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Nosargā savus Ziemassvētkus!

Vairāk kā pirms 60 gadiem bērnu autors Dr. Seuss uzrakstīja grāmatiņu par
Grinču, kurš gribēja nozagt Ziemassvētkus. Vēlāk, pateicoties 2000. gada
filmai, Grinča tēls kļuva vēl populārāks. Stāstā attēlota skaista un kristīga
ideja. Ne tikai neļaut kādam nozagt
Ziemassvētkus, ne tikai atvairīt ienaidnieku, bet padarīt viņu par savējo. Iekļaut viņu mūsu starpā, lai viņš pats var
piedzīvot svētkus. Lasot citus stāstus
vai skatoties filmas par Ziemassvētkiem, tās caurvij līdzīga doma. Kā saņemt svētkus
un kā tos palīdzēt saņemt tiem, kuriem tie citādāk
varētu iet garām? Šo Ziemassvētku stāstu beigas ir
laimīgas, jo visi atrod svētkus un svin kopā.
Lasot pirmo Ziemassvētku stāstu Bībelē, mēs
dzirdam par ganiem, kuru skarbo ikdienu pārtrauc
eņģeļu koris – eņģeļu koris, kas pasludina Pestītāja
piedzimšanu. Tāpat Bībelē rakstīts par Herodu,
kurš briesmīgā veidā grib “nozagt” Ziemassvētkus, proti, nonāvējot bērniņus. Un tālāk mēs lasām
par cilvēkiem, kuri devušies tālā ceļojumā no kādas Austrumu zemes. Šie ceļotāji meklē iespēju
piedzīvot Ziemassvētkus un atrod Kristus Bērnu.
No Bībelē stāstītā varam noprast, ka tad, kad piedzima Kristus Bērns, cilvēku loks, kas to piedzīvoja un svinēja bija pavisam mazs. Visdrīzāk pat tuvumā dzīvojošie nepamanīja neko neparastu, varbūt vienīgi kādu spožu zvaigzni debesīs, vai vēlāk,
Heroda briesmu darbu. Lielākā daļa no tā laika

ļaudīm, Ziemassvētkus nepiedzīvoja. Vienīgi ganiem eņģeļi dziedāja un teica: “Jums šodien Pestītājs dzimis!”, bet citi to nedzirdēja.
Mūsdienās Ziemassvētkus Amerikā vai Eiropā
nevarētu nepamanīt. Dažreiz tos gan mēdz pārdēvēt, piemēram, novēlot “laimīgas brīvdienas!” (Happy Holidays!) Iespējams, ka Ziemassvētkus var vārdā arī neminēt, ja blakus ir kādi, kas
Kristum netic? Vairums mūsdienu Ziemassvētku
stāsti un filmas atturas pieminēt reliģiskas tēmas.
Svētki visapkārt, bet Jēzus ir kādā mazā Betlēmes
namā. Mūsu baznīca ir šāds nams, kurā Adventā
gaidām Jēzu. Piemēram, lietojot plaši pazīstamo
Adventa dziesmu, kuru mēs esam pat latviskojuši
un personificējuši – „Nāc Tu latvju Pestītāj”. Ziemassvētkos kopā ar ganiem nākam viņu skatīt un
pielūgt, Zvaigznes dienā pievienojamies gudrajiem
no austrumiem un viņu godinām. Eņģeļu vēstījumu
ganiem, ka viņiem šodien piedzimis Pestītājs, mēs
attiecinām uz sevi. Nosargāsim Ziemassvētkus, jo
tie tikai stāstos ir senos laikos, tālās zemēs, bet mūsu realitātē tie ir pie mums mūsu Baznīcā, mājās un
sirdī!
Jel nešaubies, ka vari sev atrast palīgu,
Nedz sirdij raizes dari, kā Viņu dabūtu.
Viņš nāk no laba prāta un ir pilns lēnības,
Lai sirds, kas skumdināta, pie Viņa atspirgstas.
Lai Ziemassvētkos piedzimušajam Kungam ir
vienmēr vieta mūsu sirdīs, ģimenēs un mūsu baznīcā!
Sirsnībā,
Jānis Ginters, mācītājs
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Arhibīskapes Ziemassvētku raksts
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 varaskāri, nežēlīgi valdnieki, kam nerūp, ja aug
tautas ciešanas. Aug arī nemiers cilvēku sirdīs, aug bailes par
Autore Helēna Marnauzs, 2013.gadā
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
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2019. gada Ziemasvētkos
Tā bija patiešām nozīmīga diena Marijai un
Jāzepam. Bērns, kam no Marijas jāpiedzimst,
būs Dieva Dēls, un viņa vārds būs Jēzus, jo
“Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem” (Mateja ev.1:21)
Tajā pirmajā Ziemassvētku naktī, apsolītais
Bērns ienāca pasaulē pazemīgas kūtiņas apstākļos, un Viņa pirmā gultiņa bija lopu silīte.
Bet pāri Betlēmes pakalniem GODĪBA
piepildīja debesis un eņģeļi pavēstīja ganiem
Jēzus piedzimšanu. Gani steidzās skatīt un
pielūgt savu Pestītāju, un stāstīja tālāk par
brīnumainām lietām, kas viņiem bija vēstītas
par šo Bērnu.
Un tā tas ir šodien.
Vai šo pirmo
Ziemassvētku patiesības dzirdam no bērnu
lūpām, no mācītāja kancelē, vai no mūsu Svēto
Rakstu
lasīšanas,
šeit
ir
atrodams
Ziemassvētku patiesais prieks!
Svētajam
Garam atverot mūsu sirdis, mēs ticam un dārgi
glabājam visu, ko Svētie Raksti mums stāsta
par šo Bērnu.
Šīs patiesības ir dziļi jāpārdomā. Tās ne tikai
dara mūsu Ziemassvētkus nozīmīgākus, bet tās
mums nes mūžīgās dzīvības dāvanu!

