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

Draudzes Ziņas
2019. g. jūnijs - jūlijs - augusts

610-353-2227

Māc. Ieva Dzelzgalvis

2. jūnijs

Angļu valodas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 11:00

9. jūnijs

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 11:00

Vasarsvētki
16. jūnijs

Tautas sēru diena - Ekumēniskais dievkalpojums

23. jūnijs

Dievkalpojums nebūs

30. jūnijs

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

7. jūlijs

plkst. 10:00

plkst. 10:00

“ASV Neatkarības dienas nogale” – dievkalpojums nebūs

14. jūlijs

Dievkalpojums

plkst. 10:00

21. jūlijs

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 10:00

28. jūlijs

Dievkalpojums nebūs

plkst. 10:00

Angļu valodas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 10:00

4. augusts

- Glenwood kapos plkst 11:00

11. augusts

KAPU SVĒTKI

18. augusts

Dievkalpojums nebūs

25. augusts

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

seko pusgada informācijas sapulce un

plkst. 10:00

Pikniks

>>>

Lūdzu ievērot - sākot ar 16. jūniju dievkalpojumi sāksies vasaras posmā
plkst. 10:00.
Jūnijā - jūlijā - augustā pāris dievkalpojumi šos vasaras mēnešos tiks izlaisti.

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 :
mājas
Ruta Ore
Juris Baidiņš
Baiba Akkerman
Silvija Mežgailis
Māra Buks
Mudīte Jansons
Andra Zvārgulis

Draudzes priekšniece
Kasieris
Dāmu komitejas priekšniece
Skolas administrātore
Pērminderu koordinatore

Draudzes Ziņas

803-431-6071
410-441-8039

610-287-3845 orefam@verizon.net
302-478-7065 jbaidins@yahoo.com
856-489-1615
610-277-8072
610-383-5972
610-647-8162 mkjansons@yahoo.com
610-458-5274

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

19. jūnijā
17. jūlijā
21. augustā

*

*

*

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

*

*

*

IN MEMORIAM

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes loceklis
EDGARS BĒRZIŅŠ
dzimis 1930. g. 4. maijā Kusa pagastā - Vidzemē, Latvijā
miris 2019. g. 6. jūnijā, Upper Darby, Pensilvānijā
mūžīgu mieru, Kungs viņam dod . . .

*

*

*

*

*

*

Paldies par Lillijām Lieldienu rīta dievkalpojumam

Māc. Ieva, Velta Aldiņš, Ruta Abrants, Baiba Akkerman, Aida Bērziņš, Andrejs Brošs,
Māra Celmiņš, Ināra Gerliņš, Inta Grunde, Mudīte Jansons, Gunta Melbārdis,
Austra Mežaraups, Silvija Mežgailis, Ruta Ore, Olafs Rozentāls, Dagnija Rūsis, Debbie Smalcs,
Aina Stiebris, Andra Zvārgulis.
Altāra ziedi

Ja vēlaties kādu svētdienu uzlikt ziedus uz altāra svētdienas dievkalpojumam Lūdzu pierakstaties pie ziņu dēļa vai zvaniet – Mārai Buks 610 – 383 – 5972
Paldies !

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes valde 2019. g.
Pirma rindā no kreisi: Baiba Akkerman, Baiba Vasys, Ruta Ore, Māc. Ieva Dzelzgalve, Sandra Dolan, Ieva
Bundža, Silvija Mežgailis. Otra rindā no kreisi: Juris Baidiņš, Mudīte Jansons, Andra Zvārgulis, Ivars
Mežgailis, Pēteris Āns, Andris Grunde, Astrīda Liziņš, Andrejs Lizinš. Iztrūkst Andris Mežgailis.

Draudze ar prieku apsveica ilgadīgo draudzes
lockekli, Austru Mežaraupu viņas 90. gada
dzimšanas dienā ko atzīmējām 5. maijā pēc
dievkalpojumu. Mežaraupa kundze kopā ar savu
dēlu Jāni Mežaraupu sirsnīgi pateicās draudzei.
Paldies Baibai Akkerman par garšīgo, gādāto
klinğeri ko mēs kopīgi baudījām pēc pusdienām.
Mēs vēlam Mežaraupu kundzei labu veselību,
dzīves prieku un Dieva svētību.
Daudz baltu dieniņu!

