
 

 

 

 Filadelfijas latviešu  Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
                         301 N. Newtown Street Road                               2019.  g. decembris – 2020. g. janvāris 
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
 Māc. Ieva Dzelzgalvis 
                  
 
 
 
  
 1. decembris   1. Adventa dievkalpojums  plkst. 11:00 
                                        Angļu valodā ar Sv. Vakarēdienu                                
 

               8. decembris  2. Adventa dievkalpojums  plkst. 11:00 
         
            15. decembris 3. Adventa – svētbrīdis skolas izkārtojumā plkst. 11:00 
   seko skolas eglīte 
                 
    Dievkalpojums Vilmingtonā   plkst. 3 pp 

        seko kafijas galds 
      Good Shepherd baznīcā – 1530 Foulk Road – Rt 261 
  
 22. decembris  4. Adventa – korāļu dievkalpojums    plkst. 11:00 
      Dievnama dekorēšana pēc dievkalpojuma 
 

 24. decembris Kristus piedzimšanas svētki             plkst. 6:30 vakarā 
  Ziemsvētku vakara Dievkalpojums 
 
 29. decembris  Dievkalpojums nebūs     
 
  5. janvāris  Dievkalpojums – Zvaigznes diena     plkst. 11:00 
                             draudzes kungu rīkotas pusdienas 
  
 12. janvāris  Dievkalpojums         plkst. 11:00  
 
 19. janvāris  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu    plkst. 11:00 
                     
 26. janvāris Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu    plkst. 11:00 

  Prāv. Gunārs Lazdiņš – viesu mācītājs 
   
          2. februāris         Angļu valodas dievkalpojums     plkst. 11:00 

                                             ar Sv. Vakarēdienu  
                           

  9. februāris  Dievkalpojums        plkst. 11:00   

    seko Draudzīgais Aicinājums 
 
                                                                       



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                       18. decembrī   plkst.. 11:00 
                                                               15. janvārī    plkst. 11:00 
                                                

 

 

Dzied Ziemassvētku zvani.                                                                                               
Tos egļu smarža pauž.                                                                                                                    
Kā Betlemē reiz gani –                                                                                                   
Sirds prieka vēsti jauž.                                                            
 - Elza Ķezbere                                                                                        
 
Lai Ziemassvētku gaišums, mīlestība un miers Jūs 
pavada visu nākamo gadu! 
               

 
                                                                                                Filadelfijas Sv. Jāņā dr. valde  

                                                           
 
LELBĀL 2020. g. Baznīcas Gadagrāmatas ir atnākušas!  
 
Ja Jūs vēlaties kādu iegādāties, tās ir dabūjamas Dievnama priekštelpā par $20.00. Komplektā ir divas 
grāmatas: viena gadagrāmata un viena adrešu grāmatiņa. Šīs ir skaistas dāvanas svētkos! 
 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


 

Ak, nāci, nāci, Emmanuēl,  ak, nāci, nāci, Dievs pie mums 
 

     Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši  1. decembrī. Vārds ’decembris’ burtiski nozīmē:  desmitais mēnesis. 

Tā tas parādījās senajā romiešu kalendārā, kas tika izveidots 750 gadus pirms Kristus, jo toreizējais valdnieks 

Romulus tā vēlējās.  Nāca cits valdnieks un 45. gadā pirms Kristus tapa cits kalendārs,  jo toreizējais valdnieks 

Cēzars Jūlijs tā vēlējās!  Vai ‘laiks’ patiesi mainās, nomainoties šīs pasaules valdniekiem? Nē, to dara tie cilvēku 

bērni, kas cenšas laika iedalījumu tā grozīt, lai viņus neaizmirstu vēstures straumē. Dievs ir tas, kā rokās stāv visi 

mūsu laiki!  Viņš no mūžības uz mūžību bija, ir un būs: ”Brīnišķais Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, 

Miera princis.” (Jes. 9:5)  Diemžēl, pasaulē vēl neatradīsim valsti,  kur valda šis Miera princis.  

