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67. gada gājums

Kam divi svārki, tas lai dod…
Ļaudis viņam jautāja: “Ko lai mēs darām?” Un viņš tiem atbildēja: “Kam divi svārki,
lai dod tam, kam nav, un, kam ir ko ēst, lai dara tāpat.” Arī muitnieki nāca, lai tiktu
kristīti, un tie viņam jautāja: “Skolotāj, ko lai mēs darām?” Tiem viņš sacīja:
“Neņemiet vairāk, kā jums noteikts.” Arī kareivji viņu izjautāja: “Un mēs, ko lai mēs
darām?” Un viņš sacīja tiem: “Neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet
esiet mierā ar savu algu.” Kad ļaudis gaidīdami savās sirdīs domāja par Jāni, vai tik
viņš nav Kristus, Jānis viņiem visiem atbildēja: “Es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks
kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas, viņš jūs
kristīs Svētajā Garā un ugunī”. (Lk 3,10-16)
Jānis Kristītājs šobaltdien šķiet kāds sens savādnieks, kas tērpās kazu ādās, ēda
siseņus, sludināja grēku nožēlu un kristīja ļaudis Jordānas ūdeņos. Uz saviem
laikabiedriem viņš atstāja milzu iespaidu – kā lasāms šajā evaņģēlija tekstā un arī
citos, ļaudis pulcējās bariem, uzdeva viņam jautājumus un uzskatīja viņu par
gaidāmo mesiju. Hērods, Romas impērijas pilnvarnieks, kas tolaik pārvaldīja
Galileju, viņu ļoti necieta dažādu personīgas dabas pārmetumu dēļ. Vēsturnieks Josefs Flāvijs raksta, ka kādās dzīrēs
ar dejām uzstājās Hēroda mīļākās Hērodijas meita Salome, un pats Hērods, krietni iereibis vēroja priekšnesumu, un
valdniekam meitenes deja tā iepatikās, ka viņš apsolīja tai dot balvā visu, ko vien viņa vēlēsies. Viņa izvēlējās Jāņa
Kristītāja galvu un to arī dabūja. Laikam gan Hērodam nebija grūti pasniegt viņai šo dāvanu, jo tas pats Josefs Flāvijs
raksta, ka Jānim Kristītājam bijusi liela ietekme uz cilvēkiem, un Hērods baidījies, ka šī ietekme varētu apdraudēt
pastāvošo varu un kārtību valstī.
Ko tad Jānis Kristītājs ieteica ļaudīm darīt? Būtībā, neko īpašu: iemācīties dalīties ar savu mantu un īpašumu, neņemt
kukuļus, neapspiest vienam otru. Viņš neprasīja neko ārkārtēju. Nelika gavēt simts un vienu dienu, ģērbties maisa
drānās, kaisīt uz galvas pelnus vai darīt ko ārkārtēju. Vienkārši ieteica dzīvot normālu dzīvi, deva padomus, kuru
kopsavilkumu varētu izteikt ar gudrā Hilela vārdiem: “Nedari savam tuvākajam to, kas tev pašam nepatīk – tā arī ir
visa Bībeles mācība, pārējais ir tikai piezīmes; tagad ej un mācies.”
Sākot jauno gadu, es gribētu pateikties visiem, kas pielikuši savu roku šī principa īstenošanā. Visiem, kas rosījušies,
uzturējuši namu, pielikuši savu roku lielos un mazos darbos. Jūs esat Jāņa Kristītāja sekotāji un mantinieki – kaut gan
šobrīd viņš nestāv Otavas upes krastā un nesludina savu mācību, tā ir spējusi šķērsot laika robežas un iemājot ļaužu
sirdīs un prātos.
Līdztekus ikdienišķajiem padomiem viņš bez mitas norādīja arī uz kādu augstāku autoritāti, uz kādu, kas stāv viņam
pāri, un kam viņš “nav cienīgs atraisīt kurpju siksnas”. Tā ir neredzamā dievišķā būtība, kas pavada arī mūsu ikdienas
gaitas. To novēlu saredzēt un sajust ikvienam.
Ilmārs Zvirgzds

