
  

Klusa	nakts,	svēta	nakts!	Visi	dus;	nomodā	Vēl	ir	Jāzeps	un	Marija,	
Kūtī	Dāvida	pilsētā		Jēzus	silītē	dus,	Jēzus	silīte	dus.			

   SV. PĒTEŖA  
DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 108             2016. gada janvāris/ februāris 

R eiz	 Svētvakara	 dievkalpojuma	pro-
grammā	 bija	 ieviesusies	 kl̦ūda.	 	 Mı̄l̦otās	
Klusa	nakts	 dziesmas	 pirmā	 pantā,	 semi-
kols	 bija	 nepareizā	 vietā.	 Iznāca	 tā,	 Visi	
dus	nomodā;	vēl	 ir	 Jāzeps	un	Marija	Kūtī		
Dāvida	pilsētā.		Par	 to	 domāju	 šodien,	 no-
vembr̦a	vidū,	rakstot	šos	vār̦dus.		Pasaulē	
ir	 tik	 daudz,	 kam	 lemts	 dusēt	 nomodā.	
Nekad	 nav	 bijis	 tik	 daudz	 bēgl̦u	 un	 nes-
kaitāmi	 cilvēki,	 kas	 	 dzı̄vo	 sērās,	 nezin̦ā,	
rūpēs	par	nākotni	un	tādās	bailēs,	ka	ne-
var	 doties	 ı̄stā	 miegā.	 	 Tie	 dus	nomodā.		
Gatavı̄bā,	 steigā	 bēgt	 vai	 doties	 palı̄gā	
cietējiem.		
	
Tieši	 tādā	 pasaulē	 piedzima	 Dieva	 Dēls,	
kas	dzimis	par	katru,	kur̦am	Vin̦š	dāvina	
sevi.	 	 “Redzi,	es	jums	pasludinu	lielu	prie-
ku,	jo	jums	šodien	Pestītājs	dzimis,	Dāvida	
pilsētā,	kas	ir	Kristus,	tas	Kungs!”			

(Lk.	2:	10).			
Kāds	 stāvēja	 nomodā	 par	 pasauli	 toreiz	
un	 vēl	 tagad.	 	 Tas	 ir	 tas	 Kungs,	 kas	 ne-
snauž	un	negul̦.		Nekad.			
	
Pat	 tad,	 kad	 beidzot	 iemiegam,	 Dievs	 ir	
klāt.	 	Matejs	liecina,	kad	Jāzeps		gul̦,	vin̦š	
sapnı̄	 san̦em	 brı̄dinājumu,	 ka	 g̒imenei	
jābēg.	 	 Tā	 kā	 to	 redzam	 zı̄mējumā,	 ko		
san̦ēmu	 no	 draudzes	 locekles,	 kur̦ai	 ne-
sen	 palika	 ‘tikai’	 	 95	 gadi.	 Vin̦a	 zı̄mē	 un	
glezno	savā	aprūpes	mājas	istabin̦ā.		Gar̦ā	
mūža	 cel̦ā	daudz	piedzı̄vots	 -	 	bēgl̦u	 gai-

tas,	 negulētas	 naktis,	 laiks,	 kad	 Dievs	
sargāja.	Tādēl̦	vin̦as	gleznā	nakts	tumsu	
un	pasaules	 l̦aunumu	ietver	Dieva	gais-
ma	un		Svētā	Gara	klātbūtne	-	miera	ba-
lodis	dodas	 lı̄dzi	 cel̦iniekiem.	 Jāzeps	 un	
Marija	 vēlreiz	 	 ir	 nodomā	 un	 Kristus	
Bērns	 vairs	 nedus	 silı̄tē,	 bet	 mātes	 ro-
kās.	 	 Un	 pāri	 vin̦iem	 visiem	 ir	 nomodā	
Tas,	kas	nesnauž	un	negul̦.		Nekad.			
	
LELBAL	 prezidija,	 virsvaldes	 un	 savā	
vārdā	 no	 sirds	 novēlu	 Dieva	mı̄lestı̄bas	
svētı̄tus,	 skaistus,	 cerı̄bas	 un	miera	 pil-
nus	 Ziemsvētkus!	 	 Tādus,	 kur̦os	 	 jūsu	
nakts	mieru	iztraucētu	vienı̄gi	bērnu	un	
mazbērnu	nespēja	gulēt,	jo	vin̦iem	ir	tik	
liels	prieks	un	sajūsma!		Katrā	draudzē,	
g̒imenē,,	Latvijā	un	ārpus	tās,		lai	Kristus	
piedzimšanas	 svētki	 rada	 mums	 tādu	
mı̄lestı̄bu,	 ka	 gribam	 kl̦ūt	 par	 tādiem,	
kas	 gatavi	 sargāt,	 	 gādāt,	 lūgt	 un	 dot,	
citiem	 vairojot	 patiesu	 mieru,	 prieku,	
iespēju	 dusēt	 bez	 bailēm.	 	 Visvarenais		
Dievs	lai	svētı̄	2016.	gadu,	Vin̦š	lai	svētı	̄
Latviju,	 katru	 zemi,	 Baznı̄cu.	 	 Vin̦š	 lai	
dod,	ka	katra	nakts	2016.	gadā	būtu	klu-
sa,	 svēta	 un	 katra	 diena	 Vin̦a	 sargāta,	
Vin̦a	 žēlastı̄bas	un	 jaunu	uzdevumu	pil-
na!			
			
Kristus	mı̄lestı̄bā	un	pateicı̄bā	par	katru	
no	jums!	

Archibı̄skape	Lauma 	

“Es jums pasludinu lielu prieku, 
kas būs visiem ļaudīm, jo jums 
šodien Dāvida pilsētā ir dzimis 
Pes tājs, kas ir Kristus, tas Kungs.  
Piepeši tur pie eņģeļa bija 
redzama debespulku draudze, e 
slavēja Dievu un sacīja:  
“Gods Dievam augs bā, un miers 
virs zemes cilvēkiem, pie kā 
Viņam labs prāts.”   

