Sarma Rozentāls,    
                                             
     Maijā - Jānis Ansons, Edgars Bērziņš  Brigita Foldāts, Alex Foldāts, Skaidrīte Hāgelis,    
       Austra Mežaraups, Inese Mikus, Anita Pauksts, Renāte Pauksts, Mudīte Pizzini, 

      Velga Rukuts, Marita Šnore, Adeline Teteris, Andris Zvārgulis 
                                                                                                     Vēlam Dieva svētību ! 
 
 
               Latvian American Shippping Line savāks pakas Sv. Jāņa draudzes īpašumā 
                                             sestdien  11. maijā plkst 1os. 
 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


 

 

Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā 
Pirms saule pilnīgi uzaususi, vai mazliet vēlāk,  kad tā mirdz visā savā greznā spožumā,  

Lieldienu rītā ļaudis izvēlēsies. Vai tā būs diena, kā visas citas, vai tā patiesi pārtaps par Kristus 

Augšāmcelšanās svētku dienu, kad dievnamos atgriežas Allelūja! Daži varbūt tikai pēdējā mirklī 

izvēlēsies iegriezties dievnamā, kad atskan Baznīcas zvani, pasauli modinot un vēstot: līdz ar 

Kristus Augšāmcelšanās no nāves, ir  atgriezusies cerība. 
Tie, kas gaida mūs pie atvērtiem dievnamiem, arī izvēlējušies. Kā izdaiļot dievnamu. Kā 

sagatavot dievkalpojumu. Ko dziedās draudze, ko koris? No kura no četriem evaņģēlijiem 

atskanēs Kristus augšāmcelšanas stāsts. Katram atļauts brīvi izvēlēties starp Mateja, Marka, 

Lūkas vai Jāņa evaņģēlijiem, kaut ekumeniskais lasījumu saraksts Revised Common Lectionary 

šogad iesaka izvēlēties, vai nu Lūkas 24:1–12, vai Jāņa 20:1–18. 
Bet ja nu mēs izvēlētos abus? Vai vēl skaidrāk mēs izprastu, cik liktenīgas bija cilvēku izvēles 

tajā pirmajā Lieldienu rītā? Marija un citas sievietes taču redzēja Jēzus briesmīgās ciešanas un 

krusta nāvi. Vai kāds viņas vainotu, ja viņas nebūtu devušās uz Viņa kapa vietu, lai līdz galam 

piepildītu savu pienākumu pret Viņu? Un vēl pie tam tumsā. Izmisumā mācekļi bija izvēlējušies 

tomēr kopā pavadīt laiku, gaidot? Bet ko? Atbildi, ko tagad darīt, kad likās bez cerības viņu 

nākotne? Vai dodies pie citiem, kad esi nonācis tādā vietā? 
Jeb, vai kā Marija, citas sievietes, Tu dodies tieši pretim tukšumam? Redzot no Jēzus kapa 

novelto akmeni, viņas dodas kapā! Liktenīga izvēle, jo tieši tur, kur tukšais kaps izraisa šoku, 

izbrīnu, jautājumu plūdu, neziņu – tiešu tur, kur kapa tumsā viņas bija paredzējušas atrast nāves 

upuri, parādās tie, kas mirdzošās drēbēs viņām prasa jautājumu: „Ko jūs meklējiet dzīvo starp 

mirušajiem?” Un divi turpināja palīdzēt viņām saprast, ka viss noticis tieši tā, kā Jēzus bija 

sludinājis, vēl Galilejā būdams. Atcerieties? Baidāmies, kad sākam ko aizmirst. 
Vai atceries? Kad pirmo reiz varbūt kāds cits izvēlējās jūsu vietā doties uz dievkalpojumu? 