     Ziņas liecina, cik pasaulē aug nemiers.  Vienā valstī pēc otras saceļas ļaudis, saucot pēc brīvības, cīnoties par 

taisnību, par iespēju izdzīvot un gādāt par savām ģimenēm.  Daudzviet pret viņiem saceļas varas kāri, nežēlīgi 

valdnieki, kam nerūp, ja aug tautas ciešanas. Aug arī nemiers cilvēku sirdīs, aug bailes par nākotni, par to, kā 

aizsargāt dabu, kā gādāt par tik daudziem bēgļiem, kā pieklājīgi pārrunāt domstarpības, lai augtu savstarpēja 

saprašanās. 

     Kur tomēr valda Miera princis?  Kur žēlastība un patiesība nav tikai vārdi, bet kur tā definē kā dzīvi sekot Tam, 

kas nāca pie mums Jēzū Kristū, Dieva noteiktā laikā, kad 

 

 

“Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un mēs skatijām  viņa godību,  

tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam,  

pilnu žēlastības un patiesības.”  ( Jņ.1:14) 

 

Tur valda Viņš, kur cits citam pauž  šīs absolūti transformējošās labās ziņās par 

Dieva iemiesošanas brīnumu Jēzū un par Viņa žēlastību!  Tur cits citu apdāvina, 

dalās ticības un cerības spēkā - kā mūsu draudzēs, ģimenēs un tur, kur 

kalpojam, vēstot Kristus evaņģēliju.  Ārpus kāda dievnama lasīju: “Jesus is the 

reason for the season?  Jesus is the gift.  You are the reason.”  Šis atgādinājums 

izraisa ilgas ar to dalīties un vēl dziļāk mīlēt To, kas mūs vispirms mīlējis un 

tos, kurus Viņš arvien mīl!  

     Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu pateicību pārvērst īstenībā, dāvinot 

citiem to, kas nestu cerību, mieru un laipnību,  jo tik daudzi alkst pēc mīlestības 

un mūsu labestības.  Kāda  ārsta birojā  lasīju:  “In a world where you can be 

anything, be kind!” Visvarenais  Dievs, iemiesojoties Jēzū, varēja būt ‘jebkas’  

- Valdnieks cēls, varā spēcīgs!  Viņš nāca kā Bērns un kalpoja kā cilvēks, kā 

cilvēces Glābējs! Viņš izvēlējās būt laipnīgs un žēlīgs. Ieejot 2020. gadā, 

lūgsim, lai  Jēzus Kristus dzīve arvien pilnīgāk palīdz mums būt laipniem - 

pārpildītos veikalos, steigā, domstarpībās, nepacietīgā pasaulē – Internetā,  lai 

augtu miers virs zemes. 

     Dievs lai dāvina visu, kas katram īsti vajadzīgs Ziemsvētkos!  Viņš lai mājo jūsu vidū un dāvina Gara spēku 

īstenot mērķus, kas saskan ar Kristus žēlastību, patiesību, laipnību un kalpošanas prieku!  LELBĀL Virsvaldes un 

savā vārdā no sirds novēlu jums skaistus, Dieva miera un cilvēku laipnības svētītus, priecīgus Ziemsvētkus un 

laimīgu 2020. gadu! Dievam pateicos par katru no jums, kas kopā esat mūsu Baznīca un Kristū augat un kalpojat,  

lai arvien celtos Viņa valstība, kur Miera princis, mūsu Pestītājs Jēzus valda - Dievs no mūžības uz mūžību! 

 

Kristus mīlestībā, 

+ Lauma Zušēvica 

Autore Helēna Marnauzs, 2013.gadā 



2018 gada Ziemsvētkos 

Dieva mīlestība, Sv.Gara sadraudzība un Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar mums visiem. Amen. 
 

“Viņš nāca pie savējiem , bet tie Viņu neuzņēma. Bet cik Viņu uzņēma, 
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.” (Jāņa ev. 1,11-12) 

 

Mīļā LELBA pieņemsim Dieva vārdu ne tikai ar ausīm bet arī ar sirdi!!!! 

Mīļais Dievs,                                                                                                 

dāvā mums Savu Svēto Garu, 

 ka vārds, ko esam dzirdējuši 

nonāktu līdz mūsu sirdīm, 

ka mēs, Tavus vārdus uzklausīdami, 

tos pieņemam un tiem ticam, 

par tiem priecājamies un tajos rodam 

mierinājumu tagad un mūžīgi. 