Kristus gaisma Adventā, Ziemsvētkos un 2019. gadā

pieder gods un mūsu pateicība. “Kas mēs esam” - ir
jautājums, kas nodarbinājis mūsu Baznīcu sevišķi spilgti
2018. gada laikā. Esam nonākuši dziļi sāpīgos konfliktos
ar LELB. Kā tas var būt, kāds prasīs? Mēs visi lasām tos
pašus Svētos Rakstus un pielūdzam to pašu Pestītāju,
bet tik atšķirīgi kādreiz atbildam uz būtiskāko jautājumu
– ne “kas mēs katrs esam”, bet “kā Viņš mums katram
atklājies savā vārdā un aicinājumā”. 119. psalma, 105.
pants atgādina, kur mums vajadzētu atkārtoti meklēt
gaismu tālākam ceļam: “Tavs vārds ir gaismeklis manām
kājām un gaisma manām takām!” Lai tā gaisma vada
mūs un svētī mūs, ieejot 2019. gadā!
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brīnišķīgi mācīja: “Ja
no rīta es pie sava
loga sniegā redzu
pēdas, tad domāju: naktī kāds ir garām gājis, vīrietis vai
sieviete, liels vai mazs. Bet visu es nevaru pateikt: vai
viņš ir bijis jauns vai vecs, labs vai ļauns, vai mans draugs
vai ienaidnieks. Tamdēļ viņš man jāredz, man ar viņu
jārunā, man viņu jāpazīst… tā Dievs aicina Viņu saredzēt
Kristus Bērnā, Viņa Dēlā… jo, kā vēstule ebrejiem māca:
šinīs pēdējās dienās Dievs uz mums ir runājis caur savu
Dēlu… te Viņa vaiga un godības atspīdums.” Viņa vaigs
mums dziļi sirdī rakstīts. Nebūtu mēs Jēzu Kristu
pazinuši, Dievs mums būtu palicis apslēpts.”

Ticēsim, lūgsim, paļausimies, jo, kur divi vai trīs ir
sapulcējušies Viņa vārdā, tur Viņš sola būt klāt, kas ir
mūsu miers, mūsu gaismas un mīlestības avots.
Ģimenēs, draudzēs, sanāksmēs lūgsim cits par citu, bet
arī vēl vairāk par tiem, kas vēl dzīvo tumšās, aukstās
vietās un nav ieraudzījuši ne Viņa pēdas, nedz gaismu
savās dzīvēs, vai tik smagi cietuši dabas katastrofās,
ugunsgrēkos, plūdos, briesmās, ka jūt - vairs nav
nākotnes, nedz cerības! Dzejolī “Ziemassvētku gaisma”
Elza Ķezbere atgādina: “Ko cilvēks ceļ un saliek, Viss
drūp; zūd laiks un miņa. Tik viena gaisma paliek – Tā
Mīlestības ziņa”.

Gaismā grūti ko paslēpt. Adventa laikā un Ziemsvētkos
pasaulē aug gaisma ap mums un mūsos. Baznīcās
atskanēs Dieva vēsts: “Tauta, kas staigā tumsībā,
ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas
zemē, atmirdzēs gaisma,” (Jes. 9:1) Atskanēs Dieva
mīlestības vēsts, ka mums dzimis Pestītājs, kas ir Kristus,
tas Kungs! Un, kad no silītes Betlēmē izstaroja šī svētā,
svētīgā gaisma, tā lauza nakts tumsu un viscietākās
cilvēku sirdis.

Tā Dieva Mīlestības ziņa ir tava, ko tālāk dot! Kas pasauli
padara gaišāku arī tam, kas tavās pēdās iet. Pateicos
jums katram, kas esat mūsu Baznīca - kas strādājat,
gaismu izstarojot gan savās draudzēs, ģimenēs, skolās
un pildot uzticētos amatus! Vai varat iedomāties, ka
tieši pareizā laikā, vietā un veidā jūs kādam esat Kristus
gaisma?! Jūs kādam esat Kristus! Tā ir Mīlestības ziņa!