Kādēļ toreiz viss likās iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo dzirdēji, ka ir Kāds 

spēcīgāks par ļaunumu, par to, kas tevī ir tik lielā nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz 

ziņkārības Tu izvēlējies doties dievnamā, varbūt tikai, lai mazliet izprastu, kādēļ tik daudzi tomēr 

tic šim brīnumam un paši top pārvērsti ne tādēļ, ka viņiem tik liela ticība, bet, ka ir tik Liels Tas, 

Kam viņi tic. 
To tikai pamazām atklāja tie, kas piedzīvoja pirmās Lieldienas! Vispirms viņiem bija bailes, tad 

šaubas, tikai tad pamazām atgriezās ticība, cerība un prieks! Kad Marija un citas devās no tukšā  



 

kapa, lai mācekļiem liecinātu, kas viņām tika teikts un sludināts, tad Lūkas ev. 24:12 skaudri 

liecina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņam neticēja.“ Ahā! Varbūt, ka teiktu 

tie, kas meklē, kā lai attaisnot savas izvēles neticēt tādām pasakām. Ir tie, kas patiesi izvēlās tālāk 

nelasīt un tā arī nokavē izprast, kā šis stāsts patiesi atspoguļo gandrīz vai katra cilvēka garīgās 

cīņas ar neticību. 
Lasot tālāk, nākamais vārds sniedz pirmo zīmi, kā cilvēks tomēr atrod ticību. Tas vārds ir bet. 

„Bet Pēteris, piecēlies aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu, un 

viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.“ (Lk. 24:12) Vai, Pēteri, Tu redzēji tikai to pašu 

linu autu un to sviedrautu, ko redzēja Marija, Tu redzēji „to sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus 

galvu, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā.” (Jņ.20:7)   
Kādēļ divos evaņģēlijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka Jēzus tukšais kaps tomēr nebija pavisam 

tukšs! Vai Dieva Dēls saprot, cik mūsu dabā meklēt pēc pierādījumiem jebkādai patiesībai? Lai 

mēs spētu izvēlēties, ticēt vai neticēt? Ir tie, kam mazāk vajadzīgas tādas zīmes, ir citi, kam 

pietiek ar tukšo kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas un mācekļu liecībām! Ir tie, kurus vairāk 

tomēr pārliecina tas, kas acīm saredzams, rokām sataustāms, kā pašu mācekļu un Kristus 

sekotāju absolūtā pārvērtība, kad beidzot saprata visi: Tas Kungs ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir 

augšāmcēlies. 

Otrs nevar otra vietā tiem ticēt, otrs var otram apliecināt tikai, kādēļ tā tic. Un piedāvāt sevi 

kristīgā mīlestībā kā blakus gājēju otram, aicinot līdz doties, jā, arī Lieldienu rītā tur, kur 

sanākuši tie, kam nav visas atbildes, bet saprot, ka Jēzus dod laiku tās atrast. Viņš zina, kādreiz 

nemaz nav viegli izvēlēties, kā pavadīt to laiku, kas piešķirts mums te virs zemes dzīvot. Bet 

Viņš atgādina, ka ir tik svarīgi izvēlēties kā to pavadīt. Tādēļ dod zīmes, sniedz pierādījumus 

savai mūžīgai patiesības spēkam. Kādreiz vienkārši jāizvēlas tās saredzēt – uzdrīkstoties doties 

vietās, no kurām parasti izvairās visi. Kaps ir tukšs. Nav tur kur meklēt Jēzu, jo Viņš ir 

Augšāmcēlies! Lieldienu rītā kaut Dieva Gars mums palīdzētu izvēlēties tapt par Lieldienu 

ļaudīm! 

No sirds novēlu ticības atjaunojošus, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!  

Lai Dievs svētī! 

+ Lauma Zušēvica 

Arhibīskape 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas 



Priecīgu Kristus Augšāmcelšanās Dienu! 

 

Mīļā draudze! 

          Debesis izteic stiprā Dieva godu, 

          Kur zvaigznēs veŗos visur Viņu rodu.   

          Diena pēc dienas Viņa slavu auda, 

          Nakts naktij pauda. 

 

          Kā mēs zinām, ka mūsu Pestītājs, Jēzus Kristus, piecēlās no mirušiem? 

          To apliecināja ne tikai eņģeļi, bet tie ļaudis, kas Viņu redzēja dzīvu esam.   

 

Eņģeļi: 
         “Bet eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams:  “Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto.  

Viņš nav seitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacījis.  Nāciet šurp un raugait to vietu, kur Viņš gulēja. 