Lk	2:10—14	
	
Mı̄l̦i	 sveicam	 Sv.	 Pēter̦a	
draudzes	 locekl̦us,	 kā	 arı̄	
ikvienu	 mūsu	 draudzes	 zin̦u	
lası̄tāju	 Kristus	 Piedzimšanas	
svētkos!	 Lai	 Dieva	 miers,	 kas	
plūst	 no	 Kungs	 Jēzus	 Kristus,	
piepilda	 Jūsu	 garu,	 dvēseli	 un	
miesu!	 Dieva	 svētı̄tu	 jauno	
2016.Kunga	žēlastı̄bas	gadu!		
	

māc.	Ojārs	un	Elizabete	Freimanis	
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LELBA PĀRVALDES PRIEKŠNIEK A  
PRĀVESTA GUNĀRA LAZDIŅA ZIEMSVĒTKU VĒSTĪJUMS 

	
“Dievs	vecos	laikos	daudzkārt	un	dažādi	runājis	caur	praviešiem	uz	

tēviem,	šinīs	pēdīgajās	dienās	uz	mums	ir	runājis	caur	Dēlu,	ko	Viņš	ir	
iecēlis	par	visu	lietu	mantinieku,	caur	ko	Viņš	arī	pasauli	radījis.”	

Ebr.1:1,2	

D zilā̦	 priekā	 un	 pateicı̄bā	 sūtu	 jums	 visiem	 manus	 labākos	 vēlējumus,	
sagaidot	 svētı̄gus	 Ziemassvētkus.	 Sajā	 Adventa	 laikā	 mana	 lūgšana	 ir,	 lai	
katrs	no	jums	rastu	iespēju	pārdomāt	savu	ticı̄bu	un	attiecı̄bas	ar	Kungu	Jēzu	
Kristu	un	Vin̦a	Baznı̄cu.		Vienalga,	ko	mūsu	sirdis	un	dvēseles	vēlas,	apzināti	
vai	 nē,	 ir	 ilgošanās	 pēc	 paša	 Jēzus,	 Dieva	 klātbūtnes.	 Tādēl	̦ Ziemassvētkos	
mūs	 pilda	 prieks	 un	 mierinājums,	 jo	 zinām,	 ka	 visas	 mūsu	 cerı̄bas	 ir	

piepildı̄jušas	Kristus	Bērns.		
Cauri	 visām	 mūsu	 ikdienas	 rūpēm	 un	 raizēm,	 Dieva	 Tēva	 mı̄lestı̄ba	 mums	 parādās	 Vin̦a	

brı̄nišk̦ı̄gajā	 dāvanā	 –	 Vin̦a	 dēlā	 Jēzū.	 Lı̄dz	 ar	 visiem	 en̦g̒eli̦em	 Betlēmē,	 mūsu	 ticı̄ba	 mūs	 arı	̄ mudina	
dziedāt:	 “Gods	Dievam	augstı̄bā	 un	miers	Vin̦a	 la̦udım̄	 virs	 zemes!”	 	Mēs	 saprotam,	 ka	 patiesais	miers	
zemes	virsū	plūst	no	mūsu	atzin̦as	un	Dieva	slavēšanas	mūsu	dzı̄vē.		

Ziemassvētkiem	piemıt̄	spēja	 indivı̄dus	un	g̒imenes	pulcināt	dievnamos.	Dažādu	iemeslu	dēl.̦	Cik	
brı̄nišk̦ı̄ga	un	žēlastı̄ba	pilna	iespēja	ir	nolikt	pie	malas	bijušās	vājı̄bas	un	vecos	paradumus,	sāpes	un	no	
jauna	atsākt	svētı̄gas	attiecı̄bas	ar	Kungu	un	Vin̦a	draudzi.	Ziemassvētki	to	dāvā.	Lai	kopā	augam	spēkā	
un	žēlastı̄bā,	pazı̄stot	un	svinot	Dieva	klātbūtni	mūsu	dzı̄vēs	un	Vin̦a	valdı̄šanu	par	visām	lietām	pasaulē.		

Noslēdzot	 šo	2015.	gadu	un	ieejot	2016.	gadā,	LELBA	raugās	uz	visu,	ko	Kungs	ir	uzticējis	mūsu	
kalpošanai,	mūsu	 vadıt̄ājiem	 un	 draudzēm	 darı̄t	mūsu	 draudzēs,	mūsu	 apkārtnē	 un	 pasaulē.	 Ir	 daudz	
darāmā.	Mana	 lūgšana	 ir,	 lai	mēs	 visi,	 kad	 dzirdam	 jautājumu	 “Ko	 lai	 sutu?”,	 atbildam:	 “Es	 šeit	 esmu,	
Kungs,	sūti	mani.”	Tā	būs	lielākā	mūsu	dāvana	Dievam	un	mūsu	Baznıc̄ai.	

Tad	nu	 svinēsim	atkal	 viena	 gada	noslēgumu	un	uzn̦emsim	 jauno	2016.	 gadu,	 zinot,	 ka	 tas	būs	
pildı̄ts	 ar	 augšanu	mūsu	katra	garı̄gā	dzı̄vē	un	mūsu	Baznı̄cas	dzıv̄ē,	 lı̄dz	 ar	visiem,	kas	kopā	 ar	mums	
pielūdz	Dievu.	

		 Lai	mūsu	Kungs	 Jēzus	Kristus,	 dzimis	Betlēmē,	 svētı̄	 jūs,	 jūsu	 g̒imenes	 un	mı̄lo̦s	 cilvēkus	
šajā	cerı̄bu	un	žēlastı̄bas	laikā.	Lai	jūsu	Jaunais	gads	ir	prieka,	miera	un	Jēzus	Kristus	spožuma	pilns.	Es	
lūdzu,	lai	Vin̦a	daudzās	svētı̄bas	apklāj	jūs	un	jūsu	tuviniekus.		