Bet ne toreiz, ne arī tagad visi izvēlas sekot šai gaismai.
Kas dod spēku nožēlot grēkus, izlīgt vienam ar otru,
piedot otram un sev? Vēl pasaule cīnās, dzīvo tik daudz
Dieva bērni bez gaismas, kas dziedina, dāvina mieru,
prieku, visu, kas nes dzīvību. Kristus teica: “Es esmu
pasaules gaisma; kas seko man, tas nestaigās tumsībā,
bet tam būs dzīvības gaisma!” (Jņ.8:12) Neviena svecīte
nespēj līdzināties šai Ziemsvētku dāvanai! Šī dzīvības
gaisma liek doties kā gudriem vīriem pa citu ceļu pie
tiem, kam vēl jādzird Prieka vēsts. Ceturtā gadu simtenī
Baznīcas tēvs Atanāzijs rakstīja: “Viņš kļuva par to, kas
mēs esam, lai mūs pārvērstu par tiem, kas Viņš ir!”
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas
Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu jums katram
gaišus, priecīgus, Kristus mīlestības svētītus
Ziemsvētkus!

Loģiski iznāk, ka mēs, kas esam Viņā, esam arī gaisma!
Tādēļ nav vienalga, kā mēs tagad izturamies. Mūsu
gaisma spīd, gaiši vai tumši, un rāda citiem, kas mēs
esam, bet vēl patiesāk - rāda ceļu uz Dievu, kuram vien
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Līdz ar jums lūdzu, lai Dievs mūs visus vada un svēti
2019. gadā - Latvijā un ārpus tās! Viņš lai vairo Kristus
gaismu pasaulē un pasargā mūs no ļauna! Dievs ir
nomodā kā Jāzeps, sargājot Dieva gaismas svētīto
Kristus Bērnu.
Nomodā esam arī mēs! Jūsu+ Lauma
Archibīskape
LELBāL

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
tiešām ir Dieva Labā vēsts!

2018. gada Ziemsvētkos

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.

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

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

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

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.

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam draudzes apaļo gadu jubilārus. Janvāra
mēnesī Ilsi Zandstru un Ievu Jēkabsonu, februāra
mēnesī Andri Caunīti un Jāni Bormani. Apsveicam
dzimšanas dienās Ritu Liepiņu janvārī, Velgu Feizaku un
Valiju Trenči februārī.
Sveicinām goda dienā un novēlam:
No saules - spēku, veselību.
No zemes - ziedu bagātību.
No draugiem - mīlestību.

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.

Draudzes pilnsapulce šogad notiks 17. martā. Katru
gadu rodas tas pats jautājums – kuri draudzes locekļi
piekritīs strādāt valdē. Šogad termiņš notek Solvitai
Rakitko un viņa atkal valdē nekandidēs. Daina Brauna un
Ilse Zandstra tika ieceltas valdē uz vienu gadu un viņām
termiņš arī būs beidzies. Tātad valdē vēl uz diviem
gadiem paliek Jānis Krūmiņš, Vita Mazpole un Helgi
Tenne-Šēna. Miera draudzes statūti pieprasa, ka ir jābūt

Uzņēma – neuzņēma, šī izšķiršanās iet cauri visai
vēsturei. Ir mainījušās varas, mainījušās tradīcijas, bet
Kristus vienmēr ir palicis tas pats.
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sešiem valdes locekļiem. Sākot ar 2019. gadu, valdes
sēdes notiks katru otro mēnesi (februārī, aprīlī, utt.) un
ārkārtas sēdes pēc vajadzības. Draudze nevar pastāvēt,
ja nav draudzes darbinieki. Jums ir prasīts iepriekšējos
gados, bet padomājiet atkal, vai Jūs varētu kalpot.
Esam abonējuši ELCIC ( Evangelical Lutheran Church in
Canada) žurnālu Canada Lutheran. Tur aprakstīti aktuāli
notikumi baznīcā, bet vairums ir vērtīgi raksti
pārdomām un nenoveco. Žurnāls iznāk katru mēnesi un
mums krājumā ir pēdējo gadu žurnāli. Tie atrodas lejas
telpā uz galdiņa baznīcas priekšpusē. Lūdzu, paņemiet
un izšķirstiet, paņemiet uz mājām palasīt.
Anita Flynn, Vija Hay un Linda Boole servēja uzkodas

