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2018. gada februāris un marts

REDAKTORA SLEJA
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AI TU TO ZINĀJI?
Pirmie kristiesi Sveto Vakaredienu svineja ka vakarinas ar
daudziem edieniem. Pirmajos
gadsimtos kristiesi parasti
sapuļcejas kadas majas, ļai
vakarinu ļaika pieminetu arī
Sveto Vakaredienu. Dazreiz
tada sapuļcesanas parvertas
par īstu banketu griekuromiesu stiļa ar parak daudz
izdzerta vīna, kas noveda pie
strīdiem un nesaprasanas,
par ko raksta apustuļis Paviļs.
(1 Kor 11:17—34) Priesteris,
apoļogets un Rietumu teoļogijas tevs Tertiļuans no Kartagas Afrika (155.-240.g.) tresaja gadsimta saka svinet
kristīgas sapuļces no rīta, un
Vakaredienu, ka neļieļu rituaļu mieļastu, daļīja pie aļtara.
O.F.

ainas gadskaitļi, mainas
sezonas un mainamies arī mes,
vismaz izskata. Uz parmainam
mus aicina gandrīz vai uz
ikkatra stura. Veikaļa mums
piedava izmainīt garderobi,
mebeļes vai vannas istabas
iekartu. Teļefona kompanija
piedava mainīt teļefona ļīniju
vai teļefona aparatu. Musu
frizieris piedava mainīt matu
sakartojumu vai pat to krasu; un
musu arsts aicina mainīt musu
svaru, vai uz ļeju, vai uz augsu.
Ja, arī baznīca macītajs aicina
mainīties pozitīva virziena.
Parmainas sagaidamas arī musu
draudzes vadības izkartojuma,
jo uz draudzes piļnsapuļci, kas
paredzeta 11. marta, tiks
proponets baļsosanai musu
satversmes butisks grozījums.
Jaunais
draudzes
vadības
modeļis, ja piļnsapuļce to
atbaļstīs, bus tads, ka draudzes
Vaļde tiks nozīmeta no draudzes
Padomes sastava. Nebus vairs
atseviski Padome un Vaļde, tas
tiks savienotas kopa. Iemesļs
sadam parmainam ir tads, ka

draudzes
ļocekļu
skaits
samazinas, un ka draudzes
ļocekļi, kuri var un veļas kaļpot
draudze
dazados
amatos,
saruk. Pec ļīdzīga modeļa
veiksmīgi darbojas vismaz 1/3
ļatviesu draudzes Amerika.
Nenoļiegsim,
ka
ļabas
parmainas mums dzīve noder,
ļai arī viss ierastais ļiekas tik
mīļs un tuvs, par ko biezi
ļiecina piļnie drebju skapji un
garazas.
Tomer ir viens, kas nemainas
nekad—Jezus Kristus. Vestuļes
ebrejiem autors, Sveta Gara
iedvesmots, raksta (13:8):
„Jēzus Kristus ir tas pats vakar,
šodien un mūžos!”
Jezum Kristum, tapat ka
Dievam Tevam nav vajadzības
mainīties, tadeļ, ka Vins ir pati
piļnība—musu dzīves paraugs,
jeb etaļons. Tiesi ta vests, ka
Vins ir tas pats, jeb nekad
nemainīgs,
dod
mums
neaptveramu
iepriecu
un
mierinajumu.
Ja,
mes
mainamies, nereti arī negatīvi.
Rīkojamies spontani, sava

saviem spekiem
netikt vairs uz
cieta
pamata.
Dieva Laba vests
par
piedosanu
Kristu
ir
nemainīga
un
piļnīga. Ja, Jezus
Kristus ir tas pats
vakar, sodien un
muzos,
tacu
mums
ir
jamainas—no
dienas uz dienu
sava butība, tas
ir:
domas,
ļemumos
un
rīcība, mums ir
jatuvinas
un
jaļīdzinas Dieva
gudrības
piepiļdījumam—
Jezum Kristum musu Kungam un Pestītajam.

garastavokļa
un
sajutu
ietekme,
pieļaujam kļudu pec
kļudas un kapjam
atkaļ
uz
tiem
pasiem
grabekļiem—
ļieļakiem,
ļabak
nosļeptiem, tomer
tiem
pasiem.
Kristus nemainas,
tapat
nemainas
Vina
griba
saļīdzinat mus ar
Dievu un piedot
mums.
Kristus
mums
piedod
katrreiz,
kad
kļupam.
Vins
pasniedz savu nagļu
caururbto
roku
katram,
kas
pakristīs, kas nespeka saļimis, katram dzīves
mukļaja grimstosam, kas ir atzinis, ka

O.F.