3
Mēs vēlamies, lai Ziemassvētku prieks būtu
kas vairāk par seklu jautrību kādās viesībās.
Mēs gribam, lai mūsu piederīgie, draugi, un
paziņas iepazītu to garīgo prieku, kuru Gars
iedarbina sirdī kad līdz ar Mariju mēs kopīgi
iedziļināmies mistērijā – Dieva Dēls, no
sievietes dzimis.
Ziemassvētki atzīmē mūsu Pestītāja, Kunga
Kristus, dzimšanu. Lai šī patiesība piepilda
jūsu sirdis un domas tā, ka šie Ziemassvētki
jums un jūsējiem top svētīgi un līksmi!
Lai Dievs tas Kungs, šajos Ziemassvētkos
palīdz mums saskatīt to pārpilnību, kuru Viņš
ielicis katra rokās.
Noslēdzot šo 2019. gadu un ieejot 2020. gadā, LELBA raugās uz visu to, ko Kungs ir uzdevis mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un
draudzēm darīt mūsu baznīcā, apkartnē un pasaulē. Ir daudz darāma. Mana lūgšana ir, lai
mēs visi atsauktos, kad dzirdam jautājumu,
“Ko lai sūtu?” Atbilde ir, “Es šeit esmu,
Kungs, sūti mani.”
Sveicinu visus LELBA locekļus, amata brāļus un māsas, darbiniekus un Dieva lūdzējus
un novēlu Dieva svētību jaunajā 2020.gadā.
Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks
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Advents
Adventa laiks pie durvīm un līdz ar to jauns Baznīcas gads. 1. adventa svētdiena iekrīt 4. svētdienā pirms Ziemsvētkiem. Sākotnēji cilvēki gatavojušies Kristus
atnākšanai gavējot. Baznīca uzskata, ka Adventa laikā gatavojamies Kristus trīs
"nākšanām": Viņa piedzimšana Betlēmē, Viņa ienākšana mūsu sirdīs un Kristus
atkalnākšanai godībā (pastara dienā). Advents = nākšana.
Mūsdienu sabiedrība vēlas steigties pie Ziemsvētku svinēšanas, pārlecot Adventa laikam. Labākā gadījumā svētkos piemin Kristus iemiesošanas brīnumu,
bet sliktākā - domā vienīgi par dāvanām un Ziemsvētku vecīti.

Daudzās mājās Svētku eglītes uzstādītas, pirms Pateicības diena nosvinēta! Lai
gan savs skaistums no skaistajām dekorācijām, sanāk, ka pārlecam uz svinībām, izlaižot svētku
priekšdarbus: sagatavot sevi Kristus ienākšanai pasaulē, mūsu sirdīs un Viņa atkalnākšanai. Izlaižam
Ziemsvētku svinēšanu - 12 dienas līdz Zvaigznes dienai – laiks, kad pieminam Dieva miesā tapšanas
brīnumu.
Interesanti novērot, kā komerciālā pasaule pārņēmusi Adventa
kalendāra tradīciju, ko uzsākuši vācu protestanti 19. gadsimta
nogalē, lai skaitītu dienas līdz Kristus piedzimšanai. 24. decembra lodziņā atradās jaundzimušā Kristus bērniņa attēls vai Bībeles pants par to.
Aizvadītās nedēļas rīta ziņas ziņoja par 20 labākiem Adventa
kalendāriem, to starpā bija kalendāri ar tēmām par Star Wars,
Hello Kitty, Harry Potter, Playmobil, končām, saldējumu, ēdieniem, kosmētiku, vīnu - ar visu, izņemot kaut ko ar garīgu saturu. (ieapaļā bildē attēls no
rīta ziņām.) Advents - laiks pārdomām. Laiks sagatavoties Dieva mīlestības
dāvanai. Laiks lūgšanai: Nāc, Kungs Jēzu. Nāc manā sirdī, manās mājās, manā ikdienā, mūsu pasaulē, mūsu domās. Nāc un vadi mūs. Palīdzi mums sekot Tev. - Lai Dievs svētī mums šo sagatavošanās laiku, kā arī gaidāmos
svētkus!
Sarma Eglīte, Vidienes apgabala prāveste
Māc. Jāņa Gintera telefons: (260) 797 5695 . Iepriekšējās Vēstīs publicētajā numurā bija kļūda.

English services
Sunday, December 15, Concert
Wednesday, December 25, 10 am
Saturday, January 4, 5pm, Latvian language lesson
Sunday, January 19th.
Saturday, February 1st, 5pm. Latvian
Language lesson
Sunday, February 16th,