Ceram, ka Baznīcas gada grāmata, ko izdod LELBĀL, būs
drīz pieejama svētdienās pie ieejas Dievnamā. Cena ir
$25.
Ziemassvētku tirdziņam sākām gatavoties oktobrī ar
kāpostu ēvelēšanu, biešu un ķirbju marinēšanu.
Novembrī sekoja vairākas pīrāgu un piparkūku talkas.
Kaut prāvs skaits talcinieku strādāja vairākas dienas un
saražoja vairāk nekā iepriekšējā gadā, vēl bija par maz.
Mūsu pašdarinātajai precei ir liela piekrišana. Daudz
domu un stundu tika ieguldīts, lai lejas zālē būtu īsta
svētku gaisotne.

Silvia Zalts-Sīpoliņa piedāvāja arī reliģiskas kartiņas

Tirdziņš bija labi apmeklēts un kā katru gadu dāmu
komitejai tas ir lielākais līdzekļu ienākums.

Māc. Ilmārs Zvirgzds piedāvāja “mulled” vīnu un “masala”
tēju blakus Laumas Cennes stendam, kur varēja iegādāties
dvielīšus ar rakstiem, dabisko medu un “Trubadūru” diskus

Valdes vārdā sirsnīgs un liels paldies Dāmu komitejai,
kas katru gadu uzņemas šo lielo darbu. Paldies visiem,
kas palīdzēja veikt šo darbu. Paldies dāmām, kas cepa
gardumus kafijas galdam un “bake sale” galdam.
Paldies tiem, kas marinēja bietes un ķirbjus, kas ēvelēja

Jānis Mazpolis un Irēna Būcēna pie baltā ziloņa galda
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kāpostus un kas vēlāk šķovēja
kāpostus azaidam. Paldies visiem
pīrāgu un piparkūku talciniekiem un
pārējo
ēdienu
gatavotājiem.
Paldies trauku novācējiem un
trauku mazgātājiem. Paldies tiem,
kas iekārtoja telpu, un tiem, kas
vēlāk visu nokrāmēja. Paldies
visiem, kas piedalījās ar saviem
ražojumiem.
Paldies Silviai Zalts-Sīpoliņai par
mīļo ielūgumu Otavas dāmām uz
“Dāmu eglīti”, lai, kā viņa rakstīja,
“sirsnībā
kopīgi
nodziedātu
Ziemassvētku dziesmas, izbaudītu
draudzību, nogaršotu groziņa veida
mielastu un pateiktos Dievam par šī
gada svētībām”. Un tā notika. Karmena Portere
dziedāšanu pavadīja uz klavierēm un dāmas dziedāja un
dziedāja.

Paldies Solvitai Rakitko, kura ar šīm MDV beidz darbu kā
MDV rakstu saņēmēja un korektore. Paldies par lielo
darbu un izpalīdzīgiem ieteikumiem. Gaidām, ka kāds
atsauksies uzņemties šo pienākumu.
Valde sūta Jums visiem sveicienus svētkos. Novēlam
Priecīgus Ziemassvētkus un lai Ziemassvētku gaišums
dod spēku, veselību un pavada visu nākamo gadu!
Vita Mazpole

Skolas un draudzes eglīte 16. decembrī
Eglītes sarīkojumā bija prieks redzēt tik daudz bērnu –
ap 31, kas ir vairāk kā citus gadus. Paldies vecākiem,
kuri ne tikai atveda bērnus, bet apģērba tos par
eņģeļiem, ganiņiem, utt., skrēja pakaļ mazajiem, lai
nepazūd, savāca, lai piedalās priekšnesumā, un
palīdzēja viņiem iemācīties pantiņus.

No kreisās Ilze Baumgart, Maruta Pierce, Silvija Jūrmaliete
Parker, Katrīna Sausiņa, Tamāra Kalniņa, Karmena Porter

Silvia aicināja katru dalīties ar to, par ko esam pateicīgas
aizgājušā gadā. Un tad baudījām bagātīgo mielastu.
Paldies, Silvia, par Tavu viesmīlību.