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA

Š
ogad draudzes piļnsapuļce bus 11. marta.
Ceru, ka pec iespejas daudz draudzes ļocekļi

nakotne paredzamas finansiaļas grutības.

L

ieļs PALDIES jaizsaka draudzes darbiniekiem, kas pagajusa gada ir daudz ļaiku un
energiju devusi draudzei. Visvairak ir japateicas musu damu komitejai, Inaras Bļumbergas vadība, kas ir sabiedrisko daļu do
draudzes dzīves kupļinajusi. Nezinu ko mes
bez vinam darītu. Noveļu damu komitejas
darba rukītim, Mirdzai, atru atveseļosanos;
apuļce bus japienem sī gada budzets, kur mums pasļaik trukst vinas energija un smaiir paredzeti dazi ļieļi remonti un inventara di.
Visiem Dieva paļīgu veļot,
izdevumi. Visa sī informacija, kopa ar finansiaļiem parskatiem, tiks izsutīta pirms sapuļUļdis Puļins
ces, ļai visi var ļaicīgi iepazīties. Dievs musu
draudzi ir svetījis, ļai mums nebutu tuvaka
centīsies piedaļīties. Ir paredzetas satversmes mainas ļai vienkarsotu draudzes vadību. Merkis ir vaļdi iekļaut ka daļu no padomes ļai samazinatu amatpersonu skaitu un
samazinatu vadības sedes. Pie aicinajuma uz
piļnsapuļci tiks izsutīta draudzes satversme
ar paredzetam mainam.

S
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SPREDIĶIS
Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri un jautāja: „Kur ir
jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt.” To dzirdējis, ķēniņš Hērods ļoti
uztraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu,
kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja: „Jūdejas Betlēmē, jo Kungs caur pravieti ir sacījis: un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu
nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs manu tautu – Israēlu.”Tad Hērods,
slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja: „Ejiet un
visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt.” Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja. Un, redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija
bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un,
nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres. Sapnī brīdināti pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. MT 2:1—12

I

ir ļoti ļieļas (Sauļe ir vismaz 109 reizes ļieļaka par Zemi), pat teoretiski nevar but par ceļa radītaju, jo
zvaigznes gaisma vienļaicīgi apspīd pus zemesļodi,
nevis saura gaismas kuļī sasniedz kadu konkretu vietu. Sens ticejums stasta, ka Dievs zvaigzni, kas gudrajiem no austrumiem radīja ceļu pie Jezus, speciaļi tiesi
sim noļukam radīja. Sī īpasa zvaigzne speja iziet cauri
Zemes atmosferai un no neļieļa augstuma radīt viniem ceļu. Es tam varu piļnīgi piekrist.
Līdzīgi ir ar Jezu Kristu. Vins ļiekas tik taļs un neaizsniedzams, ka Apustuļu ticības apļiecība sakam, uzkapis debesīs, tomer Vins ir tepat, mums ļīdzas—sava
varda, Aļtara Sakramenta un musos pasos, ka Vins to
pats saka: “es esmu ar jums ik
dienas ļīdz ļaiku beigam”. Tas,
ka Kristus ir ar mums, aicina
mums savu ikdienu pavadīt ar
Vinu, ne tikai tad, kad atnakam uz baznīcu, bet ik dienas
dzīvot Kristu, mainoties, piļnveidojoties un kļustot ļabakiem. Mekļet saja dzīve un pasauļe visu to ļabako un nest to
citiem ciļvekiem. Kad mes satiekamies, tad biezi sarunas raisas par tam negatīvam ļietam, kas notikusas
kaut kur, vai mums pasiem. Parrunajam poļitiku negatīvos piemerus, avarijas un savas sļimības. Bet kadeļ mums nedomat un nerunat par to ļabo un gaiso,
ko Dievs caur Kristu ir mums devis un ieļejis musu
sirdīs? Cik ļabi butu, ja mes satiekoties sacītu: “cik ļabi tu sodien izskaties, no tevis staro Kristus, ka spoza
Rīta Zvaigzne, ka Pasauļes Gaisma!” Luk, tads ir
Zvaigznes dienas aicinajums mums visiem—atverties
Kristus gaismai un nest to prieka un ļīksmība citiem
ciļvekiem. Lai Dievs mus svetī uz to, un ļai musu Sv.
Petera draudze pastav ļīdz brīdim, kad Kristus naks
atkaļ un panems mus Dieva Vaļstība! Amen.