Un eita steigšus un sakait Viņa mācekļiem, ka Viņš ir no mironiem aušāmcēlies; un redzi, Viņš jums pa 

priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit.”   (Mateja 28:5-7a) 

          “Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa … Un tās atrada akmeni no 

kapa noveltu.  Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada.  Un, kad tās nezināja ko darīt, redzi, tad pie 

tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs …viņi tām sacīja:  “Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem?  Viņš nav šeit, 

bet ir augšāmcēlies.”   (Lūkas 24:1-6a, izvilkumi)  

Ļaudis:  
          “Un tās steigšus izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt Viņa mācekļiem.  Un 

redzi, Jēzus nāca tām pretim un sacīja:  “Esiet sveicinātas!”  Bet tās piegāja pie Viņa, apkampa Viņa kājas un 

krita Viņa priekšā pie zemes.  Tad Jēzus saka uz tām:  “Nebīstieties, eita un sakait Maniem brāļiem, lai viņi 

noiet uz Galileju, un tur viņi Mani redzēs.”   (Mateja 28:8-10) 

          “Un redzi, divi no tiem  gāja tai pašā dienā uz …Emavu … Un gadījās, kad tie savā starpā runāja un 

apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem  Bet viņu acis tapa turētas, ka tie Viņu nepazina … 

Un tie tuvojās pilsētiņai, kurp tie gāja, bet Viņš likās ejot tālāk.  Un viņi To gauži lūdza un sacīja:  “Paliec pie 

mums, jo vakars metas, un diena jau pagalam!”  Un Viņš iegāja pie tiem palikt.   Un notika, ka Viņš, ar tiem 

pie galda sēdēdams, maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva, tad viņu acis tapa atvērtas un tie Viņu 

pazina; bet Viņš no tiem nozuda.   (Lūkas 24:13, 15-16, 28-31, izvilkumi)     

 

          Tā Kunga vārdi garu atspirdzina, 

          Neprātim prātu viņi dāvāt zina, 

          Sirdi tie dara priecīgu un šķīstu, 

          Zeltu sniedz īstu.     (151) 

 

Visuvarenais Debestēvs! 

          Kad ļaudis Jēzum jautāja, ko viņiem darīt, lai darītu Tavus darbus, Jēzus viņiem atbildēja:  “Tas ir 

Dieva darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš ir sūtījis” (Jāņa 6:28-29).  Palīdzi mums tā ticēt uz Tavu mīļo Dēlu 

Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju. Āmen.  

 
Mīļā draudze!  Svētīgus Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkus visiem, lieliem un maziem! 

                                                                                                                    Jēzus Kristus mīlestībā, 

2019. g.                                                                                                                                     māc. Ieva   



 

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes valde – 2019 
 

Draudzes priekšniece Ruta Ore   610-287-3845  
Draudzes priekšnieces vietnieks Andrejs Liziņš  610-286-9554  
Sekretāre     Baiba Vasys   610-688-3125 
Sekretāres vietniece    Andra Zvārgulis  610-458-5274 
Kasieris     Juris Baidiņš   302-478-7065 
Kasiera vietniece    Sandra Dolan   302-655-9155 
Īpašuma pārzinis    Ivars Mežgailis  610-277-8072 
Īpašuma pārziņa palīgs   Andris Mežgailis  610-277-8072 
Speciāli uzdevumi                                Ieva Bundža             856-776-6505 
Informācijas nozare Mudīte Jansons 610-647-8162 
 
Ārpus valdes – Nodevu pārzinis Harry Eckerson  610-647-2589 
 
Revizījas komiteja  Pēteris Āns, Andris Grunde, Astrīda Liziņš 
 
Pērminderu koordinatore  Māra Buks 610-383-5972 
Dāmu komitejas priekšniece  Baiba Akkerman  856-489-1615 
Skolas administrātore  Silvija Mežgailis  610-277-8072 
 

Draudzes Ziņas – Mudīte Jansons un Andra Zvārgulis 

 
 

ATJAUNOSIM  “Trešdienas” TALKAS ! 

Tikai šogad – Talkas sauksies  “Otrdienas” TALKAS.  

       Ko tu dari otrdienas rītos starp  9’iem no rīta un 12’iem dienā  ?   ?   ? 

Darbiņu daudz, katru nedēļu pastrādāsim un visu izdarīsim. Lūdzu sazinies ar 
Ivaru Mēžgaili  610-277-8072 – ja gribi piedalīties.        Paldies. 
 