LELBA	priekšnieks,	prāvests	Gunārs	Lazdin̦š 
	
	 NO DRAUDZES PRIEKŠNIEK A 

I r	atkal	viens	gads	aizskrējis	tik	ātri,	ka	var	pa-
brı̄nı̄ties,	kur	tas	palika.			
Draudzē	 ir	 daudz	 kas	 noticis:	 ratnı̄cas	 tirgus,	 pi-
parkūku	un	pı̄rāgu	cepšanas	talkas,	ziemassvētku	
tirdzin̦š,	 sēdes,	Bı̄beles	stundas,	virtuves	mākslas	
stundas,	u.t.t.		Nav	brı̄nums,	ka	nav	bijis	laika	kār-
tı̄gi	atvilkt	elpu,	it	sevišk̦i	tādam	darba	rūk̦ı̄tim	kā	
Mirdzai.	 	 Zināms,	 vin̦ai	 bija	 daudz	 palı̄gu,	 visus	
nevaru	uzskaitı̄t.	Liels	paldies	vin̦ai	un	citiem,	kas	
ziedoja	savu	laiku,	talantus	un	lı̄dzeklu̦s,	lai	pasā-
kumi	sekmı̄gi	izdotos.	
Liekas,	ka	mūsu	izmēg̒inājums	ar	ziedojumu	solı̄-

jumiem	 nodevu	 vietā	 būs	 sekmı̄gs.	 	 Kaut	 gan	 lı̄dz	
šim	 mums	 ir	 ienākušas	 apmēram	 divas	 trešdala̦s	
no	 izsūtı̄tām	 aptaujām,	 ir	 prieks	 redzēt,	 ka	 lielākā	
dala̦	 no	 solı̄jumiem	 pārsniedz	 2015.	 gada	 nodevu	
maksu.		Ja	iztrūkušie	solı̄jumi	tā	turpināsies,		drau-
dzei	 būs	 vieglāk	 izpildı̄t	 budžetu.	 	 Paldies	 visiem,	
kas	jau	ir	atsaukušies.		
	
Novēlu	katram	draudzes	 loceklim	un	vin̦u	piederı̄-
giem	jauku	svētku	laiku	un	Dieva	svētı̄bu	un	veselı̄-
bu	2016.	gadā.		

Uldis	Pūlin̦š	
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M ı̄lā̦s	,	Vidienes	apgabala	draudzes!	
Mı̄li̦e,	garı̄dznieki,	garıd̄znieces	un	apgabala	darbinieki!	
	
Sajā	Ziemassvētku	laikā		un	ieejot	Jaunajā	20	16.	gadā—	
	
Priecāsimies—Jo	debesis	pasludina	Dieva	dzimšanu	ar	spožu	zvaigzni	debesīs!		

Priecāsimies—Jo	eņģeļi	dzied	slavas	dziesmu!	
Priecāsimies—Jo	daba	dod	patvērumu	Dieva	ģimenei!		
Priecāsimies—Jo	Dievs	piedzima	Marijai	kā	Cilvēka	Dēls!	
Priecāsimies—Jo	gani	 	redz,	dzird	 	eņģeļu	 	slavas	dziesmu,	 	nāk	 	dzimušo	Dievu	 	sveikt,	teic	un	slavē	Dievu	

par			visu	piedzīvoto!	
Priecāsimies—Jo	gudrie,	sekojot	zvaigznei,	dodas	ceļā	un	atnākuši	metas	ceļos	pie	Dieva	šūpuļa!	
Priecāsimies—Jo	Dievs,	kas	nepazīst	sākuma	vai	beigu	-	mūžīgs	Dievs,	ir	kļuvis	kā	mēs:	Cilvēks!	

Priecāsimies—Jo	ne	zvaigznes,	ne	saule,	ne	mēness,	bet	pasaulē	dzimušais	Dievs	ir	mūsu	gaisma!	
Priecāsimies—Jo			piedzimis			par	 Cilvēka			Dēlu	 un	 	 	 pasaulē	 	 	 dzīvojot,	 	 	mirstot,	 augšāmceļoties,	Dievs	

liecina,	cik	liela	ir	Viņa	mīlestība	uz	mums!	
Priecāsimies—Jo	 tiem,	kas	 staigā	 tumsā:	 satriekti,	nāves	 ēnā,	 slimi,	paguruši,	bēgot,	noskumuši,	bezcerīgi,	

sērās,	apspiesti	,	briesmās,	vajāti,	nespējīgi,	apjukusi,	nomaldījušies—par	visiem	atspīd	Dieva	
gaisma!	

Priecāsimies—Jo	darot	mīlestības	darbus	un	patiesību,	mēs	arī	tiekam	saukti	par	Dieva	un	gaismas	bērniem!	
Priecāsimies—Jo	Dievs	ir	ar	mums!	

	
(Sv.	Raksti	-	Mt.	1:18-2:12;	Lk.	1:	1-20;	Jes.	60:19-22;	Jes.	9:1-6;	1.	Jn.	3;	1.	Tes.	5:5;	Jes.	7:14)	
	
	

V ēlu	 jums	 visiem	 ticı̄bā	 piedzı̄vot	 Dieva	 piedzimšanas	 brı̄numa	 un	 noslēpuma	 dzilu̦mus.	 Lai	 Dieva	
miers,	prieks	un	pazemı̄gā	ierašanās	šajā	pasaulē	liecina	jums	visiem	par	to,	ka	Dievs	labprāt	ienāk	katrā	
vietā	kā	savējais	starp	savējiem	un	neprasa	daudz,	lai	varētu	būtu	ar	mums.	Tikai	to	,	lai	priecājamies	par	
Vin̦u,	priecājamies	paši	 tikt	saukti	par	Dieva	bērniem	un	kopā	ar	Vin̦u	 turpinām	 šodien	sludināt	en̦g̒elu̦	
labo	vēsti	savas	draudzes,		apkārtnē	un	visur	,	kur	Dievs	mūs	aicina	to	darıt̄!	
	