Dievkalpojuma sākumā divas “apgaismotas” zvaigznes,
vēstniecības bērni Katerīna un Dārta, jauki attēloja
Betlēmes stāstu. Elegantais eņģelis Gabriels,
Kristofers, ziņoja par Jēzus dzimšanu. Liels panākums
bija, ka bērni nostājās grupā, jo kāds mazais
nepārtraukti izspruka. Bērni braši nodziedāja “Jūs,
bērniņi, nāciet”.
Lejas telpā rosīgums turpinājās. Bērni uzveda mazu
lugu. Lielie rūķi Kārlis un Lūkas pamācīja, kā baudīt
mijkrēslas stundu. Tad nāca pārsteigumi. No
vēstniecības bērnus sveica vēstnieka kundze Ināra
Eihenbauma, ar Solvitas Rakitko palīdzību dāvinot
bērniem grāmatas un Latvijas saldumus.

No kreisās: Laura Adlere, Vija Hay un Velga Feizaka
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un nozīmīgs, ko teikt par Latvijas sevišķi nozīmīgo
jubileju?
Google skatoties tomēr uzgāju to, kas maķenīt sasēja
visu kopā. Tā bija “Līvu” dziedāta dziesma ar nosaukumu
“Ozolam”. Kā jau ir zināms, “Līvi” bija latviešu rokgrupa,
kas darbojās 1970os un 1980s gados, kamēr Latvija vēl
bija Padomju rokās. „Līvi” paši rakstīja diezgan riskantas
dziesmas. Tēmas bija par brīvību, sadarbību – bīstami
vārdi vārīgā laikā. Video var noskatīties Youtube, bet
man vārdi šķita paši svarīgākie.
Nav sabrucis mirušais ozols
Kaut galotne nolauzta sen
Bet saknes zem zāles vēl sten
(...)
Un miljoniem ozola zīļu
Simts gados šai zemei ir dots
Šai zemei, kas izdīdzēt prot
Mēs atdzimstam ozolu birzīs
Ik rudeni dzimstam arvien
Ik rudeni arvien
Simts gadu lapas ir dzītas
Simts gadu vainagos vītas
Simts gadu.

Otrs pārsteigums, protams, bija Ziemassvētku vecīša
ierašanās. Vecītis Chris Braeuel (Amandas tētis) nav
latvietis, bet neviens to nezināja, jo viņš bija iemācijies
latviski teikt visu nepieciešamo. Ne tikai tas, bet varēja
arī runāt spāniski ar skolas trīnīšiem, kas iepriecināja
vecvecākus, kuri bija atbraukuši no Spānijas. Liels palīgs
dāvanu izdalīšanā bija norvēģu tērpā tērptais rūķis
Lauris Zobs (kreisā pusē).

Pati muzikālā apdare ir
diezgan spēcīga, ne pārāk
ātra. Tas dod pašiem
vārdiem svarīgumu un
spēku, un man tie vēl
joprojām skan galvā. Ozols,
manuprāt, ir Latvijas tauta - Latvija 100 Ozols iestādīts
pat tad, pēc nez cik kariem
Strathcona parkā, Otavā
un okupācijām, tā nebija
sabrukusi, un vārdi par izdīgušajām ozola zīlītēm man
skanēja tikpat patiesi šodien. Domāju, ka esam gan gatavi
vēl simts gadiem – saknes mums visiem ir dzītas zem
zemes, un pēdējos gados arī parādās jaunas lapiņas,
atvasītes, kas turpinās augt. To var redzēt ar līdzdalību
Dziesmu svētkos – gan tajos, kas nupatās pagājuši Latvijā,
gan tajos, kas notiks Toronto 2019. gada vasarā. To arī var
redzēt tepat, Otavas draudzes namā, kur skraidalē kārtīgs
bērnu bariņš. Arī tādās netālās vietās kā Tērvetē - lietas
notiek, iet uz priekšu, tiek atjaunotas, lai sagaidītu
nākamās paaudzes. Nekas nenotiek vienā dienā, bet te var
redzēt nākamo simts gadu takas.
Karmena Porter

Netrūka labumi ēdienu galdā, ko skolas ģimenes bija
atnesušas. Paldies visiem, kuri palīdzēja telpu sakārtot.
Skola ievilks elpu pa svētku laiku un atsāks darboties 13.
janvārī.
Ingrīda Mazute