LASĪŠANAS PULCIŅŠ 
 

Sestdien, 13. Aprīlī, 10’os no rīta mūsu baznīcas sarīkojumu zālē, mēs pārrunāsim 
grāmatu Educated  ko sarakstījusi Tara Webster. The New York Times recenzija par šo 
grāmatu raksta, ka tā esot starp desmit labākām grāmatām 2018. gadā. 
 
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu sazinaties ar Silviju Mežgailis – 610-277-8072. 

 

                                                                                 Gaidam ikkatru ! 



Aicinājums 
 
2019. gada 14. februārī  Milvokos, Viskonsinā, ASV 
 
Mīļie tautieši, mīļie brāļi un māsas Kristū!  
 
Mēs, Milvoku draudze, nākam pie jums ar aicinājumu piedalīties līdzekļu vākšanā LELBāL Misijas 
fondam. Šodien vairāk kā jebkad ir vajadzīga visu jūsu palīdzība,  lai varētu turpināt mūsu 
Baznīcas eksistenci un tik svarīgo darbu, ko mēs šodien darām visos pasaules kontinentos, kā arī 
mūsu jaunākajā apgabalā Latvijā. Mēs patiesi varam tik daudz zaudēt un tikpat daudz iegūt tieši 
šajā brīdī, kad ir jautājums par mūsu Baznīcas esamību un vēsturisko pilntiesību Latvijā. Cik 
daudz cilvēku ir iesaistīti, turpinot  jūsu, jūsu vecāku un vecvecāku bēgļu gaitās veikto darbu 
mūsu Baznīcā.   Cik tas bija svētīgs darbs toreiz un cik daudz domu, pūļu, sviedru un lūgšanu šinī 
visā bija un vēl joprojām tiek ieguldīts. Mums grib atņemt vēsturi un mēs neesam ar mieru to 
atļaut.  
 
Mēs vēlētos, ka mūsu tautiešiem Latvijā, tāpat kā mums, būtu iespēja izjust Dievu,  kurš ir 
mīlestības pilns un mīl mūs kā savus bērnus. Viņš,  kura dēls ir mūsu Jēzus - mīlestības avots.  Ir 
daudz projektu, ko varētu izveidot, kuros mēs, LELBāL visās pasaules malās, varētu piedalīties.  
Mūsu jaunākā paaudze varētu tikties ne tikai kultūras jomā, bet arī vienam otru izprotot, vienu 
Dievu pielūdzot,  un to darot vienā valodā!  
 
Esam tik pateicīgi Dievam, ka tad, kad Dieva mierā aizgāja mūsu uzticīgie un mīļie draudzes 
locekļi Guntis un Gaida Auļi, viņu dēls Ervīns nolēma vecāku piemiņai savu mantojumu dāvināt 
draudzei.  Šis lielais ziedojums dod mums iespēju pašiem ziedot un izaicināt jūs piebiedroties 
misijas darbā Latvijā.  Celsim kopā mūsu Baznīcu garīgi, kā arī ķieģeli pie ķieģeļa pieliekot, 
praktiskos darbus veicot! 
 

*** 
The Milwaukee Latvian Evangelical Lutheran Holy Trinity Church Council invites you to join us in 
supporting the Mission Fund of the Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad (LELCA).  Our 
congregation will match each of the donations you make up to a total matching donation of 
USD$100,000!   This is an amazing opportunity to support the LELCA Mission Fund which 
continues to help develop new LELCA congregations in Latvia, Ireland, the United Kingdom, and 
elsewhere.  We also support those working in established congregations develop new programs 
to reach those who worship in ways more reflective of the changing times around us.  More 
than ever before, we need to work together to ensure our Church continues to be a vital, living 
part of the body of Christ, capable of gathering together Latvians and supporting their faith 
journeys.    
 
We have much to lose AND much to gain at this critical juncture in history as questions arise 
regarding LELCA’s place in history.   LELCA continued the work of the Evangelical Lutheran 
Church of Latvia that began during Latvia’s first years as an independent nation between the 
two World Wars.  Forced by the communists to flee their country, many Latvians lived in 



displaced persons camps in Germany during World War II.  The Archbishop Grinbergs was 
forced out of Latvia, continued to minister to Latvian refugees, and represented our Church as a 
founding member of the Lutheran World Federation. For over seventy years, our parents and 
grandparents have continued God’s work in Latvian Lutheran congregations established around 
the world, and now in Latvia.   
 