Sludināto vārdu dzirdēja daudzi – citi paklausījās un neuzņēma, citi uzņēma – un saņēma varu 
kļūt par Dieva bērniem. Kas par neiedomājami lielisku stāvokli: Nabaga cilvēks, nespēcīgs un 
grēcīgs dzird par Jēzu, sāk Viņam ticēt un kļūst par Visuvarenā Dieva bērnu! Dievs bezgala 
lielais un majestātiskais, kļūst tik tuvs kā tēvs. 
 
Uzņēma – neuzņēma, šī izšķiršanās iet cauri visai vēsturei. Ir mainījušās varas, mainījušās 
tradīcijas, bet Kristus vienmēr ir palicis tas pats. 
 
Ziemsvētku vēsts liecina, ka Dieva mīlestība ir lielāka par vislielāko tumšumu un naidu zemes 
virsū. Viņa mīlestība kliedē šaubas un dod atbildi gan šīs dzīves, gan mūžības jautājumiem.  
Dieva labā vēsts atskan: ”Nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm 
notiks: Jo jums šodien Pestītājs dzimis.”  Pat vistumšākā dzīves brīdī – nebīsties, jo tavs 
Pestītājs ir tev klāt! Šī tiešam ir Dieva Labā vēsts! 
 
Atgriezīsimies atkal pie Dieva un Viņa svētā vārda un lūgsim Dievu, lai Viņš piedod mums 
mūsu kļūdas un dod mums jaunas sirdis, kas kalpo Viņam īstā dzīvā ticībā un dedzīgā Kristus 
mīlestībā. 
 
Mīļa LELBA, tas ko dodam no savas dzīves Kristū un no Kristus dzīves mūsos, vienmēr 
bagātina, iedvesmo un ceļ.  Betlēmē Dzimušais ir visa labā un katras svētības avots, ieskaitot 
šo jauno posmu LELBAs dzīvē.  Dāvināsim sevi Viņam, lai šis avots neizsīkst mūsos. 
 
Vēlu visiem svētītus, dziļa un cildena prieka pilnus ZIEMSVĒTKUS!  Un lai Svētais Gars Jūs 
vada un pasargā tā Kunga 2019. gadā! 
 
Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks 



 

 

Priecīgus Ziemsvētkus! 
Mīļā draudze! 

 

          Svētā nakts, ak izlej tu, debess mieru sirsniņā, 

          Jauku spirdzināšanu ceļiniekam tvīkšanā. 

          Zvaigznes lai mirdz tik spoži, smaida uz man’ tik koši, 

          Labprāt uz jums es droši skriet’, augšup turp. 

 

Ziemsvētku naktī sagaidām notikumu, kas ienāk mūsu pasaulē no ārpuses:  svētā 

                         Jēzus Kristus piedzimšanu.   

                    Ar dziļu pateicību Dievam un mūsu vecākiem, esam svinējuši Jēzus Bērniņa dzimšanu 

                         jau no bērnības.  

                    Pamazām pieaugot, esam sākuši saprast kādu dāvanu Jēzus Kristus mums ir atnesis:  

                         iespēju kļūt svētiem. 

 

                    Mūsu Tēvs debesīs izteica šos vārdus: 

                         “Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, tāpēc jums būs svētīties, un būt svētiem, jo  

                               Es esmu svēts. 

                         “Es esmu Tas Kungs, kas jūs izvedīs no Ēģiptes  zemes, lai jūs piederētu Dievam un 

                               lai jūs būtu svēti, jo Es esmu svēts”   (Trešā Mozus gr. 11:44a-45). 

 

                    Lai mūsu Kungs Dievs svētī katru Jūsu ģimenes locekli, gan lielu, gan mazu, ar to  

                         svētību, kas ilgst mūžīgi. 

 

          Kokles skan – lēni šurp, jauku vēsmu lidina, 

          Man no paradīzes turp tā man sirdi spirdzina. 