kdienas masu medijos ka teļevīzija, radio, interneta un zurnaļos mes redzam atspoguļotu, dazreiz
pat ļoti detaļizeti, ta saucamo zvaigznu dzīvi. Tas tur
aktieris, piemeram, ir izskīries un atradis jau citu.
Ta, ļuk, dziedataja diena tere tik un tik tukstosu doļaru, utt. Pienemu, ka arī mums kadreiz ir bijusi kada zvaigzne, kura vai kuras dzīvei un sļavai esam
veļejusies sekot. Tadas “zvaigznes” un “zvaigznītes”
mums ir visapkart. Apustuļis Paviļs vestuļes efeziesiem 3. nodaļa runa par Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pec Vina muzīga noļuka ir īstenota Jezu
Kristu, musu Kunga. Jezus Kristus ir īsta un vienīga
Zvaigzne, pasauļes Gaisma, kuram ir verts ļīdzinaties, un kuram vienīgajam mums vajadzetu sekot.
Kristus izgaismo sava mīļestība musu ticība piļdītas
sirdis un musu draudzes, kas seko Vina vardam. Sadu Kristus nestu gaismu es sajutu arī musu draudze,
musu draudzes ļocekļu sirdīs. Kops Kristus ir ienacis
musu dzīves, mes katrs izstarojam gaismu, jo, ka
apustuļis Paviļs raksta, (Gaļ 2:20) nu nedzīvoju es,
bet manī dzīvo Kristus.
Gudrie no austrumiem, ka tas aprakstīts Mateja
evangeļija 2. nodaļas sakuma, ļieļiski saprata, ka
jaundzimusais Jezus Kristus ir vienīgais, kuram ir
verts ļīdzinaties, un kuru vienīgo pienakas pieļugt.
Ta vini devas taļa ceļa, ļai sastaptu Jezu, Vinu pieļugtu un davinatu Vinam keniskas davanas. Austrumu
gudrie devas saja taļaja, kaļnaina un tuksnesaina ceļa kadas zvaigznes vadīti, ka ļasam Bībeļe: “zvaigzne,
ko tie bija redzejusi austrumu zeme, gaja tiem pa
prieksu, ļīdz nonaca un apstajas virs tas vietas, kur
bija berns.” Man patīk ļukoties zvaigznes skaidras
nakts debesīs. Zvaigznu patiesi ir ļoti daudz, tas ir
tuvakas un taļakas, spozakas un mazak spozas, tacu
tas visas no musu zemes atrodas ļoti, ļoti taļu. Zinatnieki saka, ka no mums tuvaka zvaigzne Sauļe atrodas 92.96 miļjons judzu attaļuma. Neviena zvaigzne,
ta iemesļa deļ, ka tas ir ļoti augstu debesīs, un ka tas

Macītajs Ojars Freimanis
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E

mīļija
Bļumberga
sniegs
parskatu par savu paveikto projektu,
apdavinot 100 trucīgus bernus
Ziemsvetkos. Projekts tika rīkots
caur "Children's Home and Aid"—
HOLIDAY HOPE
2018. gada 25. februarī, pļkst. 11:30
(paredzetas siļtas pusdienas)

DĀMU SAIMES KALENDĀRS
2018. gada FEBRUĀRIS
4. februāris
Siļtas pusdienas – VI grupa – Ineses Stokes un Intas Raves vadība
11. februāris
Kafijas gaļds - VI grupa
18. februāris
Kafijas gaļds - VI grupa
23. februāris
Piektvakars Ciana—12:00–musu izkartojuma, maizītes, cepumi un kafija
25. februāris
Emīļijas Bļumbergas prezentacija / parskats par vinas
paveikto projektu “Paļīdzība trucīgiem berniem”
Pusdienas – Bļumbergu gimenes izkartojuma
2018. gada MARTS
4. marts
Siļtas pusdienas (Kaļpaka dievkaļpojums) VII grupaMaras Sventeckas un Annas Bļumbergas vadība
Dāmu Komitejas Valdes sēde – 9:00 no rita
11. marts
Kafijas gaļds – VII grupa
Draudzes piļnsapuļce
18. marts
Kafijas gaļds – VII grupa
DĀMU KOMITEJAS PILNSAPULCE – 12:00
25. marts
Kafijas gaļds – VII grupa
Inara Bļumberga, Damu komitejas prieksniece
4

DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS

F

EBRUĀRIS

4. februāris
11. februāris
18. februāris
23. februaris
25. februāris

M

arts
2. marts
4. marts
9. marts
11. marts

10:00—Dievkaļpojums ar dievgaļdu.
10:00—Mūsu Kunga Apskaidrošanas dievkaļpojums.
10:00—Invocabit. Gavēņa laika 1. svetdienas divvalodīgs
dievkaļpojums ar dievgaļdu.
12:00—1. Piektvakars Ciana, ļektors mac. Ojars Freimanis
10:00—Reminiscere. Gavena ļaika 2. svetdienas dievkaļpojums.
11:30—Emīļijas Bļumbergas prezentacija.