Kristus	mı̄lestı̄bā	
	

Ilze	Larsen,	
LELBA	Vidienes	apgabala	prāveste	

LELBA VIDIENES APGABALA PRĀVESTES ILZES LARSEN 
SVEICIENS ZIEMSVĒTKOS 
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P ēdējo	 gadu	un	mēnešu	 notikumi	pasaulē,	 kad	
zin̦ās	lasām	un	TV	skatāmies	par	teroru	pasaulē	un	
katastrofām,	 liek	 daudziem	 izdarı̄t	 secinājumu:	
kaut	 kas	 šeit	 nav	 kārtı̄bā.	 Tiešām,	 nekas	 nav	
kārtı̄bā,	 jeb	 viss	 notiek	 tā,	 kā	 evan̦g̒ēlijā	 rakstı̄ts:	
(Lk	 21:9-11)	 “Jūs	 dzirdēsiet	 par	 kariem	 un	
dumpjiem,	…	jo	tam	tā	papriekš	jānotiek,	bet	tas	
vēl	nebūs	gals.	Tauta	celsies	pret	tautu	un	valsts	
pret	 valsti,	 būs	 lielas	 zemestrīces	 un	 vietu	
vietām	 bads	 un	 mēris,	 un	 no	 debesīm	 nāks	
baismīgas	 un	 lielas	 zīmes.”	 Sajos	 pieminētajos	
notikumos	
nepārprotami	 ir	
redzamas	 tās	 zı̄mes,	 par	
kurām	 Kungs	 Kristus	
runā.	 Vai	 tiešām	 Kristus	
otrā	 atnākšana,	 kas	 ar	
visām	 šım̄	 zı̄mēm	
raksturota,	ir	tik	tuvu?	Jā	
un	 arı̄	 nē.	 Kad	 Jēzus	
Kristus	atstāja	šo	pasauli	
pēc	 augšāmcelšanās,	
Vin̦š	 sacı̄ja:	 (Atkl	 22:20)	
“Jā,	 es	 nāku	 drīz!”	
Ievērosim,	 ka	 darbıb̄as	
vārds	 ‘nāku’	 ir	 tagadnes	
formā,	 kas	 nozı̄mē,	 ka	
process	 jau	 ir	 iesācies.	
Tomēr,	 no	 otras	 puses,	 Jēzus	 Kristus	 saka:	 (Mt	
24:36)	 “To	 dienu	 vai	 stundu	 neviens	 nezina	 –	
nedz	eņģeļi	debesīs,	nedz	Dēls,	vienīgi	Tēvs.”	
	
Jēzus	 Kristus	 šodien	 ir	 lo̦ti,	 lo̦ti	 tuvu	 lı̄dz	 savai	
atkalnākšanai,	 bet	 mēs	 precı̄zi	 nezinām,	 kad	 tas	
būs.	Ziemsvētku	notikums,	atšk̦irı̄bā	no	Dieva	Dēla	
sagaidāmās	 otrās	 ienākšanas	 šajā	 pasaulē,	 notika	
precı̄zi	 noteiktā	 laikā	 un	 vietā:	 nulles	 gadā—
Betlēmē.	Daudzi,	 taču	ne	visi,	 to	saprata	un	par	to	
gavilēja,	kad	en̦g̒eli̦	ganiem	pavēstı̄ja:	(Lk	2:11,	13-
14)	 “Jums	 šodien	 Dāvida	 pilsētā	 ir	 dzimis	
Pestītājs,	 kas	 ir	 Kristus,	 tas	 Kungs.	 Piepeši	 tur	
pie	eņģeļa	bija	redzama	debespulku	draudze,	tie	
slavēja	Dievu	un	sacīja:	“Gods	Dievam	augstībā,	
un	miers	virs	zemes	cilvēkiem,	pie	kā	Viņam	labs	
prāts.”		

	
Situāciju	 pasaulē,	 kad	 Kristus	 Bērnin̦š	 piedzima,	
varētu	 raksturot	 lı̄dzıḡi	 šodienai;	 viss	 tas	 pats:	
terors,	 kari	 un	 nevainı̄gu	 cilvēku	 asinsizliešana.	
Lai	 gan	 mēs	 senos	 laikus	 saucam	 par	
barbariskiem,	 tomēr	 jāatzı̄st,	 ka	 šodien,	 ar	
moderno	 ieroču	 palı̄dzı̄bu	 un	 pielietotajām	
sprāgstvielām,	pasaules	la̦undari	ir	klu̦vuši	daudz	
nežēlı̄gāki	 par	 tiem,	 kuri	 dzı̄voja	 un	 citus	
terorizēja	 Kristus	 laikā.	 Sādā	 brıd̄ı̄	 dzirdot	 vēsti:	
“un	miers	virs	zemes	cilvēkiem”,	 domājam,	 ka	 tā	
atskan	ne	tajā	vietā	un	 laikā,	 jo	miera	apkārt	nav	

un	 nav	 cerı̄bu,	 ka	
kādreiz	būs.	
	
Dievs,	 ienākot	 pasaulē,	
atnes	 cilvēkiem	 tādu	
mieru,	 kas	 ir	 daudz	
vērtı̄gāks	 par	 ārējo	
mieru,	 kura	 faktiski	
nav.	 Kā	 Bı̄belē	
pierakstıt̄s	 Kristus	
sacı̄tais	 (Jn̦	 14:27):	 “Es	
jums	 atstāju	 mieru,	
savu	 mieru	 es	 jums	
dodu.	Es	dodu	jums	ne	
tā,	kā	pasaule	dod.”	Un	
vēl	mēs	 lasām	apustul̦a	
Pāvila	 vēstulē	 (Fil	 4:7)	

“Dieva	miers,	kas	pārspēj	 jebkuru	sapratni,	 lai	
pasargā	jūsu	sirdis	un	jūsu	domas	Kristū	Jēzū.”	
Dieva	 nestais	 miers	 Kristū	 Jēzū,	 kuru	 cilvēki	
vispirms	 ieguva	 Pirmajos	 Ziemsvētkos,	 ir	 iekšējs	
miers.	Tāds	miers	patiesi	ir	pārspējis	un	joprojām	
pārspēj	 visu	 cilvēcisko	 prātu	 un	 sapratni.	 Par	 to	
liecina	 kristı̄gās	 Baznıc̄as	 vēsture.	 Sākot	 no	 paša	
Kungs	 Jēzus	 Kristus,	 tad	 Vin̦a	 apustuli̦em	 un	
tālākiem	 lieciniekiem,	 kad	 sava	 dzıv̄ı̄ba	 bija	
jāatdod	ticıb̄as	vārdā,	vin̦i	to	darı̄ja	pilnı̄gā	iekšējā	
mierā,	 ko	 ar	 saprātu	 nav	 iespējams	 izskaidrot.	
Dievs	 tikai	 nedaudz	 ir	 lā̦vis	 mums	 noprast	 šı	̄
miera	 cēloni.	 Tas	 ir	miers	par	mūsu	nākotni,	 kas	
apsolı̄ta	 visiem	 tiem,	 kas	 tic	 Jēzus	 Kristus	
dievišk̦ai	 un	 cilvēciskai	 būtı̄bai,	 kā	 rakstı̄ts	
evan̦g̒ēlijā	 (Jn̦	 3:16-18):	 “Dievs	tā	pasauli	mīlēja,	
ka	deva	 savu	 vienpiedzimušo	Dēlu,	 lai	 ikviens,	

PĀRDOMAS 2015. GADA ZIEMSVĒTKOS 
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kas	 viņam	 tic,	 nepazustu,	 bet	 tam	 būtu	mūžīgā	
dzīvība.	Jo	Dievs	sūtīja	savu	Dēlu	pasaulē,	nevis	lai	
tas	pasauli	tiesātu,	bet	lai	pasaule	caur	viņu	tiktu	
glābta.	Kas	 tic	 viņam,	 tas	netiek	 tiesāts,	bet,	kas	
netic,	 tas	 jau	 ir	notiesāts,	 jo	 tas	nav	 ticējis	Dieva	
vienpiedzimušā	Dēla	vārdam.”			
	