18. novembris -- Ozolam
Meklējot inspirāciju 18. novembrim, bija grūti savaldīt
prātu. Inspirāciju bija daudz – domas skrēja pa visiem
laikmetiem: latviešu skolas vēstures un ģeogrāfijas
stundas (to, ko vēl paspēju atcerēties), vecmammas
stāsti par saviem agrajiem gadiem Latvijā un par
izbraukšanu, pašas pavadītais laiks Rīgā, visi izstaigātie
muzeji, ikdienas ziņās lasītie jaunumi, slaveno
rakstnieku vārdi… Kur lai sāk nogrožot vārdus, tā lai 18.
novembra programmas laikā būtu kaut kas īss, kodolīgs
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dzīves uzskats, neatslābstošais prieks, labsirdīgais
smaids.

SENIORU KLUBS
Decembrī

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, decembra saieta
dalībnieki, savstarpējas apdāvināšanās vietā, pildīja
īpaši novietotu ziedojumu kurvīti Otavas trūcīgajiem.
No senioru kluba “Ottawa Food Bank” organizācijai
nosūtījām $125.

Saieta dalībniekus (kopā 35) sveica kluba priekšniece
Vija Hay. Viņa norādīja, ka šodienas saietā svinam
Ziemassvētkus un atceramies kluba biedri nelaiķi Intu
Sīpoliņu-Zobu. Proti, Intai decembrī būtu bijusi
dzimšanas diena, un jau pirms savas aiziešanas mūžībā
šī gada 22. oktobrī, Inta esot pilnā mērā sarunājusi un
nokārtojusi decembra saieta pusdienu izdevumus un
piegādi.

Atzīmējot tuvojošos Ziemsvētkus, noklausījāmies
Dagnijas Staško izteiksmīgi deklamēto Jāņa Poruka
“Ziemassvētkos” (Kad svētku līksmību skan zvani un
debess zvaigžņu pulkos mirdz…).

Uzrunu un lūgšanu teica mācītājs Ilmārs Zvirgzds. Kad
dievkalpojumos klāt bijusi Inta Sīpoliņa, tad vienmēr
bijis skaidrs, ka, pateicoties viņas dzidrajai balsij,
dziedamās dziesmas skanēs labi.
Šai saietā dzimšanas dienas svinējām Genādijam
Ribakovam, Edītei Taylor un Anitai Flynn.
Lai vienmēr kāda mīļa sirds
kā gaiša svece ir,
kas gadu sniegputenī ceļu
ar savu silto gaismu šķir!

Pēc tam, Vijas Kluchertes klavieru pavadījumā, kopā
nodziedājām vairākas Ziemsvētku dziesmas, nobeidzot
ar skaisto un iemīļoto “Klusa nakts, svēta nakts.”

Pusdienās baudījām no “Epicuria” ēdienu firmas
piegādātu ar rozmarīnu, timiānu un citām garšvielām
pildītu tītara krūts cepeti. To papildināja dzērveņu
ievārījums, kartupeļu biezenis un burkānu, pastinaku un
batāšu sacepums. Saldam ēdienam bija liela izmēra
burkānu, mandarīnu un kokosriekstu kūka. Liels, liels
paldies, Inta.
Programmas daļā noskatījāmies Intas draudzenes Ievas
Ploriņas video “Inta, kādu viņu zināju es”. Filmā attēloti
skati no Intas ceļojumiem, kā arī skati ar Intu ģimenes
un draugu vidū. Viscaur filmai vijās Intas pozitīvais
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Vija Hay noslēdza saietu ar vēlējumu visiem:
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam Tā gaidītājiem saules vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš svaigs Tam klāt tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam.
Andris Vējāns

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās mūsu mīļās mātes
Intas Sīpoliņas-Zobs izvadīšanā, un par Jūsu ziedojumu
viņas piemiņai.
Dainis, Lauris, Pauls Zobs

Atgādinājums: ceturtdien, 10. janvārī, būs gadskārtējā
Senioru kluba pilnsapulce.
Aivars Pone