LELCA’s mission seeks to reach out to those who have yet to experience God’s love, mercy, and 
grace.  Our mission in Latvia is among those who do not belong to any congregation, and 
outside of Latvia in places where Latvians have recently immigrated.  We are developing 
programs that support our mission of reaching out to gather together those who have yet to 
know the blessings of faith and belonging to a congregation.  This work is most critical among 
our youth.  We hope to gather young Latvian Lutherans at an international Christian assembly 
so that they might strengthen one another in faith.   
 
Our congregation is especially grateful to the son of our members Guntis and Gaida Aulis. When 
they passed away, Ervin Aulis and his family blessed our congregation with a very, very 
generous donation in memory of his parents. Their generosity inspires our work and willingness 
to continue God’s work through the Mission Fund of LELCA.  We invite you to join us and 
donate so that we might match your donations and continue to build our Church in Latvia and 
around the world as it serves Christ by sharing God’s Word and grace. Brick by brick let us build 
together the Church to the honor and glory of our Lord! 
 
Donate now through Easter, which falls on April 21, 2019, and our Milwaukee Latvian 
congregation will match your donation up to $100,000.  Donations are accepted by check 
written to “LELCA Mission Fund” and sent to LELCA treasurer Baiba Rodins: 5820 Mountain 
Shadow Lane, Reno, NV  89511. 
 
Sincerely, 
Sandra Kalve 
Board President, Milwaukee Latvian Ev. Lutheran Holy Trinity Church 
 



 

 

\ 

 

Sveicināti Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes locekļi ! 

Ja Jūs vēlaties piedalīties šai ziedojumu akcijā, variet iedot savu ziedojuma čeku 

Vilnim Ore – LELBA AUTRUMU APGABALA DRAUDZES kasierim. 

*   Ziedojumi tiks pieņemti līdz Lieldienām – 21. aprīlīm. 

                                                                                     Paldies. 

                                           

 



Vilmingtonas stūrītis 
 

Pagājušie notikumi 

 
Svētdien, 24. martā, dievkalpojums bija pulcinājis 37 dievlūdzējus.  Pēc dievkalpojuma baznīcēni 
pulcējās pie pašu sarūpēta kafijas galda un dalijās atmiņās par mūžībā aizgājušo bijušās 
Vilmingtonas draudzes priekšnieci un Latviešu skolas skolotāju 
Rutu Zadziorski. 

Gaidāmie notikumi 

 
Latvian American Shipping Line nākamajam sūtījumam savāks pakas Baidiņu mājās 11. maijā 
plkst. 2:30 pp.  Pakas var pievest arī ātrāk. 
 
Nākamais dievkalpojums ar kafijas galdu Vilmingtonā būs 12. maijā plkst. 3:00 pēcpusdienā.  
 
Grāmatas no draudzes uzkrājumiem sūtām Grāmatu klētij Lielvārdē izdalīšanai mazām 
bibliotekām Latvijā.  Tā kā visas grāmatas nav vēl aizsūtītas, tad sūtīšana turpināsies un 

draudzes locekļi ir lūgti ziedot naudu nākotnes sūtījumiem. 
 
Katra grāmatu kaste maksā $40.     Paldies par atbalstu šiem sūtījumiem. 
  

                                                                                                  Andrejs Baidiņš 
 
 
 

Dubultīgi Svētki – svētdien, 5. maijā! 

Mēs tagad divus gadus esam sanākuši kopā  atzīmēt Latvijas otro dzimšanas dienu – 

neatkarības atjaunošanu 1991. gada 4. maijā - Balto galdautu svētki.  Pie balti klātiem galdiem, 

atceramies un pārdomājam ko mums nozīmē būt latviešiem gan šeit gan Latvijā. Bet jaukākais 

tas, ka kopīgi  dziedam tautas dziesmas.   Šogad, jaunākā paaudze, mūsu latviešu skolas bērni, 

pievienosies.   