Broad Street Run

Apsveicam draudzes locekli, Kristapu Liziņu kas noskrēja 10 jūdzes, 5. maijā gadskartējā
Broad Street Run. Piedalījas pāri par 40,000 skrejēji un Kristaps veiksmīgi nobeidza
piecdesmitajā vietā (tas butu labak kā “top 1%”) parmērojot nobeiguma linīju 54:06
minūtēs. No mūsu skolas, skrēja Jānis Čakars ar dēlu Vilni, un laulātais draugs mūsu
draudzes loceklei, Kārlis Budkēvics. Visi trīs skrējēji nobeidza savus skrējienus starp 1
stundu, 46 minūtes un 1 stundu, 47 minūtes. Apsveicam visus!
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*

*

*

*

*

Baznīcas remonta darbi

Darbs ir sācies ar baznīcas logu remontiem aiz altāra. Ūdens ir tecējis gar logiem un
koks ap logiem un blakus logiem ir samaitāts. Vitrāžas aiz altāra ir izņemtas, un
nodotas Castle Studios lai sataisītu un nostabilizētu. Divas civil inženieru kompānījas tika
izsauktas un ir piedāvājušas ieteikumus kā koka struktūru stabilizēt. Mēs apsvērsim
priekšlikumus un darbu variantus un turpināsim remontus lai tiktu pie gala punkta kas
ir apstādināt ūdens tecēšanu ap logiem, atvietot bojāto koku un atlikt krāsainās vitrāžas
atpakal aiz altāra.
Liels darbs vēl stāv priekšā un mēs pateicamies mūsu kungiem kas ir jau piestrādājuši
pie šī nepieciešamā projekta: Ivars Mežgailis, Vilnis Ore un Andris Lagzdiņš.

Ruta Ore
Draudzes prieksniece
Vilmingtonas stūrītis
Pagājušie notikumi
Svētdien, 12. maija dievkalpojums bija pulcinājis 9 dievlūdzējus. Pēc dievkalpojuma baznīcēni
pulcējās pie pašu sarūpēta kafijas galda.
Gaidāmie notikumi
Nākamais dievkalpojums ar kafijas galdu Vilmingtonā paredzēts septembrī.

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 kastes sūtījums maksā $40.

Andrejs Baidiņš

AMERIKAS LATVIEŠU BAPTISTU DZIESMU DIENAS KONCERTS
Gadskārtējā Amerikas latviešu baptistu Dziesmu diena šogad notika Filadelfijā, 28. aprīlī,
Sv. Jāņa latviešu luterāņu draudzes dievnamā. Dziesmu dienas rīko Amerikas Latviešu baptistu
Koru apvienība (ALBKA) rotācijas kārtībā tajās pilsētās, kur pastāv baptistu draudzes. Šogad
kārta bija pienākusi Filadelfijas latviešu baptistu draudzei, kuŕas mācītājs, Dr. Uldis Ukstiņš,
savā ievada lūgšanā izteica Dziesmu dienas būtību šādi: “Līksmoties un dziedāt tā Kunga
dziesmas”.
Un tā, turoties kopā, pēc septiņiem gadu desmitiem, Amerikas latviešu baptisti turpina
savas slavas dziesmas tam Kungam “līksmi dziedāt” latviešu valodā. Tieši Dziesmu dienas dod
izdevību koriem uzņemties lielākus, sarežģītākus darbus, un tādi bija divi šajā jubilejas
koncertā.
Vispirms jāmin Viktora Baštika kantāte “Dieva vadība” korim, ērģelēm, stīgu kvartetam,
solistiem un vokālam kvartetam, septiņās daļās, ar latviešu baptistu dzejnieku Liesmas, Augusta
Mētera, Jāņa Rīsa un Oļģerta Cakara, kā arī psalmista, tekstiem. Kantāte bija goda vietā, kā
koncerta kulminācija. Ļoti piemērots darbs šādā jubilejā, jo V. Baštiks to bija sarakstījis
Filadelfijā kā veltījumu agrākai jubilejai--40. Dziesmu dienai. V. Baštika devums latviešu
mūzikai ir liels: “Viņa vadībā Dziesmu dienas kļuva par nozīmīgu notikumu latviešu sabiedrībā.”
Bez tam, V Baštiks bija latviešu garīgās mūzikas “visraženākais komponists”, ar pāri par 30
lielas formas darbiem. Daudzus gadus viņš vadīja ALBKA, kā arī Filadelfijas latviešu baptistu
kori. Kantāti šajā koncertā diriģēja V. Baštika darba turpinātāja abos šajos amatos, Gunta
Plostniece. Ļoti skaisti bija, ka šajā jubilejas koncertā tika iekļauta V. Baštika dziesma
“Skaidram būt”, ko dziedāja arī pirmajā Dziesmu dienā. Tāds V. Baštiks ir palicis filadelfiešu
atmiņā-- inteliģents, zinīgs, radošs, pazemīgs un “skaidrs”--”sirdsskaidrs”.