Priecīgus Ziemassvētkus
novēl
Daila un Sigurds ANDERSONS

Ligita GALDIŅA

Sylvie un Andris LANGE

Juris un Ligita MIEZĪTIS

Laura, Racheal, Katherine GALDIŅA-BORN
Jānis un Biruta KRŪMIŅŠ
Andris ĶESTERIS

Silvija JŪRMALIETIS-PARKER
Uģis LĀMA

Jānis un Vita MAZPOLIS

Sarma SVILANE

Māra un Aivars PONES

SAUSIŅU ģimene
Dzidra INNUS

Vija HAY

TENNE-ŠĒNS ģimene

Ingrīda MAZUTIS

Krišs, Krista, Mīla, Kurts un Tomas BRAUNI
Aivars, Dagnija STAŠKO un ģimene

Anita un Gord FLYNN
Daina un Pēteris BRAUNI

Silvia, Ģirts SĪPOLIŅI un ģimene
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PANKŪKU BROKASTIS / PANCAKE BREAKFAST
svētdien, 2019. gada 3. martā / Sunday, 3 March 2019
(pēc dievkalpojuma / after service)
All you can eat breakfast buffet with large selection
Liela dažādība visām gaumēm

$10
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu
Children under 12 eat for free

Aiciniet līdzi ğimeni un draugus!
Bring your family and friends!

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Otavas latviešu ev.lut. Miera draudze
Iznāk sešas reizes gadā.
Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā $20.00, ārzemēs $25.00
Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. at Lees, Ottawa, ON K1S 1B5 tel. 613-230-4085
Draudzes mācītājs: Ilmārs Zvirgzds: tel. 613-400-3288, zvirgzds@me.com
Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel. 613-692-6056, mazpolis@gmail.com
Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com
Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com
MDV Redakcija
Redaktors: Ilmārs Zvirgzds zvirgzds@me.com
Rakstu saņēmēja un korektore: Solvita Rakitko solvita.rakitko@gmail.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēne h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis
iznāks
marta sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2019. gada 16. februārim

KALENDĀRS 2019 GADA JANVĀRIS - MARTS
Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Bilingual services or events are in italics. Kalendārā
ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com

Janvāris
6 svētdiena
10 ceturtdiena
13 svētdiena

11:00
12:00
11:00

15 otrdiena
20 svētdiena

10:00
11:00

27 svētdiena

11:00

Dievkalpojums, Zvaigznes dienas svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Senioru saiets. Gadskārtējā pilnsapulce
Dievkalpojums, Epifānijas laika pirmā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.
Latviešu skola 10:45
Nama tīrīšanas talka
Dievkalpojums, Epifānijas laika otrā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Pēc Dievkalpojuma sekos garīgā stunda
Dievkalpojums, Epifānijas laika trešā svētdiena. Pērm. Andris Lange.
Latviešu skola 10:45

Februāris
3 svētdiena
7 ceturtdiena
10 svētdiena

11:00
12:00
11:00

12
13
17
19
24

otrdiena
trešdiena
svētdiena
otrdiena
svētdiena

19:00
10:00

3 svētdiena

11:00

6 trešdiena
7 ceturtdiena
10 svētdiena

12:00
11:00

13 trešdiena
17 svētdiena

10:00
11:00

19

10:00

10:00
11:00

Dievkalpojums, Epifānijas laika ceturtā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Senioru saiets
Dievkalpojums, Epifānijas laika piektā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.
Latviešu skola 10:45
Valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums nenotiek - garā nedeļas nogale
Nama tīrīšanas talka
Dievkalpojums, Epifānijas laika septītā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Latviešu skola 10:45. Pēc Dievkalpojuma sekos garīgā stunda

Marts

otrdiena

Dievkalpojums, Epifānijas laika pēdējā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš.
Sekos Pankūku brokastis (skat. sludinājumu). Pancake breakfast
Pelnu trešdiena. Kopējs Dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā
Senioru saiets
Dievkalpojums, Gavēņa laika pirmā svētdiena. Pērm. Daina Brauna.
Latviešu skola 10:45. Pulkveža Oskara Kalpaka atcere
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, Gavēņa laika otrā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.
Sekos draudzes gadskārtējā pilnsapulce. Service followed by annual general meeting
Nama tīrīšanas talka.
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