Svētdien, pēc rīta svētbrīža, skolas izlaidumā bērni dziedās un dejos tautas dejas.  Tad pie 

pusdienām mēs visi varēsim atkal kopīgi padziedāt mīļas tautas dziesmas.   Vineta Iglesias 

Alvarez ar klavierēm pavadīs dziesmas.    

                                                                                                  Silvija Mežgailis  

 



UTENIS  

  
  

  

Filadelfijas Sv. Jāņa Draudze rīko UTENI (“Rummage Sale”) 

sestdien, 18. maijā plkst. 8:00  
  

Lai Utenis labi izdotos, nepieciešams draudzes locekļu un labvēļu atbalsts. Lūdzu iztīriet Jūsu 

skapjus, garāžas, noliktavas, mantu un rotaļlietu kastes utt. un atvediet mantas uz draudzes namu.  

  

Mantas var nolikt sarīkojumu zālē klāt pievienojot zīmi –UTENIM 

.  

. Lūdzu nevediet datorus, monitorus, televizorus, drēbes vai lielas mēbeles. 

Ja vajadzīga palīdziba ar mantu transportu, sazinaties ar Intu (610-647-2589) vai  

Vilni (610-287-3845)   

          Nepārdotās mantas tiks ziedotas tālāk citai labdarības organizācijai.  

  

Draudzei ļoti vajaga Jūsu palīdzību un aicina Jūs nākt palīgā 17. un 18. maijā cenot, kārtot 

un pārdot mantas. Paldies par Jūsu atbalstu!  

  

Māra Buks                                                                                                     Inta Eckerson 

610-383-5972                                                                                                610-647-2589 

maritebu@verizon.net                                                                                                         

ieckerson@hotmail.com         

 

  

mailto:ieckerson@hotmail.com


Ziedojumi draudzes darbam – 24. janvārim  – 28. martam, 2019. g. 
 
Draudzes Darbam : $1212. 

$50 - $110 

  Juris Baidiņš, Māra Celmiņs, Uldis & Diana Daiga, Roberts & Dagnija Rūsis, Debby Shmalcs  
  Aina & Ilmārs Stiebris, Ināra Suuberg 
$527 

   Anonīms 
$4,840. – Qualified Charitable IRA disribution 

  Harrry & Inta Eckerson 
  
Telpu tīrīšanai : $200. 

   Mudīte Jansons, Ruta Ramanis 
             

Arvīda Mēžgaiļa piemiņai – 4,000.  
Arvīda Mežgaiļa ģimene - Ivars, Silvija, Andris, Ēriks Mežgailis un Silvia, Pēteris, Amanda, Sandra   
Lejasbunde, Ruta Abrants, Baiba & John Akkerman, Dzintra, Andrejs, Juris Baidiņš, Aida Bērziņš, 
Edgars Bērziņš, Ilze & Gunārs Bērziņš, Andrejs Brošs, Ināra & Aldis Brozovskis, Māra Buks, Ieva & Jānis 
Bundža, Māra & Aivars Celmiņš, Inta & Harry Eckerson, Filadelfijas Daugavas Vanagi, Ināra Gerliņš, 
Mudīte Jansons, Jolanta Kaņeps, Māra Kubuliņš, Andris Lagzdiņš, Daina & Jānis Lucs, Gunta Melbārdis, 
Austra Mežaraups, Ruta & Vilnis Ore, Patricija Plotnieks, Ruta & Ojārs Ramanis, Vineta & Raimonds 
Ramanis, Vera Strazdiņš, Lidija, Roberts, Pauls Turciņš, Baiba & Al Vasys, Ilga, Vicktors Veisbergs, 
Linda (Veisbergs) Palmisano, Andra & Jānis Zvargulis. 
 

Rutas Zadziorskas piemiņai - $385 
Ruta Abrants, Juris Baidiņs, Aida Bērziņš, Edgars Bērziņš 
                        

                                                     Paldies visiem ziedotājiem !  Juris Baidiņš, kasieris                                       

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Nekustamā Īpašuma specialisti! 
 

JansonsTeam@eXpRealty.com 
 
                        Ēriks Jansons :   610-662-9184 

    

                                Sandra Jansons :   484-639-4005 
 

JansonsTeam.eXpRealty.com 
 

Droši zvaniet! 