Otrs lielais darbs bija Jāņa Lūsēna “Diatoniskā kantāte” korim, ērģelēm, vijolei un vokālam
trio. Daudzi saista Lūsēna vārdu ar laicīgiem žanriem--estrādes mūziku, popmūziku, roka
operām, teātŕa un filmu mūziku. Bet izrādās, ka komponists nodarbojas arī ar garīgu mūziku.
Teksts ir Leonīda Breikša dzejolis par augšāmcelšanos, kur patriotiskais savijas ar reliģisko.
Lūsēns izvēlējies šo tekstu, lai apsveiktu Latvijas Trešo Atmodi. Kantāti diriģēja Ralfs
Augstroze, kuŕš vēlāk pie vakariņām interesanti to komentēja, atgādinot par L. Breikša pāragro
nāvi izsūtījumā nezināmă vietā un laikā. Uzzinājām arī, ka komponists Lūsēns esot informēts
par to, ka viņa kantāte iekļauta Filadelfijas Dziesmu dienas programmā un ka komponists tikko
nosvinējis savu 60. dzimumdienu. Visi klātesošie parakstīja viņam apsveikuma karti.
Koncerta pirmajā daļā koris, diriģentes Sarmas Aļļes vadībā, dziedāja īsākus gabalus.
Pēc draudzes kopdziesmas, L.Bērziņa “Tuvums un tālums”, dzirdējām ļoti svinīgo un līksmo
Mocarta “Gloria in Excelsis” (arī no 1. Dziesmu dienas programmas) un divas klusākas slavas
dziesmas--jau pieminēto V. Baštika “Skaidram būt” un Richarda Dubras “Uz Tevi, Kungs”, kam
sekoja basa Andrjū Martensa (Andrew Martens) solo--Bacha “Lielais Dievs”.
Te jāizsaka atzinība koncerta izciliem instrumentālistiem. Vijolniece Aija Tai (Tighe),
laikam šīs Dziesmu dienas visjaunākā dalībniece, spēlēja solo--M. Brucha vijoles koncertu
programmas pirmajā daļā, kā arī piedalījās abās kantātēs. V. Baštika kantātes stīgu kvartetā A.
Tai un Ērika Milborna (Erica Milbourne) spēlēja vijoli, Annija Kerno altvijoli un Linda Aļļe-Murfija
(Murphy) čellu. Nenogurstošs bija ērģelnieks Dāvids Šmits, jo tikpat kā visu koncerta laiku,
sākot ar prelūdiju (Mendelsona “Cik liela Dieva žēlastība”), līdz pēcspēlei (Z. Karga-Elerta “Nun
danken alle Gott”), viņš bija nodarbināts, “no pirmās nots līdz pēdējai”, labi pārliecinot
klausītājus par savu “pasaules klases” profesionālitāti.
Kantātēs bija vairāki solisti un mazāko vokālo grupējumu dalībnieki, kuŕi, tāpat kā
instrumentālisti, vēlāk pie vakariņām tika sumināti ar ziediem un pateicības vārdiem -Andrew
Martenss, Astrīda Rūdolfa (Rudolph), Silvija Augstroze, Inta Augstroze, Pēteris Aļļe, Gatis Ķeris
un Jūlija Plostniece.
Dziesmu dienu tradicija turpināsies – nākamgad Bostonā.