25. marts
30. marts

12:00—2. Piektvakars Ciana, ļektore mac. Aina Puļina
10:00—O. Kalpaka un brīvības cīnītāju pieminas dievkaļpojums.
12:00—3. Piektvakars Ciana.
10:00—Laetare. Gavena ļaika 4. svetdienas dievkaļpojums ar dievgaļdu.
12:00—Draudzes Pilnsapulce.
12:00—4. Piektvakars Ciana.
10:00—Judica. Gavena ļaika 5. svetdienas dievkaļpojums.
12:00—Dāmu saimes Pilnsapulce.
10:00—Paļmarum—Pupoļsvetdienas dievkaļpojums.
14:00—Lielās Piektdienas dievkaļpojums ar dievgaļdu.

ērminderi
4. februāris
11. februāris
18. februāris
25. februāris

Dace Pencis un Ruta Freimanis—ļiturgiska krasa—zaļa
Janis un Rasma Priede—ļiturgiska krasa—balta
Uļdis Puļins un Inese Stokes—ļiturgiska krasa—violeta
Eriks Bļumbergs un Emīļija Bļumbergs—ļiturgiska krasa—violeta

16. marts
18. marts

P

4. marts
11. marts
18. marts
25. marts
30. marts

Andis Cers, Anneļī Cers un Sarma Ejups (iesvetamo apmacību programmas
ietvaros)—ļiturgiska krasa—violeta
Inta Duks un Guntis Kirsteins—ļiturgiska krasa—violeta
Janis Eizis un Veļga Driļļis-Eizis—ļiturgiska krasa—violeta
Arija Bergmanis un Maija Tiļiks-Dombrovskis—ļiturgiska krasa—sarkana
Janis un Inara Ievans—ļiturgiska krasa—melna

Pērminderiem ir jāpārliecinās, lai viņu kalpošanas svētdienā, tiktu lietotas atbilstošās liturģiskās krāsas.
Neskaidrību gadījumā, lūdzu, griezties pie draudzes priekšnieka vai draudzes mācītāja.

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu, savlaicīgi
paziņot draudzes mācītājam.
mācītājs Ojārs Freimanis

Pie draudzes kasierem var iegadaties jaunākā tulkojuma Bībeles latviešu valodā, ka arī
LELBāL 2018. gada Gadagrāmatas
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI
no 2017. gada 19. decembra ļīdz 2018. gada 14. janvarim
Draudzes vajadzībām:
Ruta Freimanis un Marks Kirsons—$1,500.00

Draudzes ziņām (Ziemsvetku apsveikumi):
Parsļa Gagainis, Vaļija un Modris Gaļenieks, Inara Kirsteins—$255.00

Draudzes ziņām:
Astrīda Mengeļis, Vaļija un Modris Gaļenieks—$100
(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:
priecīgu devēju Dievs mīl.
Parskatu sagatavoja: Janis A. Ievans

F

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS
EBRUĀRĪ :

Kristina R. Jēgers, Silvija Ezers, Dāvids Blumbergs, Jānis Kalniņš, Sigrida Renigere, Māra
Vārpa, Mija Aleksandra Strīpnieks, Valdis Tums, Maija Zaimiņš, Imants K. Cers, Dāvis G.
Jēgers, Inta Rāve, Jānis Ievāns, Andrea K. Kulāns, Valija Galenieks

M

ARTĀ :

Rūta Pūliņš, Kārlis Blumbergs, Ārijs
Vilemsons, Biruta Vārsbergs, Gundars
Šīmanis, Daina Cers, Andis Dimants, Ieva
Putniņš, Ināra Rupeiks, Anita Gaiķis,
Ausma Pormals, Rita Kraulis, Dzidra
Kraulis, Uldis Briedis, Edvīns Būdenieks,
Dace Kulāns, Guntis Ore, Uldis Pūliņš,
Rūta Veitmanis
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva
svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem!

Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā,
un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai!
1 Tes 5:23
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS

M
6.
13.
20.
25.
27.