Ievilkām elpu!
Šī man bija ceturtā reize, kad piedalījos LELBA
Draudžu Dienās (DD). Pirmā reize bija, kad mūsu pašu draudze rīkoja DD Garezerā. Toreiz droši, ka vairāk
braucām atbalstīt mūsu pašu rīkotājus. Pēdējās reizes
gan ir bijušas vairāk, lai gūtu tādu kā piederības sajūtu
savai Baznīcai, jo sevišķi tagad, kad cīnāmies par mūsu atkal atzīšanu Latvijā. Draudžu Dienās atkal var
satikt ‘vecos’ draugus, kurus esmu laika gaitā ieguvusi
un galvenais kaut kā atrast dvēseles mieru, atgūt ticības un kalpošanas prieku.
Likās, ka šī gada DD tēma likās ļoti piemērota
“Atpūta”, pamatota Ps.116:7 Atgriezies savā mierā,
mana dvēsele, jo Tas Kungs tevi dara labu.
Tā arī šī gada septembra beigās mūs gaidīja LELBA
Austrumu apgabala rīkotās DD. Tās notika Ņujorkas
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draudzes lauku īpašumā Katskiļi. Organizētāji piedāvāja iespēju atiet no ikdienas, dziļi ieelpot svaigo
kalnu gaisu, piedzīvot paša Dieva klātieni dabā,
līdzcilvēkos, vienatnē, sadraudzībā, lūgšanās, mācībās un dziesmās. Šādu piedāvājumu ir grūti atteikt.
Protams, ceļš vienmēr ir īsāks un jautrāks, ja to mēro kopā ar citiem. Kādu laiku, ar mācītāju Jāni, jau
bijām runājuši un apsvēruši domu, ka būtu labi, ja
varētu visi braukt kopā. Kuri tad būtu braucēji?
Pāris no mums, Līga, Ērika un es, jau esam braukuši kopā. Biju ļoti priecīga, ka mums pievienojās,
pirmo reizi pieteikušās DD, Silvija un Māra. Tā nu
mūsu pieci ceļinieki (darba dēļ man bija jālido vēlāk) devās uz Katskiļiem. Pie stūres mācītājs Jānis,
kurš tikai īsi pirms tam bija ieguvis pilntiesīgas
braukšanas atļauju šeit Amerikā � . Mūsu Archibīskape Lauma nevarēja ar mums izbraukāties, jo protams viņai bija Archibīskapes pienākumi gan Katskiļos gan vēlāk Milvokos.
Atmosfēra DD bija tiešām jauka, viss labi noorganizēts, burvīgas saimnieces un laipni rīkotāji. Jau
iepriekš paldies visiem un jo sevišķi Austrumu apgabala prāvestei Anitai Vārsbergai-Pāžai, par viņas
vadību.
Katru dienu pēc brokastīm mēs piedalījāmies Bībeles pusstundā, kuru katru dienu vadīja cits mācītājs. Varējām iepazīties ar katru no viņu stiliem vai
veidiem un katru reizi iemācījos ko jaunu. Pirmajā
dienas pusē bija lekciju sērija, ko vadīja LELBĀL
Latvijas iecirkņa mācītāja, profesore Dace Balode.
Lekcijas mūs visus veda atpakaļ uz organizētās ticības pirmsākumiem, atklājās jaunas lietas par pirmajām draudzēm, to rašanos, to nepieciešamību, dievgaldu un kā, laika gaitai ejot uz priekšu, šī, tik neatņemamā daļa no mūsu Svētā Vakarēdiena, ir mainījusies.
Pēc rīta lekcijas mums bija iespēja piedalīties DD
korī. Citiem tas bija atpūtas laiks, bet es piepildīju
vēlēšanos dziedāt. Mums bija burvīga skolotājaDace Aperāne. No mūsējiem vēl piedalījās Archibīskape Lauma un mācītājs Jānis. Mācītājam bija
sevišķa loma korī. Ne tikai dziedāt tenoru, bet arī
iesākt un pavadīt dažas vietas ar trompetes spēli.
Tas bagātināja mūsu priekšnesumu, tā arī prāvestes
Sarmas Eglītes spēlētā flauta.
Pēc pusdienām mūs sagaidīja prāvestes Ilzes
Kuplēns - Ewart lekcijas par daudz un dažādiem
interesantiem tematiem. Tās bija interaktīvas, un
prāveste gan jautāja gan atbildēja pati uz dalībnieku
jautājumiem. Katru vakaru pēc vakariņām bija Junda, tad tās dienas nodarbība. Vienā no vakariem
bija muzikālā programma ‘Mūzika, miers un garīgā
dzīve’. Divos no sekojošiem dienu vakariem bija
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‘Sarunas pie apaļā galda’. Vienā no vakariem mūsu
Archibīskape Lauma bija lūgta dalīties ar jaunumiem par LELBĀL. Viņai bija izdevība atbildēt ne
tikai uz jautājumiem par Baznīcu, bet arī tika jautāti jautājumi cik viņai bērnu un viņa varēja arī dalīties ar prieku, ka ir Oma. Otrā vakarā apaļā galda
‘ciemiņš’ bija mūsu mācītājs Jānis. Klātesošā draudze vēlējās zināt vairāk par mācītāju, no kurienes
nāk, kur strādājis, ko bērni dara un ko domā par
+Vanagu. Pēc pasākuma man nāca klāt no citām
draudzēm un teica, ka mūsu mācītājs esot OK! �
Tā nu šis garās nedēļas nogales dienas ritēja un kā
vienmēr nevarēja īsti saprast, kāpēc viņas tik ātri
skrien uz priekšu. Piektdien pēc pusdienām visi
devāmies uz svētbrīdi Brāļu kapos. Es tajos biju
pirmo reizi, un tie patiesi uz mani atstāja ļoti lielu
iespaidu. Tiem, kuri tajos vēl nav bijuši, iesaku atrast laiku tos apmeklēt. Pieminekļi, vārdi, ieraksti
akmenī atgādināja patriotismu un to latviešu likteņus, kuriem bija jāatstāj tēva mājas un jādodas svešumā. Daudzi karoja, lai aizstāvētu savas tēvu mājas, tā nu jaunībā ar ieroci rokā un gadus vēlāk protestējot pie ASV valdības ēkām pret “padomiju” un
tās varu un pieprasot Latvijas brīvību. Likās, ka pat
simtgadīgās egles ir noliekušas savas galotnes cieņā
pret aizgājušiem. Mežs patiesi atgādināja tumšos
un biezos Kurzemes egļu un priežu mežus no kurienes pārsvarā latvieši bēga no komunisma briesmām.
Sestdienas vakarā mums arī bija DD ugunskurs.
Mums bija burvīgi dažādu paaudžu ugunskuru vadītāji, un mūs visus iesaistīja gan dziedāšanas sacensībās gan vienkāršā dziedāšanā, kura atbalsojās
Katskiļu kalnos.
Svētdiena pienāca, kā jau minēju, nemanot. DD
nobeidzās ar svētku dievkalpojumu, kuru vadīja
Archibīskape Lauma. Katskiļu brīvdabas dievnams
ir kalnā. Kāds labs gabaliņš ir jāiet, kamēr tur tiek,
un viena no pirmajām lietām, ko tūlīt var redzēt ir
bērza krusts un no akmeņiem veidots altāris. Droši,
ka būtu grūti iedomāties kaut ko dabiskāku, Dieva
rokas veidotu. Daba ir vienmēr bijusi latvieša sirdī.
Kaut kas to uzrunā. Varbūt tas, ka daba mūs vienmēr ir pieņēmusi, pasargājusi un pabarojusi mūsu
miesu, lai varam lūgt Dievam barot mūsu dvēseles?
Sajūtu, kuru izjūtu šajā dievnamā ir ļoti grūti pilnībā aprakstīt. Kaut kā koku apskautā vietā, klusums
un mūsu lūgšanas radīja sajūtu, kuru var paturēt
sirdī un kad paliek grūti vai skumji pēc Latvijas,
tad to atkal sameklēt savā sirdī un dot tai iespēju
tevi vadīt.
Katrai burvīgai lietai un pasākumam pienāk laiks
atvadām ar cerību atkal satikties. Tā arī mēs no vis-
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iem atvadījāmies un devāmies ceļā un pēc divu
dienu gara brauciena bijām jau atpakaļ mājās.
Esmu tik pateicīga, ka man bija laiks būt kopā ar
mūsējiem un veidot jaunas un arī dziļākās draudzības. Kur būs nākošās DD? To gan nezinu, bet ja
vien spēšu būšu tur!
Šobrīd, kad esam Pateicības dienas priekšvakarā
gribu pateikties. Pateikties par jums visiem, par
iespēju visus šos gadus kalpot un tik daudz no jums
visiem gūt.
Savā, Valda un Līvas vārdā vēlu jums visiem

priecīgus Kristus dzimšanas svētkus un laimīgu,
veselīgu un panākumiem bagātu Jauno 2020. gadu!
Sandra Kalve
Draudzes priekšniece
P/S Fotogrāfijas skatīt pēdējā vāka lappusē.

Tradīcijām ir jāturpinās, un tā ir mūsu visu atbildība!