Valdis Bašēns

Ziedojumi draudzes darbam – 2019. g. 19. martam – 26. maijam.
Lieldienu ziedojumi: $2200.
Līdz $75.

Ruta Abrants, Velta Aldiņš, John & Baiba Akkerman, Andrejs Brošs, Māra Buks, Ēriks Dambergs,
Harry & Inta Eckerson, Ināra Gerliņš, Dace Gluskin, Skaidrīte Hāgelis, Vineta Lacek, Robets Lārmanis,
Ivars & Silvija Mežgailis, Austra Mežaraups, Jānis Mežaraups, Patricija Plotnieks, Beatrise Puriņš,
Ilmārs & Aina Stiebris, Ligita Stubis, Silvija Šturms, + 3 Anonīmi ziedotāji.
$100.

Andrejs & Dzintra Baidiņs, Sandra Dolan, Mudīte Jansons, Arvīds Lielkājs, Vilnis & Ruta Ore,
Olafs & Sarms Rozentāls, Roberts & Dagnija Rūsis, Vera Strazdiņs,
$125 -$250.

Uldis & Diana Daiga, Anthony & Baiba Vasys, Jānis & Andra Zvārgulis
Draudzes darbam: $758.
Līdz $40.

Juris Baidiņs, Edvīns Krams,
$100 - $250.

Anonīms, Ligita Stubis, Anthony & Baiba Vasys, Filadelfijas Baptistu draudze
$400..

Debbie Shmalcs
Īpašuma fondam: $6420.

Harry & Inta Eckerson - $4,000. Roberts & Dagija Rūsis - $2420.

Telpu tīrīšanai : $200. – Filadelfijas Baptistu draudze, Olafs & Sarma Rozentāls

Jura Jansons piemiņai: $100. Mintauts & Ilga Caune
Arvīda Mezgaiļa piemiņai: $300. Pēteris & Maruta Bergs, Wes & Māra O’Brien
Rutas Zadziorskas piemiņai: $90. Velga Rukuts
Mirdzas Izaks Testamentārais novēlējums: $1483.16
Mazs atgadinājums - draudzes nodevas
Strādājošiem - $380. Nestrādājošiem - $200. Studentiem – ziedojums

Pateicība

Paldies visiem ziedotājiem !
Juris Baidiņš, kasieris

Harry un Intai Eckersoniem par ziedojumu dārzniekam kurš sakopa dobes ap baznīcu, un uzlika “mulch”.
Dobes izskatās ļoti skaistas.
Mudītei Jansonei par 8 ziedotiem “Schipkaensis Cherry Laurel” krūmiem viņas vīra Jura piemiņai. Krūmus
iestādīja pie iebraucamā ceļa labā pusē - Andris Lagzdiņš, Jim Lacek, Ivars Mežgailis un Aivars Vilciņš.
Talciniekiem kuri ir nostrādājuši 125 darba stundas aprīļa mēnesī. Pavasara darbi mūsu baznīcas
apkopšanai iesākās tik līdz saulīte sāka spīdēt un sildīt.

Ruta Ore,
Draudzes priekšniece

GRĀMATAS GAIDA LASĪTĀJUS
Varbūt Tev ir kāda latviešu grāmata ko esi lasījis pēdējā laikā un Tu gribi ar to dalīties
ar citiem. Sarīkojumu zālē būs grāmatu izmaiņas galds. Vari paņemt grāmatu, izlasīt,
dot tālāk, vai paturēt sev. Ja Tev ir grāmatas ar ko gribi dalīties, vari atnest un nodot
lasīšanai. Ja grāmatu gribi atpakaļ, lūdzu ieraksti vārdu un pievieno zīmīti, ka vēlies
grāmatu atpakaļ.
Ja ir kādi jautājumi, sazinies ar Māru Buks - 610-383-5972, maritebu@verizon.net