Mūžı̄gās	dzıv̄ı̄bas	apsolı̄jums,	pēc	šı̄s	pasaules	dzı̄ves,	
ir	 tas	 ı̄pašais	 spēks	 un	 iekšējā	miera	 avots,	 kas	 la̦uj	
kristiešiem	 justies	droši	pasaulē,	 jo	skaidri	zinām—
debesı̄s	 terora	 nebūs!	 Sis	 apsolıj̄ums	 la̦uj	 mums	
ikdienu	 dzı̄vot	 cerıb̄ā,	 kā	 arı̄	 palı̄dz	 pārvarēt	
zaudējumus,	grūtı̄bas	un	sāpes.	Kristus	nāk	atkal,	un	
mēs	 šo	 atkalnākšanu	 varam	 nosaukt	 par	 Otrajiem	
Ziemsvētkiem,	jo	Ziemsvētki	ir	tad,	kad	Dievs	cilvēka	

veidā	 ienāk	 pasaulē,	 kā	 reiz	 pirms	 2015	 gadiem	
Vin̦š	kā	Kristus	Bērnin̦š	piedzima	Betlēmē;	un	kā	
mēs	 Vin̦u	 gaidām	 atnākam	 atkal	 pasaulē	 mums	
nezināmā	datumā	un	stundā.	 Būsim	 gatavi,	 Viņu	
sagaidı̄t.	 Lık̄smosimies	un	priecāsimies,	 jo	mums	
ir	nākotne!	Āmen	

	
Novēlu	 ikvienam	 Dieva	 svētıt̄us	 Kristus	
piedzimšanas	 svētkus,	 un	 lai	 Dievs	 katrā	 jūsu	
sirdı̄	 ielietu	 Savu	 mieru,	 kuru	 mēs	 nespējam	
izprast,	taču	spējam	satvert	un	sajust!	*	
	

Mācıt̄ājs	Ojārs	Freimanis	
	

*	Publicēts	Cikāgas	Zin̦u	2015.gada	decembra-janvāra	izdevumā	

A P S V E I K U M I  D R AU D Z E I  

M īļie draudzes locekļi! 
 

Vēlam jums ikkatram gaišus, gaišus Kristus Dzimša-
nas svētkus un svētību ar veselību, mīlestību un 
mieru jauno 2016.gadu ar Ilzes Liepiņas dzejas vār-
diem: 
 

Lai šonakt sirds tev dziesmu dzied: 
Prieks nācis pasaulē, 
Ka bērniņš mazs, kas silītē 
Dus tālā Betlēmē. 
Lai katrā logā zvaigzne zied 
Un gaisma tumsu šķeļ, 
Jo Kristus bērns tev labu vēl, 
Miers tavā dvēselē! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mīlestībā un draudzībā, 
Inese un Jerry 

Šai svētā naktī zeme un debess zvīļo 
Šai naktī sirds ar zvaigznēm sarunājas 
Un naktī šai uz katras galvas klusi 
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku. 

Valda Mora 
 

M ācītājam Ojāram, Elizabetei un visiem 
draugiem novēlam gaišus svētkus un veselīgu 
2016.gadu! 
 

Inta un Andrejs 

Dārzi balti piesniguši, 
Koki dusā iemiguši. 
Debess tālē zvaigznes mirdz 
Dabas mieru izjūt sirds. 
 

L ai svētku prieks ieņem vietu Jūsu sirdīs, un 
piešķir prieku katrai Jūsu dzīves dienai! 
 
Novēlam mācītājam Ojāram un Elizabetei un vis-
iem mūsu draugiem gaišus, svētīgus svētkus. 
 
 
 

Mirdza un Arturs Gaiķis 
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..Un lēni durvis veras, Tēvs zaļu eglīti nes 
Un zaros tai pārslas zaigo, kā baltas zvaigznītes... 

 

V ēlu visiem gaišus un priecīgus  
Kristus dzimšanas svētkus un svētīgu jauno gadu. 
 
 

Pārsla Gagaine	

APSVEIKUMI DRAUDZEI 	

L ai Ziemsvētku brīnums nepazūd ikdienas  
darbos un steigā! 
 
Lai Jaunais gads nāk ar ticību labajam,  
notikumiem bagātu ikdienu un gaišu svētku  
noskaņu! 
 
Priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu 2016.gadu  
novēl— 
 

Ivars un Ruta Freimaņi 

Šī nakts ir debess vārtus atvērusi,  
Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku,  
Un naktī šai uz katra galvas klusi 
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku. 

  
(V. Mora) 

 

G aismas un prieka pilnus Kristus dzimšanas 
svētkus un dieva svētību Jaunā Gadā 
 

vēlē Juris un māc. Aina Pūliņi  

Mīļie draugi, 
 

P riecīgus Ziemas svētkus un laimīgu un veselī-
gu Jauno gadu!! 
 

Jānis un Ināra Ievāns 
 

Es skaistu rozīt zinu no sīkas saknītes... 

V issirsnīgākos un mīļākos sveicienus Kristus piedzimšanas svētkos,  
kā arī svētības vēlējumus Jaunajā 2016.gadā visai Sv. Pēteŗa draudzi vēlē— 
 

Daumants Hāzners, 
Lūcija Sprenne, 
Rūta Veitmanis 
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DZIMŠANAS DIENAS 
 

Sv. Pēteŗa draudze no sirds sveic dzimšanas dienās un jubilejās sekojošos draudzes locekļus: 
 

J 
ANVĀRĪ:  

Rasa Bābelniece, Maruta Bergmane, Guntis Bruns (7.—85), 
Ināra Bundža, Annelī Cers, Daiga Cers, Velga Drillis-Eizis, 
Valda Dundurs, Haralds Gaiķis, Anna Ģelzis, Aldis Kiršteins, 
Rasma Kraule, Dāvids Lāčkājis, Māris Lucāns (LV), Dzidra 
Ozoliņa, Krišs Putniņš, Mārtiņš Rāve, Kārlis Robežnieks, 
Vidvuds Sidrevics (21.—85), Andris Slokenbergs, Ivars Spalis 
(23.—55), Jerry Stokes. 
 