Mīļā draudze, Milvoku latviešu sabiedrība! Ar prieku un pateicību Dievam varu ziņot, ka Pulkveža O.
Kalpaka Milvoku latviešu skola ir iesākusi 2019/2020.mācību gadu. Paldies iepriekšējam pārzinim, Ērikam
Kākulim, paldies Zīlei Rudzītei, kura sastrādājās, lai skolas darbība turpinātos arī tālāk. Skolas dinamika vai
kārtība ir mazliet mainījusies. Pārsvarā mūsu skolēni ir ļoti jauni gados. Tā ir burvīga ziņa mūsu skolas nākotnei, bet tāpēc arī sanākam divas reizes mēnesī. Piestrādājam pie interaktīvas valodas apgūšanas. Darbojas arī MML klase, kuru vada Līva Kalve un viņai palīdz Amālija Junge. Viņas abas arī piestrādā ar pašiem
mazākajiem. Paldies arī mūsu ilgadējai skolotājai un tagad mūsu spēļu grupas skolnieka William Anderson
Omītei -Sigridai Stākai, kura nāk palīgā ar savu pieredzi. Puiku klases māca Andrejs Junge, un ticības mācību puišiem pasniedz mācītājs Jānis Ginters. Latviešu valodu mūsu vecākajām klasēm māca mūsu skolas
nopelniem bagātā skolotāja Maija Strēlniece. Vēsturi pasniedz Ēriks Kākulis, dziedāšanu uzņēmusies Ingrīda Seraphim, un tautas dejas turpina mācīt mūsu skolotājas Sandra Mednis un Inta Veldre. Skolā ir 16 bērnu vecumā no 15 mēnešiem līdz 12 gadiem un mums visiem ir ļoti svarīgi, ka turpinām latviešu skolas tradīciju. Ja kāds grib ko vairāk uzzināt vai ko pajautāt lūdzu ar mani sazināties vai nu zvanot uz 414 510 3808
vai arī sūtot e pastu uz
kalvesandra@yahoo.com. Vienmēr gaidām jaunus bērnus un skolniekus.
Nāciet visi uz skolas un draudzes Ziemassvētku eglīti sestdien, 14. decembri Latviešu namā. Mēs gatavojām ludziņu, Sarkanie Zābaki, lai jūs visus varētu iepriecināt.
Līdz nākošai reizei!
Sandra Kalve
Pulkveža O.Kalpaka Milvoku latviešu skolas pārzine
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par laiku no 2019. gada 24. oktobrim līdz 2.
novembrim