          Smaidiet jūs zvaigznes spoži, smaidiet uz man’ tik koši, 

          Labprāt uz jums es droši skriet’ , augšup turp. 
             meld.:  Ludwig van Beethoven  “Apassionata”  

 

 

 

           Pateicos draudzei par rūpīgo darbu, īpaši par “Svētā Gara izliešanas loga” atjaunošanu un tā ap- 

kārtnes  un arī citām labošanām; par pļaušanu, nezāļu novākšanu un jauno krūmu iestādīšanu; par 

skolnieku apmācīšaun un priekšnesumiem; altāra puķu, 18. Novembra un Ziemsvētku dekorācijām; dr. 

ēdināšanu, dr. nama uzpošanu, dr. locekļu izpalīdzēšanu, naudas vākšanu.  Paldies par Jūsu mīlestību, 

manis apsveikšanu un labvēlību.             

                                                                                                                    Jēzus Kristus mīlestībā, 

2019. g. 24, decembrī                                                                                        māc. Ieva                   

 



Draudzes valdes ziņojums 
 
Mūsu valdes sēdē, 2019. g. 9. novembrī, mācītāja Ieva Dzelzgalve ziņoja, ka pēc 
vairākām pārrunām ar valdi, mēs esam vienojušies, ka ar 2020. g. 15. martu, Sv. 
Jāņa draudze iesāks meklēt jaunu mācītāju. Pēc dievkalpojuma 10. novembrī, 
draudzes priekšniece personīgi ziņoja klātesošiem draudzes locekļiem par mācītājas 
Ievas ziņām. Mācītājai Ievai ir piedāvāts  turpināt kalpot mūsu draudzei kamēr mēs 
meklējam jaunu mācītāju un to viņa ir pieņēmusi.  
Mēs kopīgi esam nākuši pie slēdziena, ka laiks ir pienācis maiņai un draudzes dzīvē 
tagad stāv priekšā pārejas posms.  Mūsu 126 gados ir bijuši gan daudz auglīgu gadu 
bet arī maiņas posmi un draudze ar savu nesatricināmo ticību ir visus izdzīvojusi.  
Kopīgi varēsim arī šo pāreju sekmīgi veikt. 
Valde ir paziņojusi prāv. Anitai Vārsbergai-Pāžai, kā arī prāv. Gunāram Lazdiņam un 

arch. Laumai Zušēvicai, par mācītājas ziņu.  Ar LELBāL sadarbību, mēs sāksim  
mācītāja meklēšanas procesu nākamā gadā.  
No sirds pateicamies māc. Ievai par viņas kalpošanu mūsu draudzē vairāk kā desmit 
gadus!  
 
Turpināsim kopīgi mūsu kristīgo darbu. Lai katrs sajūt Dieva klātieni un Dieva gādību 
savā sirdī. 
                                                                             Ruta Ore 
                                                                                        Draudzes priekšniece 
 
 
Sveicam decembrī un janvāri dzimušos draudzes locekļus un vēlam Dieva svētību! 

 
Decembrī: Andrejs Baidiņš, Māra Celmiņs, Ints Dzelzgalvis, Nikolajs Foldāts, Elizabete Freijs, 
Ēriks Jansons, Silvija Lejasbunde, Astrīda Liziņš, Kristaps Lizinš, Jānis Mežaraups, Vilnis Ore,  
Ruta Stiebris, Vera Strazdiņš, Zinta Zvārgulis 
 
Janvārī: Peteris Āns, Juris Baidiņš, Juris Balodis, Inta Grunde, Emma Klimanskis, Gunta Melbārdis, 
Andris Mežgailis, Ruta Ore, Georgs Pērkons, Patricija Plotnieks, Olafs Rozentāls, Ilga Veisbergs 
 
 
 

                                      Ziemsvētku Poinsetijas 
 
Ziemsvētku poinsetijas – sarkanas un baltas – varat pasūtīt pierakstoties sarakstā vai zvanot 
Mudītei Jansons 610-647-8162 vai rakstot > mkjansons@yahoo.com 
                                          Cena $6.50 
Poinsetijas tiks lietotas mūsu Dievnama dekorēšanai Ziemsvētku vakara dievkalpojumam. 
Pēc dievkalpojuma varēsiet tās saņemt, dāvināt kādam vai atstāt Dievnamā. 
 