UTENIS
Paldies visiem kuri palīdzēja izkārtot uteni 17. un 18. maijā – izreklamēt, izstādīt,
nocenot un palīdzēt ar pārdošanu un beigās visas nepārdotās mantas novākt.
Varējām visi iztīrīt savus pagrabus un garāžas, daudzas mantas aizgāja labdarībai uz
Āfriku un atlikums no pārpalikušām mantām tika nozīmēts Red Cross organizācijai.
Liels paldies arī visiem kuri ziedoja mantas pārdošanai un paldies visiem kuri iepirkās.
Utenis ienesa $1422.00. Ienākums tiks izmantots draudzes darbam.

Paldies, Inta un Māra
ZĀLES PĻAUŠANA
Zāles pļaušana ir iesākusies un ja kādam ir interese piedalīties mūsu pļaušanas grupai,
lūdzu sazināties ar Ivaru Mežgaili - 610-277- 8072

SVEICAM JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ DZIMUŠOS DRAUDZES LOCEKĻUS
Jūnijā: Andris Baidiņš, Andris Bērziņš, Ingrīda Bērziņš, Ieva Bundža, Aivars Krasts,

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

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

Robert Lārmanis, Imants Lukstiņš, Ivars Mežgailis

Vēlam Dieva svētību !

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 16,
services will start at 10 o’clock. Then after Labor Day, our regular 11 o’clock schedule resumes. Also,
please note that there will be no service at our Church on June 23, July 7, July 28, August 11 and
August 18. On August 11, there will be a short memorial service at the Glenwood cemetery – but not at the
Montrose cemetery.
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 over $1,400 for our overall Church budget.
Church Repairs. Due to water intrusion, the Church has undertaken extensive repairs to the high wall
behind the altar. The work, as recommended by two civil engineering firms, involves stabilizing the stained
glass windows, repair of structural damage to wood, and measures to prevent future water penetration. We
will keep you informed as the work progresses.
Many Thanks. Much has been done this spring (125 volunteer work hours in April alone) to enhance our
lovely property. A special “thank you” goes to the Eckerson family for covering the cost of professional
landscaping services. The beds around the Church have never looked better. “Thank you”, too, to Jansons
family for purchasing and planting eight laurels. They will be a welcome screen along our driveway
entrance.
Broad Street Run. Several people connected to our Church or Latvian school were among the 40,000+
people doing the 10 mile Broad Street Run on May 4. Kristaps Lizins finished in the top 1% - 50th place
with a time of 54:06 minutes. Janis Cakars and his son, Vilnis, as well as Karlis Budkevics finished with
times of 1 hour and 46 or 47 minutes. What an inspiration and achievement. Congratulations!

* * * * * * *
With deep sorrow, we note the passing of Congregation member

Edgars Berzins
(May 4, 1930 – May 6, 2019)
We extend our heartfelt sympathy to his family and friends.

Worship Services and Special Events
June 2019 – July 2019 (plus August preview)
Please note that we will switch to “summer hours” starting June 16.

June 2

English Service with Holy Communion at 11 o’clock

June 9

Latvian Service with Holy Communion at 11 o’clock

June 16

Ecumenical Latvian Deportee Memorial Service at 10 o’clock

June 23

NO SERVICE AT OUR CHURCH

June 30

Latvian Service with Holy Communion at 10 o’clock

July 7

HOLIDAY WEEKEND - NO SERVICE AT OUR CHURCH

July 14

Latvian Service with Holy Communion at 10 o’clock

July 21
__________________

Latvian Service with Holy Communion at 10 o’clock
_____________________________________________________________

July 28
__________________

NO SERVICE AT OUR CHURCH
_____________________________________________________________
For your future planning…
On August 4, there will be an English Service with
Holy Communion at 10 o’clock.
On August 11, there will be a short memorial service at the
Glenwood cemetery at 11 A.M. (No service at Montrose.)
There will be no service at our Church.
On August 18, there will be no service at our Church.
On August 25, there will be a Latvian Service with Holy Communion
at 10 o’clock – followed by our mid-year informational meeting
and picnic.