SOLI PA SOLIM

Vēlā stunda 23. oktobrī neaizkavēja prāv. Kārli
Žolu man izpalīdzēt ierodoties Rīgā. Sevišķi liels
paldies viņam, mūsu Baznīcas Latvijas iecirkņa
pārvaldes priekšniekam par atbalstu laikā, ko pavadīju Rīgā un kopā ar viņu Tallinā. Pirms ziņoju par
manu darbību, visu mūsu atzinību pelnījuši ne tikai
prāv. Žols, bet arī prāv. Klāvs Bērziņš, bīskape
emer. Jāna Jēruma-Grīnberga, māc. Dr. Dace Balode, māc. Ieva Puriņa un Jānis Putnis. Pateicos arī
COBALT juristiem Mārtiņam Aljēnam un Laurim
Lipam par tik labo sadarbību un izcilo darbu.
Soli pa solim tiek veikts visu mūsu kopējais
darbs. Tiek sagatavots ceļš LELBāL iegūt tiesisko
statusu Latvijā. Tiek strādāts, lai izprastu kāda būs
arvien mūsu sadarbība ar LELB, kā uzturēt attiecības, lai gan viņi, gan mēs varētu kalpot blakus cits
citam tai pašā ceļā, kas ir Kristus. Vai, kā Valsts
prezidents Egils Levits zīmīgi rakstīja, tā lai cits
citu atbalstam, kas esam ‘divas lapotnes no viena
stumbra’. Domājot par grūtībām ar kuŗām sastopas
visas Baznīcas, dalāmies ar citām luterāņu baznīcām savā pieredzē, viņi savā, meklējot kā sekulārā
pasaulē efektīgi vēstīt evaņģēlija patiesību laikā,
kad tiek apšaubīta katra ‘patiesība’.
Seko 10 dienu darbības apraksts. No sirds ceru,
ka viss, ko kopā lūdzam un lūdzam soli pa solim
ved tuvāk mērķim, gan Latvijā, gan ārpus tās, kas
ir un būs arvien pilnvērtīgāki kalpot Kristus mīlestībā un patiesībā, sludināt evaņģēliju un doties pie
cilvēkiem, lai viņus aicinātu tuvāk iepazīt Jēzu un
tā arī savu vietu kā Dieva bērnam Viņa valstībā.
24. oktobrī notika sanāksme advokātu firmas COBALT birojā. Pārrunājam vēstuli un dokumentus,
ko iesniegt Latvijas Republikas Tieslietu ministram
Jānim Bordānam. Bija klāt arī LELBA pārvaldes
priekšnieks Gunārs Lazdiņš.
Vakarā notika LELBāL Latvijas apgabala pārvaldes sēde kopā ar prāv. Gunāru Lazdiņu, māc. Vari
Bitenieku, māc. Tāli Rēdmani un mani. Bija ārkārtīgi svarīgi cits citu uzklausīt un labāk iepazīties.
25. oktobrī tikāmies ar Tieslietu ministru Jāni
Bordānu. Iesniedzām vēstuli, lūdzot viņa atbalstu
likuma izstrādāšanā un pieņemšanā, ar kuŗu tiktu
nostiprināts LELBāL tiesiskais statuss Latvijā.
Vēstule izklāstīja mūsu apsvērumus, kādēļ šāds
likums ir nepieciešams. Tika iesniegts arī mets
LELBĀL likumam. Mūsu Baznīcu pārstāvēja prāv.
Kārlis Žols, bīskape emer. Jāna Jēruma-Grīnberga,
prāvests Klāvs Bērziņš Jānis Putnis, Lauris Liepa,
Mārtiņš Aljēns un es.
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Sekoja LELB un LELBĀL Latvijā sadarbības
padomes sēde. Kamēr pārējie padomes locekļi sāka
savu sēdi, pēc viņa lūguma atsevišķi tikos ar arhibīskapu Jāni Vanagu. Pacēlu jautājumus par Rudītes Losānes lūgumu kalpot kā līdz šim LELB draudzē arī pēc viņas ordinācijas. Viņš nepiekrita. Pārrunājām jautājumus par mūsu Baznīcu sadarbību
Latvijā un starptautiskās luterāņu organizācijās.
Sadarbības padomes sēdē piedalījās prāv. Kārlis
Žols, prāv. Gunārs Lazdiņš, māc. Tālis Rēdmanis
un māc. Varis Bitenieks (no mūsu Baznīcas) un
Romāns Ganiņš, prāv. Rinalds Grants un māc. Andris Krauliņš no LELB. Pārrunājām iepriekšējo
Sadarbību padomes sēžu darbu. Vienojāmies satikties mazākā skaitā šī gada 27. novembrī. Pie pusdienas galda pacēlās jautājumi par Ilzu baznīcu.
26. oktobrī Latvijas Universitātē notika LLSTA
un LU teoloģijas fakultātes rīkotā starptautiskā
konference “Luteriskais garīgums šodien.” Konferenci sveica Zviedrijas Karalistes vēstniece Latvijas Republikā, V.E. Annika Jagandere. Lektores
bija no Vācijas, Zviedrijas, Īslandes, ASV un Latvijas. No savām mājām mūs uzrunāja māc. Dr. Dace Balode ar ļoti labu lekciju par tēmu: “Sievietes
kalpošana Latvijas Ev. Luteriskajā Baznīcā”. Turam viņu lūgšanās, lai Dievs dod viņai atspirgt un
izveseļoties! Bīskape emer. Jēruma-Grīnberga sniedza lekciju: “Luteriskais garīgums Lielbritānijā”
mūs iepazīstinot ar ļoti svarīgiem vēsturiskiem jautājumiem, kuŗu sekas vēl tagad manāmas. Man uzdeva tēmu: “Dažādi veidi mūsdienu Luteriskajam
garīgumam Amerikas Savienotajās Valstīs.” Visas
lekcijas ar laiku cer publicēt.
Konferences noslēgumā atzīmējam arī māc. Sarmītes Fišeres 30. gadu ordinācijas jubileju!27. oktobrī mūsu Cīravas Autonomās ev. lut. draudzes
dievnamā mācītājas amatā tika ordinēta Rudīte Losāne. Dievlūdzēji bija gan no Cīravas draudzes,
kuŗā māc. Rudīte Losāne kalpos, gan no Aizputes
un no Vangažu draudzes, kur viņa kalpoja kā evaņģēliste jau 16 gadus! Bija klāt māc. emer. Vaira
Bitēna un Rīgas sieviešu cietuma vadītāja, kura
vēlāk apsveica jauno mācītāju, pateicoties viņai par
izcilo cietuma kapelānes darbu. Vakarā televīzijas
izrādē Panorāma varēja noskatīties ziņas par šo
notikumu. Dziedāja Cīravas draudzes svētdienas
skolas bērni, arī Ieva un Aivars Lapšani; ērģeles
spēlēja Juris Griņēvičs. Prezidija loceklis Miķelis
Strīķis nolasīja Virsvaldes lēmumu, prāv. Gunārs
Lazdiņš un prāv. Kārlis Žols asistēja ordinācijā.
Bija klāt arī vairāki viesi no LLSTA konferences
un daudz mūsu garīdznieku, arī Superintendents
Lofts no Vācijas, kas dedzīgi un dāsni atbalstījis
mūsu Baznīcas darbu Cīravā un Aizputē. Dievs
svētīja mūs un dāvināja brīnišķīgu iespēju kopā
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sveikt jauno Kristus aicināto kalpu. Viņas kalpošana jau nesusi lielu svētību. Varam būt droši, ka
darbs augs un, līdz ar to, arī mūsu Baznīca!
28. oktobrī notika tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tiku ļoti laipni uzņemta. Tikšanās reizē bija klāt arī Prezidenta biroja vadītājs
Andris Teikmanis un vēl viena persona. Iedevu
prezidentam tos pašus dokumentus, ko bijām iesnieguši Tieslietu ministram. Pārrunas atklāja, cik
Valsts prezidents labi informēts par mūsu Baznīcas
darbu Latvijā un par notikumiem, kas risinājušies
starp LELBĀL un LELB. Tika atbildēti vairāki
viņa jautājumi par mūsu cerību atrast sev ‘vietu’
Rīgā un kā domājam paplašināt mūsu kalpošanu
Latvijā. Sarunas bija ļoti pozitīvas. Minēju, ka
esam jau sadarbojušies ar Latvijas valsts iestādi
Kapseļu ielā. Pieminēju rūpes, ka diasporas latviešiem grūti adoptēt bērnus no Latvijas bez milzīgiem izdevumiem. Tur zināja labi atbildēt Andris
Teikmanis. Pēc tikšanās prezidenta preses dienests
ziņoja sekojoši:
Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī
tikās ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapi Laumu Zušēvicu, pārrunājot aktualitātes pasaules latviešu
evaņģēliski luteriskajās draudzēs. L. Zušēvica informēja E. Levitu, ka ir tikusies ar tieslietu ministru Jāni Bordānu un ministrs ir apstiprinājis, ka
veidos darba grupu, lai izskatītu jautājumu par
LELBĀL reģistrāciju Latvijā.
Prezidents izteicās, ka LELBĀL reģistrācija Latvijā, pēc viņa domām, atbilstu remigrācijas politikas nostādnēm, jo LELBĀL ir diasporas dzīves
pilnvērtīga daļa un arī veicina saikni ar Latviju. L.
Zušēvica piekrita E. Levita jau agrāk paustajai
domai, ka Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca un
LELBĀL ir “viena stumbra divi zari”, kam ir kopīgas saknes un savs teoloģisks skatījums uz atsevišķiem jautājumiem.
Tikšanās laikā tika pārrunāts arī pasaules latviešu evaņģēliski luterisko draudžu un Latvijā darbojošos draudžu atbalsts dažādiem labdarības projektiem.
Visas mūsu Baznīcas vārdā pateicos Valsts prezidentam Egilam Levitam par iespēju tikties un par
viņa apliecināto atbalstu.
No 28. oktobŗa pēcpusdienas līdz 30. oktobrim
Igaunijā, Tallinā notika PLF konferencei ar tēmu:
Diversity and Identity – Different Kinds of Gifts,
but the Same Spirit…(I Corinthians 12:2 – 6). Dalījāmies pārrunās par tēmām: “Lutheran Confessional Identity”, “Common Challenges”, un
“Encouraging Each Other in God’s Mission.” Bija
skaidrs, ka neesam vieni savos centienos meklēt
‘jaunu ietērpu’ mūsu sludināšanai. Daudz tika uz-
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svērts, ka vairāki teologi no dažādām kristīgām
konfesijām pēta un raksta par pneumatoloģiju – tas
ir par Gara izpausmes veidiem un darbību. Pasaules luterāņu federācijas (PLF) Ģenerālsekretārs
māc. Dr. Martin Junge sniedza labu runu. Visu var
atrast Lutheran World Federation mājaslapā. Kopā
ar prāv. Kārli Žolu pārstāvēju LELBāL. No LELB
bija klāt arhibīskaps Jānis Vanags un māc. Ainārs
Rendors.
31. oktobrī tikos ar Latvijas Bībeles biedrības
vadītāju Valdi Tēraudkalnu. Viņam interesē arvien
izdot garīgu literatūŗu, kas veicina tālāku izglītošanu katram. Viņš pateicas par LELBĀL atbalstu viņa darbam. Tikos arī ar mūsu Baznīcas gadagrāmatas redaktori Valdu Lutiņu. Varu ziņot, ka BGG ir
ceļā (un Latvijā dažus jau sasniegusi)!
Uz īsu mirkli ar prāv. Kārli Žolu apmeklējām ļoti
interesantu pasākumu Latvijas Nacionālā Bibliotēkā par kristietību un Satversmi.
Reformācijas dienas vakarā vadīju un sprediķoju
dievkalpojumā, mūsu Metodistu brāļu un māsu
skaistā dievnamā Rīgā. Paldies māc. Ievai Puriņai
par palīdzību un prāv. Kārlim Žolam, prāv. Klāvam
Bērziņam un mācītājai Gitai Mednei par līdzdalību.
Tiešām bija labi, kopā atzīmēt Ticības atjaunošanas
svētkus!
1. novembrī pavadījām laiku ar bērniņiem un pusaudžiem Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrā. Tur
dzīvo Kristus! Katrā, kas stāv blakus tik smagi slimajiem bērniņiem, kas izstaro Dieva mīlestību
tiem, kas par viņiem tā rūpējās! Paldies direktorei
Ilzei Dzenei par viņas dedzību, paldies katrai skolotājai un visiem darbiniekiem! Kopā ar prāv. Kārli
Žolu vadīju svētbrīdi centra darbiniecēm un darbiniekiem – viņš to dara katru nedēļu! Tiešām, ja
meklējiet, kur sastapt Kristu, dodaties tur. Netiks
atbildēti visi jautājumi — kā Jēzus teica mācekļiem, tikai debesīs, šķiet, “jūs vairs nejautāsiet man
neko” (Jņ.16:23a ) — bet jūsu sirdīs atskanēs atbilde kāpēc pasaulē Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu.
No sirds pateicos par jūsu kalpošanu! Tuvumā un
tālumā viens Gars mūs vieno, viens Pestītājs mūs
žēlo, viens Dievs mūs mīl! Viņš lai jūsu sirdis sagatavo Adventam un Kristus dzimšanas svētkiem
un svētī tos ar prieku!. Soli pa solim dosimies lūgšanas spēkā un vienotībā Jaunajā Gadā! Dievs lai
to svētī ar mieru un daudz iespēju strādāt, lai, atskatoties vienmēr, būtu par ko pateikties, par visu,
ko Dievs tik labu darījis!