                                   Paldies par atbalstu ! 
 

mailto:mkjansons@yahoo.com


Rīgas evanģēliskā draudzē 18. novembrī 

Es šoruden aizceļoju uz Latviju lai svinētu Lāčplēša dienas 100 gadu atceri. Kādas dienas pēc 

svinībām, es Rīgā satiku mūsu draudzes locekli Māru Celmiņu un viņa mani aicināja apmeklēt 

Rīgas Evanģēliskās draudzes (LELBĀL) 18. novembŗa dievkalpojumu. Šī draudze bija saņēmusi 

īpašu atļauju noturēt šo dievkalpojumu Rīgas Svētā Pēteŗa baznīcā. Nodomāju aiziet. Kad 

ierados, mani sveicināja draudzes priekšnieks, Andris Bērziņš. Dievlūdzējiem bija ierādīta vieta 

kur sēdēt pašā dievnama priekšā, tuvu viens otram, lai mēs, skaitā kādi 40, nebūtu izkaisīti pa 

visu milzīgo ēku. Dievkalpojums sākās 3os pp un ārā apmākušajā dienā jau metās krēsla. Solvita 

Vanaga spēlēja flīģeles un prāvests Klāvs Bērziņš vadīja dievkalpojumu, bet mūsu Māras 

Celmiņas mazbērni stāvēja goda sardzē ar Latvijas karogu visu dievkalpojuma laiku. Visumā šis 

dievkalpojums deva man reizē omulīgu un svinīgu sajūtu. 

Baiba Akermane 

 

M. Celmiņas mazbērni, Baiba Akermane, prāvests Klāvs Bērziņš 



ku 

Rūjienas Skolnieki 

\  

Mīļi sveicieni no Latvijas. 

Mēs esam bērni no mazas pilsētiņas Rūjienas. Mācamies Rūjienas Vidusskolā. Mūsu skola ir 

aktīva skola, mums ir mūzikas novirziens, sports, teātris, valodu apguve, un tautiskās dejas. 

Iepazīsimies - Juris, Emīls, Aivis un Liene. 

Juris, labi mācās, darbojas jaunsardzē, mācās sargāt savu dzimteni. Viņš apgūst valodas, 

fakultatīvi mācās vācu valodu. Ārpus skolas kopā ar Emīlu darbojas pilsētas jauniešu centrā. 

Emīls, vislabprātāk nodarbojas ar basketbolu, regulāri apmeklē treniņus. Viņam ļoti labi padodas 

dzejas lasīšana un teātris. 

Aivis, labi mācās, dejo tautiskās dejas. Aivis ir lauku bērns, viņam ir jāpalīdz vecākiem uzurēt 

savu lauksaimniecību, tad viņs dara visus darbus, pļauj zāli, gatavo sienu, un ir iemācījies braukt 

ar traktoru. 

Liene, radošām idejām apveltīta meitene. Viņa daudz palīdz savai mammai mājās un viņai ļoti 

patīk meklēt informācijas interneta vidē. 

Mēs visi Jums sakam paldies par palīdzības sniegšanu.  

                  Mēs vēlam Jums Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu, veselīgu Jauno Gadu ! 

Lai Dievs ir kopā ar Jums un mums.  Juris, Emīls, Aivis un Liene. 

2019. g decembrī 

 



  
Ziedojumi draudzes darbam –  2019. g.  21. oktobrim – 3. decembrim 
 
Biedrība “TUVU” – palīdzība Latvijā -  $647. – 

 
 Līdz $49. 

Pēteris Āns, Andrejs Brošs, Austra Mežaraups, Patricija Plotnieks, Velga Rukuts, Silvija Šturms, 
Adeline Teteris 
 $50 -$100. 

Māra O’Brien, Roberts & Dagnija Rūsis 
 $200. 

Dāmu komiteja 
 
Paldies visiem kas atbalstīja mūsu valdes lūgūmu Ziemassvētku laikā iepriecināt un palīdzēt trūcīgu 
ģimeņu bērniem Jelgavas novadā ar naudas ziedojumu un dāvinātiem siltiem cimdiem, šallītēm, zekītēm, 
cepurītēm un saldumiem. Sagatavojām 52 maisiņus bērniem ar daudz visādām šokolādēm. Visu 
sapakojām 2 lielās kastēs ko nodevām  Latvian American Shipping Line nosūtīt uz Latviju. 
 