D IEVK ALPOJUMU K ALPOTĀJU SARAKSTS

arts
Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne
Ivars Kēlers un Austra Kēlers
Benita Lāčkājs un Pārsla Gagainis
Arurs un Mirdza Gaiķis
Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš

D

ecembra
gaviļnieks Arvīds
Kadegis (no ļabas),
sveic mac. O Freimanis
un A. Bergmanis

A

prīlis
3.
Modris Galenieks un Guntis Kiršteins
10. Ivars un Ruta Freimanis
17. Dace Pencis un Inese Stokes
Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pērmindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com
Pārsla Gagaine
Liturģiskās krāsas: 6. un 13. marts—vioļeta; 20. marts (Pupoļu svetdiena)—sarkana; 25. marts (Lieļa piektdiena)—meļna; 27. marts (Kristus augsamceļsanas svetki—Lieļdienas)—baļta; no 3. aprīļa ļīdz 8. maijam (ieskaitot)—
baļta; 15. maijs (Vasarsvetki)—sarkana; 22. maijs (Trīsvienības svetki)—baļta; no 29. maija ļīdz 19. junijam
(ieskaitot)—zaļa; 26. junijs (Jana Kristītaja diena)—baļta; no 3. juļija ļīdz 13. novembrim (ieskaitot)—zaļa; 20. novembris (Miruso pieminas diena—Muzības svetdiena)—baļta, no 27. novembra ļīdz 18. decembrim (ieskaitot)—
ziļa vai vioļeta; 24. decembris (Kristus Piedzimsanas svetvakars)—baļta un 31.decembris—baļta.
Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis

J anvarī dzimsanas

dienas atzīmeja:
Anneļī Cers, Rasma
Krauļis un Karļis
Robeznieks. Sveic:
Inara Bļumberga un
mac. Ojars
Freimanis

Foto: Eļizabete Freimane
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PĪRĀDZIŅU TALKA

I

kgadeja pīragu, jeb ka tos
Latvija biezi sauc—spekrausu
taļka notika 2017. gada 29., 30.
novembrī un 1. decembrī

T

aļka vienmer izversas
ka patīkams ļaika
pavadīsanas ļaiks ar jaukam
sarunam, protams, arī
garīgam, ja macītajs
piedaļas.

P

īradzini tiek reaļizeti
draudzes Ziemsvetku
tirdzina, kas dod
ļīdzekļus damu saimes
paļīdzības un diakonijas
darbam.

Foto: Ojars Freimanis
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ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ

Z iemsvetku tirdzins notika
2017. gada 2. decembrī. Ka
katru gadu, apmekļetaju bija
daudz—gan no ļatviesu
sabiedrības, gan apkaime
dzīvojosajiem piļsetniekiem.

V

isļabak tirgosana veicas
piparkuku, pīradzinu un citu
gardumu stendos.

S

avu artavu deva arī
ļatviska virtuve ar musu
sļavenajiem pavariem un
kuļinariem.
Paļdies visiem!

Foto: Ojars Freimanis
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KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS

Z iemsvetku dievkaļpojums puļceja

musu dievnama 132 dievļudzejus.
Dieva vardus ļasīja gados jaunakie
draudzes ļocekļi un dievkaļpojumu
kupļinaja draudzes ansambļis, gitaru
pavadījums (Aļnis Cers un Ojars
Freimanis), ka arī, draudzei vienojoties
„Kļusa nakts, sveta nakts” dziesma,
tika iedegtas svecītes no Betļemes gaismas, ko izdaļīja gaidas un skauti.
Foto no Eļizabetes Freimanes archīva

SV. PĒTEŖA DRAUDZEI 21

Z vaigznes dienas
dievkaļpojuma, ko soreiz
svinejam 2018. gada 14.
janvarī, Sv. Petera
draudze atzīmeja savas
izveidosanas 21.
gadadienu.
Dievkaļpojuma piedaļījas
Cikagas vīru koris Maras
Varpas vadība.
Foto: Eļizabete Freimane
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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

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet
mācītājam,
un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības!

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.

Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu:
Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com

Kapu vietas Mt. Olive kapsētā
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 kapa 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:
Draudzes priekšnieks:
Draudzes priekšnieka palīdze:
Dāmu komitejas priekšniece:

Ojārs Freimanis
Uldis Pūliņš
Inese Stokes
Ināra Blūmberga

Tālrunis baznīcā:

630-595-0143

Kasieres:

Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:

Rūta Veitmane:
Lūcija Sprenne:

773-818-6965;
630-759-8314;
708-532-3471;
847-832-0933;

ojars.freimanis@gmail.com
uvpulins5@gmail.com
inese42@outlook.com
gblumb@aol.com

847-398-2631
630-231-3229

https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir atbildīgi par rakstu saturu un
pareizrakstību.
Raksti nākošajām Draudzes Ziņām jāiesniedz mācītājam Ojāram Freimanim
(ojars.freimanis@gmail.com) līdz 2018. gada 18. martam.
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