+ Lauma Zušēvica
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VARONĪBAS GADĀ SVEICIENS
LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!

Mēs viena tauta, viena saime...
Šīs dziesmas autors, mācītājs Romāns Auseklis Vanags
piedzima 1902. gadā un 1919. gadā brīvprātīgi iestājās
Daugavpils kājnieku pulkā. Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi. Viņš kalpoja kā mācītājs Saldus
draudzē un kā kapelāns Kuldīgas XIV aizsargu pulkā.
Par savu ticību un patriotismu 1948. gadā viņš tika apcietināts un uz desmit gadiem izsūtīts uz Sibīriju. Gadu vēlāk
tika izsūtīta arī viņa ģimene. Pēc atgriešanās dzimtenē,
Romānam Vanagam bija grūti atrast darbu - cilvēkos valdīja savstarpēja neuzticēšanās. Iesākumā viņš atrada darbu
kapsētā, tikai pēc vairākiem gadiem kļuva par mācītāju
Mežaparka draudzē. Diemžēl jau drīz pēc tam - 1969. gadā viņš mira.
Kurā dzīves posmā viņš sarakstīja šo tik daudziem pazīstamo dziesmu, ziņas par to nevarēju
atrast. Vai jaunībā, kara laukā? Brīvības gados, kopā ar citiem strādājot, lai zeltu latvju tauta? Ticu,
ka katrs, kas to svešumā dziedāja, juta, ka vārdi rakstīti tieši viņam personīgi, lai mēs neaizmirstu
prasīt: "Kas gan es būtu dzīvē savā, ja būtu nocirsts tautas zars?" Varbūt, līdzīgi, dziesma stiprināja
tos, kam bija liegts to dziedāt Latvijā, lai neaizmirstu, ka ārpus Latvijas bija tie, kas skaļi dziedāja,
strādāja par labu tēvzemei un lūdza: "Dievs, svētī Latviju!", jo ticēja, ka bijām, esam un gribam
būtviena tauta, viena saime.
Šogad ir varonības gads piecu gadu ciklā, kas veidots, lai atzīmētu Latvijas valsts simtgadi.
Paldies Dievam, mums netrūkst tādu varoņu, kas spēj iedvesmot un mācīt, kur smelties spēku nepadoties. Tiem ticība pārbaudīta un dvēseles dziļumi atklāti. Kā mācītāja Romāna Ausekļa Vanaga
lūgšanas vārdi liecina:
"Bet zināt ticībā, nav Tev dot vietu, Nav dzīvot tā, kā dzīvot lieci Tu!
Lauz tādēļ, Kungs, Tu manu gribu cietu, Lai manī brīvi Tu vien valdītu."
Kur Dievs vien valda, tur cilvēks spēj veikt to, kas liekas neiespējami - kā latviešu karavīriem 1919. gadā doties cīņā pret tik lielu pretspēku, Rīgu aizsargājot. Vai arī šīs vēsturiskās cīņas,
drošsirdība un pašatdeve, šie tautas upuri iedvesmoja Lolitu Ritmani? Ticu, ka arī viņa, augot Portlandē, Oregonā, neskaitāmas reizes 18. novembrī, kopā ar savu ģimeni un draudzi, dziedāja: "Mēs
viena tauta, viena saime." Šī “Emmy” balvu ieguvusī komponiste radīja mūziku nupat Latvijā iznākušajai filmai "Dvēseļu putenis". Viņas mūzika atklāj, cik dārgi maksāja 1918. gada 18. novembrī
deklarētās neatkarības izcīnīšana tiem varoņiem, kas drošsirdībā, sevi nežēlojot, pirms 100 gadiem,
dodoties
kaujas
laukā,
sev
teica:
"Ja
tauta
nīks,
nīkt
arī
man!"
Latviešu varoņus, viņu ģimenes pieminot un lūdzot par Latviju, valsts Prezidentu, Saeimu,
katru latviešu tautas aizstāvi, brāli, māsu, bērnu, šogad sveicot jūs visus Latvijas Valsts svētku dienā, aicinu noklausīties Lolitas Ritmanes komponēto dziesmu “Lūgšana: Dodi mieru mūsu brāļiem"!
https://youtu.be/6wdTWKcklZ4
Tā lai iedvesmo mūs pateicībā Dievam par Latviju, par mūsu varoņiem, kas upurējuši sevi,
lai nestu svētību Latvijai, tās tautai tuvumā un tālumā, pagātnē un šodien. Viņu dzīvesstāsti un viņu
vārdi lai iedrošina un svētī, dodoties nākotnē!
Mēs lūdzam no sirds: "Dievs, svētī Latviju! Dāvini katram tās piederīgajam, katram latvietim un latvietei ticēt - ja tauta zels, es arī zelšu!"