Varam Jums palīdzēt ar mājas pirkšanu un pārdošanu  
 

eXp Realty, LLC 
 

PAR KATRU PAKALPOJUMU DRAUDZES LOCEKĻIEM ZIEDOSIM DRAUDZEI 

http://erikjansonshomes.kwrealty.com/


 

 

 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
 

Please See the Back Page for Information on Upcoming  

Worship Services and Special Events 

 

 
Church Board Elections.   Church Board elections were held at the Congregation’s annual General Meeting   

in February.  You may want to note that Ruta Ore was reelected to an additional one-year term as Board 

President. Ieva Bundza joined the Board.   Baiba Akkerman continues to lead the Ladies’ Committee.   

 

Easter Lilies.   Easter lilies ($8.00 each) can be ordered by signing the list by the Church bulletin board or by 

calling Mudite Jansons at 610-647-8162.  The lilies will be used to decorate the Church for Easter.  After the 

Easter Service, you can take your flowers home or leave them at the Church.  

 

Baptist Choir Concert.    The 70
th

 annual Latvian-American Baptist Choir Concert will take place at our 

Church on Sunday, April 28, at 3 o’clock.  The program includes works by W.A. Mozart and Latvian 

composers V. Baštiks and J. Lūsēns.  The beautiful choral works will be enhanced by soloists and an 

instrumental ensemble. Admission will be by donation.  The concert will be followed by a banquet.  To attend 

the banquet (for $25), please contact Aina Sturmanis by April 15:  Sturman293@aol.com, or 610-293-1278.  

Please note:  There will be NO SERVICE AT OUR CHURCH the day of this concert. But we surely hope 

to see you at 3 P.M. for an uplifting afternoon of music. 

 

A Dual Celebration.   After Church on Sunday, May 5, our Latvian School will have its year-end celebration.  

The children will perform folk dances and sing some original songs written and composed by our music teacher 

Vineta Iglesiasa Alvaresa.  We will also observe “White Tablecloth Day” to commemorate the historic vote to 

renew Latvia’s independence on May 4, 1990.  Please join us for this lovely multi-generational event. 

 

Flea Market.  We will be holding a flea market at the Church on Saturday, May 18, from 8 A.M. to 2 P.M.   

This is a good opportunity for all of us to free up space and donate seldom used items while benefiting the 

Church budget.  Please bring your donated items (marked “Flea Market”) to the Church after Easter. Small 

furniture that can easily fit in a car may be donated.   But we will not be selling any clothing, computers or 

monitors.  If you can help with set-up or sales, please contact Inta Eckerson at 610-647-2589.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 

mailto:Sturman293@aol.com


 

 

 

Worship Services and Special Events 

April 2019 – May 2019 

Please see special times for Holy Thursday, Good Friday and Easter 

             
 

  
 

 
 

 

 

April 7 
 

 English Service with Holy Communion at 11 A.M. 

 

April 14 

 

 Palm Sunday Latvian Service with Holy Communion and 

induction of the new Church Board at 11 A.M. 

 

 

April 18 

 

 Holy Thursday Latvian Service with Holy Communion           

at 2 P.M.                

 

April 19 

 

 Good Friday Latvian Service with Holy Communion 

 at 7 P.M.  

 

April 21 

 

 Easter Sunday Latvian Service at 8 A.M. followed by 

Breakfast in the Church Hall  

 

 

April 28 

 

                BAPTIST CHOIR CONCERT at our Church at 3 P.M. 

              There will be NO MORNING SERVICE at our Church 

 

May 5 

 

 Brief Service at 11 A.M. followed by Latvian School’s  

year-end celebration and “White Tablecloth” celebration 

 

 

May 12 

   

 Latvian Service in Wilmington, DE at 3 P.M. 

          There will be NO SERVICE at our Newtown Square Church 
 

 

May 19 

 

 Latvian Service with Holy Communion at 11 A.M.  led by 

guest minister Dace Zušmane 

 

 

       May 26                                

 

 Memorial Day Weekend – NO SERVICE at our Church   

 

Early June:    There will be an English Service with Holy Communion on June 2. 

There will be an Ascension Day Latvian Service on June 9. 

 

Our annual Flea Market will be on Saturday, May 18 starting at 8 A.M. 

 



 