                                                                                              Andra, Māra B. Mudīte un Ruta 
 

Apkārtrakstam:  $30.  
 Skaidrīte Kalniņš 
 
Draudzes darbam: $1696.  

 Līdz $30.  

Dace Gluskin 
 
 $100 - $120. 

Vineta Lacek,  Vera Strazdiņš,  Anthony & Baiba Vasys 
 
 $300.  

Tautas deju grupa – Dzirkstele 
 
 $500.  

Thomas & Darlene Baer 
 
 $556.  

Anonīms 
 
Īpašuma fondam: $300 

 Arvīds Lielkājs 

                                                                                      Paldies visiem ziedotājiem    
                                                                  Juris Baidiņš, kasieris  
   
 
Lai gadu noslēgtu bez budžeta iztrūkumu, lūdzam draudzes locekļus nokārtot šī gada nodevu 
maksājumu ja nēesiet to izdarījuši un iepriekš jau pateicamies visiem labvēļiem par 
Ziemassvētku ziedojumu mūsu baznīcas darbībai. 
 

                                   Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus !                                                                                          
 



 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 

 

Please See the Back Page for Information on Upcoming 

Worship Services and Special Events 

 

 
Transition For Our Church.   At the November 9 Church Board Meeting, our pastor,  Ieva 

Dzelzgalvis, made an important announcement: After extensive discussions with the Church Board,  

a mutual agreement was reached to start a transition period for our Church.  That is, starting with 

March 15, 2020, we will begin the process of searching for a new pastor.  This transition was first 

announced to the congregation after the November 10 service by Church Board Chairwoman Ruta 

Ore.  Pastor Ieva has been invited to continue serving during our search for a new pastor, and she 

has graciously agreed to do so.   

 

Our congregation has experienced many changes and challenges throughout its rich 126 year 

history.  With God’s help, our unshakable faith and your support, we look forward to many more 

fruitful years at Saint John’s Latvian Lutheran Church.  We sincerely thank pastor Ieva for her more 

than 10 years of service that have enriched our congregation in so many ways.  

 

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. 

 

Good Works.   As you may know, our congregation continues to help people locally and in Latvia 

through various initiatives.  For example, for several years we have been sending money to a school 

in Rujiena to provide a hot lunch for those children who cannot afford it.  On a previous page of this 

newsletter, you can see a photo of the four middle school children who are receiving this free hot 

lunch every school day.  Their heartfelt “thank you” letter makes it clear how much they appreciate 

our gift.  Your generous contributions make this possible.  Thank you! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

 

Worship Services and Special Events 
December 2019 – January 2020 

All Services Begin at 11 O’clock Unless Noted Otherwise 

(Please see special time for the Christmas Eve Service.) 
 

 

December 1 
 

  First Advent English Service with Holy Communion  

 

 

December 8 

 

 Second Advent Latvian Service   

 

 

December 15 

 

 Service in English and Latvian at our Church at 11 A.M. 

 Latvian School’s Christmas Celebration 

 Third Advent Latvian Service in Wilmington DE                 

at 3 P.M.  

 

December 22 

 

  Fourth Advent Latvian Service (with emphasis on chorals) 

after which all are invited to help decorate our Church for  

the Christmas service 

 

December 24 

 

     CHRISTMAS EVE SERVICE at 6:30 P.M. 

 

 

December 29 

 

NO SERVICE AT OUR CHURCH 

 

 

January 5 

 

 Latvian Service 

 Lunch prepared and served by the Congregation’s men 

 

 

January 12 
 

 Latvian Service with Holy Communion   

 

 

January 19 

 

___________________ 

 

           January 26 

 

 

                                             

 

 Latvian Service   

 

________________________________________________________ 

 

 Latvian Service with Holy Communion with guest pastor 

Gunars Lazdins 

 

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

On February 2, there will be an English  Service with Holy Communion.  

On February 9, there will be a Latvian Service followed by the annual 

commemoration of “Draudzīgais aicinājums” – an invitation to support our 

Latvian school.   

 

 