+ Lauma Zušēvica
Archibīskape
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D I E V K A L P O J U M I UN C I T I N O T I K U M I
(visi regulārie dievkalpojumi svētdienās 10.00 no rīta ar dievgaldu)

2019. g. decembris
Svētdien, 1.decembrī - Pirmā Adventa dievkalpojums 10.00. Bībeles stunda
Otrdien, 3.decembrī - Draudzes padomes sēde 7.00 vakarā
Ceturdien, 5.decembrī Pensionāru biedrības saiets 11.00 Mūzikas programma
(Brusubārdas ģimene).
Sestdien, 7. decembrī Draudzes cepumu un dāvanu tirdziņš baznīcā – 10.00
Svētdien, 8. decembrī II. Adventa dievkalpojums. Dāvanu došanas dievkalpojums
Sestdien, 14. decembrī Draudzes un skolas eglīte un svētku tirdziņš – 11os –
Bij.Latviešu namā. Pusdienas.
Svētdien, 15. decembrī Service in English. We ask that you bring your gifts and donations for children in need.
Marika Ivsiņa from Latvia will gift us with the concert (guitar, vocal). Bible lesson, by Ralph Story
Ceturtdien, 19. decembrī - Piparkūku cepšana jauniešiem, apsveikumu sagatavošana 6.00 vakarā
Sestdien, 21. decembrī Jauniešu apsveikumi, apciemojot draudzes locekļus, kuri saviem spēkiem netiek uz
baznīcu. Tiekāmies 11.00 baznīcā
Svētdien, 22. decembrī IV.Adventa dievkalpojums
Otrdien, 24. decembrī Ziemsvētku vakara dievkalpojums 6.00 vakarā
Trešdien, 25. decembrī Christmas service in English. 10.00
Svētdien, 29. decembrī Dievkalpojums 10.00
Otrdien, 31. decembrī Dievkalpojums 7.00 vakarā
Jaungada sagaidīšana - VLKF izkārtojumā namā 9.00 vakarā
2020. g. janvārī
Sestdien, 4. janvārī Service in English 5.00pm.
Latvian language lesson after the Service
Svētdien, 5. janvārī Dievkalpojums. 10.00
Otrdien, 7. janvārī - Draudzes padomes sēde 7.00 vakarā
Svētdien, 12. janvārī Dievkalpojums 10.00
Svētdien, 19. janvārī Service in English.
Annual soup luncheon after church services in the church's lower level.
Svētdien, 26. janvārī Dievkalpojums – 10.00
Kalpaka skolas „Draudzīgais aicinājums” – baznīcā – 11:15
2020. g. februārī
Sestdien, 1. februārī Service in English 5pm. Latvian language lesson
Svētdien, 2. februārī Draudzes saiets - vīru komitējas izkārtojumā,
Draudzes dāmu kom. gada sapulce pēc dievk.
Otrdien, 4.februāris - Draudzes padomes sēde 7.00 vakarā.
Ceturdiena, 6.februārī Pensionāru biedrības saiets 11.00
Sestdien, 8. februārī Metieniņš piedalās „Serb Hall” izrādē
Svētdien, 9. februārī Dievkalpojums.
DV apvienības un vanadžu kopas gada sapulce – Baznicā – 11:30
Svētdien, 16. februārī Service in English. Milvoku latviešu org. kalendāra kopsēde pēc dievkalpojuma
Svētdien, 23. februārī Dievkalpojums. Sv. Trīsvienības draudzes gada sapulce – pēc dievk.
Trešdien, 26. februārī Pelnu Trešdienas dievkalpojums 19.00
Sestdien, 29. februārī Mednieku/makšķernieku gada sapulce - LNLZ - 4:00pm
Service in English 5pm. Latvian language lesson
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Pathfinders Outreach: Facility Tour and Dinner
January 8, 2020 4:30pm
Main Office & Southeastern Education Center
4200 N. Holton St.
Milwaukee, WI 53212

Pathfinders represents one of Wisconsin’s oldest and
most effective nonprofit organizations serving youth in
crisis. They use low-barrier, innovative services support
youth to find safety, hope and healing. Pathfinders
serves about 7,000 youth each year. Nearly 1,000 of
these youth access intensive services and more than 25% utilize two or more programs. Entering their 50th year of service to youth in Milwaukee, Pathfinders remains deeply committed to
ensuring that all youth are safe, healthy, independent, successful and valued.
Come engage! One way Pathfinders builds community and encourages positive adult interaction is by inviting community members to participate in dinner with our youth. Guests provide
and serve a buffet style meal. Come and enjoy the meal with our youth.
Our Latvian Church members know how to provide a good meal! Please join us and help
when our congregation will visit Pathfinders and make a meal to share on Jan 8, 2020. We’ll
meet at 430pm at the Holton Street location for a tour and meal. All are welcome to come and
learn about the great work Pathfinders does to support our community. Please contact Peter
Burgelis pburgelis@gmail.com or Kaija Petrovskis kaijavp@aol.com

Wisconsin Latvian Phone Book
Dear Latvian Community in Wisconsin and its vicinity,
With the support of Wisconsin Latvian Credit Union we are publishing new Latvian
Community Phone Book. Please send your updated contact info to email: latvianphonebook@gmail.com
or call Wisconsin Latvian Credit Union office and leave the message @ 414- 332-1744.
Last name, Name
Address
Phone #, email
If you know of anybody else who would like to be in this phone book, please forward this
message.
Thank you.

Decembris 2019 — Februāris 2020
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Dūriens Pie Dūriena/ Stitch by Stitch
“5. oktobrī 17 sievietes un 3 meitenes piedalījās otrā gadskārtējā “Rozā Talkā” (Pink
Volunteer Day). Mūsu mērķis bija uztaisīt
pēc iespējas vairāk spilvenus sirsniņu formā. Šie īpašie spilveni palīdz mazināt sāpes
pēc ķirurģiskām operācijām. Spilveni tika
ziedoti vietējās slimnīcas vēža slimību nodaļai.
Darbu mēs sākām 10:00 no rīta un līdz pēcpusdienai 4:00 mēs izgatavojām 104 spilvenus!!
MĪĻŠ paldies katrai dalībniecei, kas ziedoja
savu laiku un mīlestību izgatavojot šos spilvenus!!!
Sigrīda Stāks
Dūriens Pie Dūriena/ Stitch by Stitch grupas vārdā”

On October 5, 17 women and 3
girls participated in the second annual Roza Talka (Pink Volunteer
Day). The purpose of the gathering
was to make as many heart shaped
pillows as time would allow. These
pillows help reduce pain that breast
cancer
patients
endure
after
surgery. The pillows were donated to
a local hospital's Oncology Department.
We started to work at 10:00 am and
by 4:00 pm we had completed 104
heart shaped pillows!!
A sincere THANK YOU to each participant who donated her time and
love in completing these pillows.
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Daugavas Vanagu ziņas
Daugavas Vanagu Milvoku apvienības 68. gada svētki notika sestdien, 19. oktobrī, Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības baznīcas telpās. Liels paldies visiem kuri apmeklēja svinības,
kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā, un sevišķi tiem kuri piedalījās muzikālā priekšnesumā –
māc. Jānis Ginters (fantoms), Kathy Williams (Kristīne), Rosemarie Kursiete (režisore), Ted
Brusubārdis (A/V). Paldies arī Viskonsinas latviešu kultūras fondam un Wisconsin Quality
Translations, Inc. par pasākuma sponsorēšanu