F EBRUĀRĪ: 
Dāvids Blumbergs, Imants Cers, Silvija Ezers (1.—60),  
Ivars Freimanis, Valija Galenieks, Jānis Ievāns, Kristīna Jēgers, 
Dāvis Jēgers, Jānis Kalniņš, Andra Kūlāne, Pēteris Lapiņš, Inta Rāve, Sigrīda Renigere (6.—90), 
Edgars Rērichs, Gunārs Robežnieks, Valdis Tums (12.—85), Māra Vārpa, Maija Zaimiņš 
 
Svētīts, kam palīdz Dievs, kura cerība – tas Kungs, viņa Dievs, kas radījis debesis un zemi, un jūru, un visu, kas tajās.  

Ps 146:5‐6	

DĀMU SAIMES K ALENDĀRS 2016. GADA  JANVĀRIM  
	
V.	GRUPA	 Darba	Vadītājas:	 	
GAGAINE,	PĀRSLA	 	 847‐809‐4690	 parslag@gmail.com	
IEVĀNE,	INĀRA	 	 708‐799‐8636	 inaraievans@att.net	
	
Cera,	Daina	 	 	 773-685-0892	 	 dainalnis@earthlink.net	
Cukura,	Velta	 	 	 773-202-0160	 	 velta@heritagetravel.net	
Duka,	Inta	 	 	 847-215-4802	
Ejupe,	Lı̄ga	 	 	 708-505-4441	 											 ligaandimants@sbcglobal.net	
Frišs,	Dace	 	 	 773-271-6028	 	 dacefeiss@yahoo.com	
Freimane,	Elisa	 	 708-505-4012	 	 abolkuka@aol.com	
Kraule,	Rasma	 	 	 773-271-7129	 	 rasmas@yahoo.com	
Lucāne,	Zinta	 	 	 773-237-6380	
Renigere,	Sigrı̄da	 	 773-539-2908	
Skulte,	Māra	 	 	 630-323-2577	
Smidchene,	Ilze	 	 773-275-1423	 	 ilze.smidchens@live.com	
Svalbe,	Rita	 	 	 708-562-0722	
VESELĪBAS	DĒĻ	NEPIEDALĀS:	
Roze,	Ilona	 	 	 773-275-0272	 	 ilona.roze@prodigy.net	
Rupeika,	Ināra	 	 	 847-202-5065	
	
2016.gada	10.janvārī	plkst.	9:00—Dāmu	saimes	Valdes	sēde,	ikviens	interesents	var	piedalīties!	
2016.gada	17.janvārī	plkst.	12:00—Pavārklase.	Mirdza	Gaiķis	mācīs	cept	pīrāgus.		
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DĀMU SAIMES K ALENDĀRS 2016. GADA FEBRUĀRIM 
 

VI.	GRUPA	 Darba	Vadītājas:	
RĀVE,	INTA	 	 	 847‐967‐6349	 								 intaandandre@netzero.net	
STOKES,	INESE	 	 708‐532‐3471	 	 ineses@ameritech.net	
	
Bērzin̦a,	Tija	 	 	 773-283-6338	
Boriss,	Maija	 	 	 847-438-3114	 	 	 mboriss@comcast.net	
Eichenfelde,	Rūta	 	 630-953-2649	 	 	 Rutapeter@aol.com	
Drille-Eize,	Velga	 	 708-383-9655	 	 	 velgade@comcast.net	
Galeniece,	Valija	 	 847-828-3713	 	 	 galenieks@att.net	
Grendze,	Rita	 	 	 630-208-5905	
Lāčkāja,	Benita		 	 847-692-2677	 	 	 lackajsbvd@aol.com	
Laimin̦ā,	Kristı̄na	 	 773-248-9374	 	 	 ksimanis@yahoo.com	
Priede,	Rasma	 	 	 847-869-3110	 	 	 jplaides@msn.com	
Pūlin̦a,	Aina	 	 	 815-923-5919	 	 	 pulinsaj@comcast.net	
Sokolski,	Anda	 	 	 630-833-8517	 	 	 asokalski@comcast.net	
	
VESELĪBAS	DĒĻ	NEPIEDALĀS:	
Sliede,	Valda	 	 	 773-281-4438	

DIEVK ALPOJUMU K ALENDĀRS UN SARĪKOJUMU 
 

J 
ANVĀRIS	

3.	janvāris	 	 10:00—Zvaigznes	dienas		un	Sv.	Pēteŗa	draudzes	19.	gadadienas		
	 	 	 dievkalpojums	ar	dievgaldu.	Piedalās	Cikāgas	Vı̄ru	koris.	Siltas	pusdienas	
10.	janvāris	 10:00—dievkalpojums	
17.	janvāris	 10:00—dievkalpojums	ar	dievgaldu	
24.	janvāris	 10:00—dievkalpojums	
	 	 	 11:45—Bībeles	stunda.	Kalna	sprediķis	5.lekcija	
31.	janvāris	 10:00—dievkalpojums	
	

F ebruāris	
7.	februāris	 10:00—Mūsu	Kunga	apskaidrošanas	dienas	dievkalpojums	ar	dievgaldu	
10.	februāris	 19:00—Pelnu	trešdiena.	Gavēn̦a	laika	sākums.	Kopı̄gs	dievkalpojums	
14.	februāris	 10:00—Invocabit,	Gavēn̦a	laika	1.	svētdiena	
21.	februāris	 11:00—Oikumēnisks	DSK	dievkalpojums.	
	 DSK	sadraudzības	pasākums	un	siltas	pusdienas	
28.	februāris	 10:00—Oculi,	Gavēn̦a	laika	3.	svētdiena.	Divvalodı̄gs	dievkalpojums		
	 	 	 ar	dievgaldu	
	 	 	 11:45—Bībeles	stunda.	Kalna	sprediķis	6.lekcija	
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DIEVK ALPOJUMU K ALPOTĀJU SARAKSTS 
J 
anvāris	 	

3.	 Ivars	un	Ruta	Freimanis	
10.	 Modris	Galenieks	un	Guntis	Kiršteins	
17.	 Dace	Pencis	un	Inese	Stokes	
24.	 Arturs	un	Mirdza	Gaiķis	
31.	 Jānis	un	Rasma	Priede	
	 	

F ebruāris		 		
7.	 Kalvis	Cers	un	Ārija	Bergmanis	
10.	 Uldis	Pūliņš	
14.	 Inta	Duks	un	Maija	Tiliks‐Dombrovskis	
21.	 Jānis	Eizis	un	Rūta	Eichenfelds		
28.	 Jānis	un	Ināra	Ievāns	
	
Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš pazi-
ņot pērmindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com                    Pārsla Gagaine 
 
Liturģiskās	krāsas:	3.	un	10.janvāris—balta;	17.,	24.,	31.	janvāris—zala̦;	7.	februāris—balta;	10.	februā-
ris	(Pelnu	diena—Gavēn̦a	laika	sākums)—violeta;	14.,	21.,	28.	februāris—violeta;	6.	un	13.	marts—violeta;	
20.	marts	(Pūpolu	svētdiena)—sarkana;	23.	marts	(Zalā̦	ceturtdiena)—sarkana;	24.	marts	(Lielā	piektdie-
na)—melna;	 27.	 marts	 (Kristus	 augšāmcelšanās	 svētki—Lieldienas)—balta;	 no	 3.	 aprı̄la̦	 lı̄dz	 8.	 maijam	
(ieskaitot)—balta;	15.	maijs	(Vasarsvētki)—sarkana;	22.	maijs	(Trı̄svienı̄bas	svētki)—balta;	no	29.	maija	
lı̄dz	19.	jūnijam	(ieskaitot)—zala̦;	26.	jūnijs	(Jān̦a	Kristıt̄āja	svētdiena)—balta;	no	3.	jūlija	lı̄dz	13.	novem-
brim	(ieskaitot)—zala̦;	20.	novembris	(Mirušo	piemin̦as	diena—Mūžı̄bas	svētdiena)—balta,	no	27.	novem-
bra	 lı̄dz	18.	decembrim	(ieskaitot)—zila	vai	violeta;	24.	decembris	 (Kristus	Piedzimšanas	svētvakars)—
balta	un	31.decembris—balta.	 	 	 	 	 	 Sastādīja	mācītājs	Ojārs	Freimanis	

Mācītāja runas stundas – 
Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās, 

ciemos vai citur, kur vajadzēs. 
  

Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, Il 60172 
Mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com, vai: 

pastor@svetapeteradraudze.org 
  

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet 
mācītājam, 

 un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības  



10 

 

CEĻOJUMĀ 
K o	var	redzēt	Pireneju	kalnos?	
Skaisti	 ir	 celo̦t	 pa	 kalniem,	 vai	
ne?	 	 Mūsu	 mı̄lā̦kie	 kalni	 varbūt	 ir	
Alpi.	 Bet	 Pireneji?	 Vai	 tie	 arı̄	 nav	
vareni?	 Iespaidı̄gi?	 Atdala	 Franciju	
no	 Spānijas.	 Tur	 dzıv̄o	 baski,	 tur	
atrodas	 mazı̄tin̦ā	 valstin̦a	
Andora.	 Sogad	 iepazı̄simies	 ar	
Pirenejiem!	 Oktobra	 sākumā	
aizlidojām	 uz	 Barselonu,	 lidostā	
noı̄rējām	 auto	 un	 devāmies	
celā̦.	 Dalı̄simies	 ar	 jums	 lası̄tājiem	
iespaidos	 ko	
guvām	
apmeklējot	
divas	 relig̒iska	
rakstura	
svarıḡas	 vietas:	
Montserrat	
klosteri	 Spānijā	
un	 Lourdes	
svētcelo̦juma	
vietu	Francijā.	
Montserrat	
atrodas	 nudien	
stāvu	 kalnu	
galotnēs.	 Tur	
var	 noklū̦t	 gan	
pa	 celu̦,	 gan	
gaisa	 gondolu	
vai	 zobrata	 vilcienu.	 Skati	 uz	 visām	pusēm	 ir	
vareni.	 Celș̌	 ir	 stāvs	 un	 šaurs	 un	 no	 vienas	
vietas	 ar	 zig-zag	 lı̄kumiem.	 Elpa	 aizraujas	 un	
kājas	 notirpst	 ja	 priekšā	 pagadās	 tūristu	
autobuss	 un	 tad	 vēl	 velosipēdu	 komanda!	
Klosteri	 dibinājuši	 benediktın̄iešu	 mūki	 un	
ilgus	gadus	 tas	 ticis	uzskatıt̄s	par	katalon̦u	kultūras,	
valodas	 un	 garı̄gās	 dzıv̄es	 sēdekli	 (ı̄paši	 pēc	 Franko	
vajāšanām).	Sodien	to	apmeklē	arı	̄melnās	madonnas	
dēl.̦	Madonna	novietota	baznı̄cas	altārdala̦s	centrā	un	
lai	 pieklū̦tu	 tai	 tuvāk	 apmeklētāji	 garu	 garās	 rindās	
gaidı̄ja	 ı̄pašā	 nodalı̄jumā	 un	 lēni	 virzı̄jās	 uz	 priekšu	
un	 augšu.	Mēs	 apmierinājāmies	 pasēdēt	 baznı̄cā	 un	
noklausı̄ties	vı̄ru	kora	koncertu.	
Nobraukuši	 gar	 un	 caur	 Spānijas	 Pirenejiem	 lı̄dz	
Atlantijas	 okeānam,	 nu	 braucām	 caur	 Francijas	
kalniem	atpakal	̦Vidus	jūras	virzienā.	
Bijām	 apn̦ēmušies	 Francijā	 iegriezties	 Lourdes	

pilsētin̦ā	 kas	 ir	 slavena	 svētcelo̦jumu	
vieta.	 Lourdes,	 kas	 atrodas	 kalnu	
piekājē,	guva	pasaules	ievērı̄bu	1858.	
gadā	 kad	 14	 g.	 vecā	 Bernadette	
vairākas	 reizes	 ieraudzı̄ja	 Svēto	
Mariju	 kalnu	 alas	 iedobumā	 vai	
grotto.	 Kad	 Lourdes	 avota	 ūdenim	
piedēvēja	 brı̄numārstniecı̄bas	
ı̄pašı̄bas,	apmeklētāji	ieradās	no	visas	
pasaules.	Sodien	6	miljoni	gadā	ticı̄go	
un	 tūristu	 apmeklē	 Lourdes.	 Lourdes	
ir	 Francijas	 2.	 visiecienı̄tākā	 tūrisma	
vieta.	 (Parız̄e	 paliek	 pirmā	 vietā).	 To	
tak	 mums	 arı̄	 jāredz!	
Atstājuši	 auto	 patālā	 laukumā	 un	
kājām	mērojuši	labu	gabalu,	drı̄z	vien	

iejukām	 lielā	 la̦užu	 pūlı̄.	 Tad	 noskaidrojās	 ka	
netiksim	 baznı̄cā	 iekšā	 jo	 tūlı̄t	 sāksies	 ceremonija,	
mise.	 Atbildı̄gi	 vı̄ri	 pūlējās	 ierobežot	 pūli	 aiz	
dzeltenām	 lentēm.	Nu,	varbūt	varētu	vismaz	noklū̦t	
lı̄dz	 Bernadetees	 grotto?	 Nekā.	 Pa	 skalr̦un̦iem	 jau	
pārraidı̄ja	skaistu	garıḡu	mūziku	un	lūgšanas	franču	
valodā.	 Svētcelo̦tāji	 un	 tūristi	 dievbijı̄gi	 lūdza	 lı̄dzi	

vai	 arı̄	 klusēja	
un	
klausı̄jās.	 Kur	
vien	 bija	 kāda	
brı̄va	 vietin̦a,	
visur	 cilvēki	
stāvēja	 vai	
sēdēja	 vai	
spiedās	 uz	
priekšu.	 Tilts	
kas	varbūt	veda	
uz	 grotto	 arı	̄
bija	 la̦užu	

pārpildı̄ts.	 Nekur	 tālāk	 mēs	 netikām.	 Bija	 vien	
jāpaliek	 uz	 vietas	 un	 viss	 jāizbauda	 pa	
gabalu.	 Sākumā	 bijām	 vı̄lušies,	 bet	 tad	 pamazām	
mūs	 pārn̦ēma	 savā	 varā	 notikuma	 svinı̄gums.	 Nāca	
gājiens	ar	garı̄dzniekiem,	karogiem	un	neticami	garu	
rindu	 slimu	 cilvēku	 braucamos	 krēslos.	 Daži	
dziedāja	lı̄dzi	pārraidı̄tai	mūzikai,	citi	rokas	lūgšanā	
salikuši	 cerēja	 uz	 izveselo̦šanos.	 Vēlāk	 mēs	 viens	
otram	piekritām,	ka	Lourdes	 uz	mums	bija	atstājusi	
neaizmirstamu	 pārdzı̄vojumu,	 pat	 ja	 neredzējām	
grotto	un	svēto	avotu.		

Jānis	un	Rasma	Priedes		
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Piparkūku	radošā	meistaru	grupa…		
	
	

	
...un	pı̄rādzin̦u,	jeb	spek̦raušu	veidotāju	izlase	(nav	
attēlā	brı̄nišk̦ı̄gās	cepējas).	Paldies	visiem!	
	

Foto:	O.	Freimanis	

Draudzes	telpas	var	aizrunāt,	sazinoties	ar	Uldi	Pūliņu:	

Mobilais:	630‐759‐8314;	e‐pasts:	uvpulins5@gmail.com	

Lūdzam	draudzes	locekļus,	kas	vēlas	likt	ziedus	uz	altāŗa	ģimenes	vai	citāda	
veida	atceres	gadījumos,	sazināties	ar		

Viju	Reinfeldi:	847‐394‐0156;	vreinfelds@hotmail.com;	vai	ierakstīt	savu	
vārdu	PUĶU	KALENDĀRĀ	baznīcas	lejas	telpā.	

Š.g.	23.aprīli	pārņēmu	Sv.	Pēteŗa	draudzes,	Mt.	Olive	kapsētas	kapvietu	grāmatas	un	dokumentus	
no	Ivara	Freimaņa.	Varu	sniegt	informāciju	par	kapu	vietām,	kuras	iespējams	iegādāties	draudzes	

nodalījumā	Section	“R”.	
Cena	draudzes	locekļiem	‐	$1,000.00		un	pārējiem	‐	$1,200.00	

Lai	novērstu	pārpratumus	apbedīšanas	gadījumā,	lūdzu	sazināties	ar		mani	pirms	kapa	
atvēršanas.	

Es	pārbaudīšu	kapu	vietas	numuru	un	paziņošu	kapsētai	vai	ir	samaksāts	par	šo	kapa	vietu	un	
kurš	ir	īpašnieks.	

Neesmu	atbildīgs	par	kapu	un	draudzes	pieminekļa	apkopšanu.	
	Modris	V.	Galenieks,	tel:	847‐823‐3713	e‐pasts:	galenieks@att.net		

ATGĀDINĀJUMS	
Lūdzam	laicīgi	paziņot	par	adreses	maiņu		

Biedrzinim/maksājuma	konta	pārzinim	Jānim	Ievānam	
1347	East	Lyn	Ct.	

Homewood,	IL	60430‐3833	
e‐pasts:	janisievans@att.net	
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, IL 60191-1983  

Draudzes	mācītājs:			 	 Ojārs	Freimanis	 773‐818‐6965;		 ojars.freimanis@gmail.com	
Draudzes	priekšnieks:		 	 Uldis	Pūliņš	 	 630‐759‐8314;		 uvpulins5@gmail.com	
Draudzes	priekšnieka	palīdze:		 Inese	Stokes		 708‐532‐3471;		 ineses@ameritech.net	 	
Dāmu	komitejas	priekšniece:		 Silvija	Ezera	 	 224‐677‐5301;		 sylviaezers@hotmail.com			
	

Tālrunis	baznīcā:		 	 	 630‐595‐0143	 	
	

Kasieres:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Rūta	Veitmane:		 847‐398‐2631	
	 	 	 	 	 Lūcija	Sprenne:		 630‐231‐3229		
	

Sv.	Pēteŗa	draudzes	mājas	lapa:		 	 	 	 HTTP://www.svetapeteradraudze.org	 	
	

Draudzes	Ziņu	redaktors:	māc.	Ojārs	Freimanis.	Autori	ir		atbildīgi		par	rakstu	saturu	un	pareizrak‐
stību.	
Raksti	nākošajām	Draudzes	Ziņām	jāiesniedz		mācītājam	Ojāram	(ojars.freimanis@gmail.com)	līdz		
2016.g.	14.	februārim.	