Latvijas 101. Valsts svētki tika svinēti sestdien, 16. novembrī, plkst. 5:00s, bījušā Latviešu Namā. Svētbrīdi vadīja archibīskape Lauma, un svētku uzrunu sniedza Latvijas Republikas vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā, Andrejs Pildegovičs. Dejoja Mazais Metieniņš un dziedāja Milvoku Apvienotais Brusubārdas Dzimtenes koris. Liels paldies visiem kuri piedalījās svētku programmā un tiem kuri palīdzēja ar svētku rīkošanu!
Daugavas Vanagu Milvoku apvienības vārdā
novēlu jums visiem priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu, veselīgu Jauno Gadu!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis
DV Milvoku apvienības priekšnieks
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DEŽURANTI UN PĒRMINDERI
DEŽURANTI

PĒRMINDERIS

1. decembrī

Māra Rītere, Monika Veldre

Kārlis Rudzītis

8. decembrī

Ginta Ose, Ivars Zušēvics

Valdis Kaugars

15. decembrī

Dainis Sīka, Miķelis Abuls

Kārlis Rudzītis

22. decembrī

Andrejs Junge, Gunārs Vilciņš

Pēteris Burģelis

24. decembrī

Gunārs Vilciņš, Ginta Ose

Kārlis Rudzītis

25. decembrī

Vitauts Beldavs, Aina Venta

Dave Steingart

29. decembrī

Laura Beldavs, Zīle Rudzīte

Valdis Kaugars

31. decembrī (7.00) Eriks Krūmiņš, Miķelis Abuls

Kārlis Rudzītis

4. janvārī (5.00)
5. janvārī

Māra Rītere, Monika Veldre
Ivars Zušēvics, Zīle Rudzīte

Pēteris Burģelis
Kārlis Rudzītis

12. janvārī

Edvīns Erkmanis, Gunārs Vilciņš Dave Steingart

19. janvārī

Maija Strēlnieks, Vilnis Strēlnieks Valdis Kaugars

26. janvārī
1. februārī (5.00)

Māra Rītere, Monika Veldre
Ginta Ose, Ivars Zušēvics

Pēteris Burģelis
Dave Steingart

2. februārī

Dainis Sīka, Miķelis Abuls

Kārlis Rudzītis

9. februārī

Andrejs Junge, Gunārs Vilciņš

Valdis Kaugars

16. februārī
23. februārī

Ginta Ose, Kaija Zusevics
Vitauts Beldavs, Laura Beldava

Dave Steingart
Pēteris Burģelis

26. februārī

Aina Venta, Zīle Rudzīte

Kārlis Rudzītis

29. februārī (5.00)

Dainis Sīka, Miķelis Abuls

Valdis Kaugars

Ir saņemtas Baznīcas
Gadagrāmatas 2020. gadam

Gadagrāmatā atrodami interesanti raksti, Bībeles tekstu lasījumi katrai dienai, kalendārs un atsevišķa adrešu grāmatiņa kurā publicēta kontaktinformācija visām LELBĀL draudzēm kā arī garīdznieku
saraksts. Gadagrāmatas var iegādāties par $20. Čekus lūdzam rakstīt uz draudzes vārda ar
"gadagrāmata" uz "memo" rindas. Tās varēs saņemt
dievnamā sākot ar 1. decembri kamīna telpā vai
draudzes Ziemassvētku tirdziņā 14.decembrī bijušajā
Latviešu namā.
The Latvian Church calendar book will be
available as of December 1st for $20 in the fireplace
room at church as well as at the Christmas event on
Saturday, December 14th, at the Latvian House. Checks can be written to Latvian Ev. Lutheran
Holy Trinity Church.
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PATEICĪBAS

Paldies par īpašo atbalstu Ziemassvētku bērnu mantu sūtījumam uz Aizputes un Cīravas
draudzēm. Pakas tika nosūtītas oktobrī lai ierastos Latvijā pirms Ziemassvētkiem. Novembrī pakas tika
nosūtītas uz Cīravas draudzi un Jēzus draudzi Rīgā.
Maija Strēlnieks
Sirsnīgs paldies Māc. Ginteram un Arch. Zušēvicai par mūsu mīļā brāļa Ivara Miezīša izvadīšanu mūžībā. Jūsu apciemojumi un labie vārdi Ivaru mierināja slimošanas laikā.
Paldies draudzei par skaistiem ziediem un atvadu vārdiem.
Sirsnīgā pateicībā
Velga Turlais ar ģimeni
Pateicība visiem, kas ar mums kopā svinējāt mūsu dzimšanas dienas šī gada 3.augustā, un, kā
mēs bijā lūgušas, dāvanu vietā ziedojāt naudu vajadzībām Latvijā.
Esam priecīgas, ka visi kopā varam palīdzēt ar zupu pusdienām kādā Latvijas skolā, kā arī vienai
ģimenei, kas slimības un nelaimes gadījuma dēļ nonākusi grūtībās.
Vēlreiz mīļs paldies par jūsu atsaucību.
Erika Blija un Hilda Rumpētere

Mūžībā pavadītie
14.septembrī tika izvadīta Rita Gagainis dzim. Palameiks, (21.jūnijs 1912 – 5.septembris 2019),
kura bija viena no tiem draudzes locekļiem, kas vienmēr bija klāt! Viņas ticība netika apliecināta tikai ar
vārdiem, bet ar aktīvu līdzdalību visā draudzes dzīvē. Dievs viņu svētīja ar gaišu prātu, humora izjūtu,
pieticīgu sirdi un dziļu ticību un kristīgu mīlestību. Viņa pietrūks ne tikai abiem dēliem. Intam un Vilnim ar ģimenēm, bet visai mūsu draudzei. Paldies Dievam par Ritiņai piešķirtiem daudzajiem mūža gadiem un par Kristus žēlastību. Pēc 107. mūža gadiem Viņš zināja – laiks pienācis Ritiņai doties uz mājām mūžīgās dzīvības valstībā. Līdzjūtība visiem sērojošajiem un jo sevišķi Ainai Ventai, Ritiņas sirds
draudzenei. Neaizmirsīsim Ritiņas smaidu, ticību un dzīves gudrības!
20.septembrī no mūsu baznīcas izvadījām Annu Māru Inveiss dzim. Blumberga (6.marts 1929 –
6.septembris 2019) Dziļās sērās un mīlestībā vīrs Uldis Inveiss piemin Annu, ar kuŗu kopā pavadīti gandrīz 68 gadi laulības ceļā. Dievs viņus svētīja ar dēliem Māri un Andri, kas līdz ar Silviju un Kellie no
sirds Dievam pateicās, par māti, kuŗas sirds vienmēr piederēja savai ģimenei. Līdz ar viņiem sēro aizgājējas mīļotie mazbērni Nora, Aleks, Alda un Ārija. Sēro arī piederīgie no Jāņa Inveiss un Kores ģimenēm. Vienmēr augsti novērtējot izglītības svētību, viņa iedvesmoja censties un strādāt, lai sasniegtu mērķus. Izsakam visdziļāko līdzjūtību sērotājiem un Dievam pateicamies, ka Kristus augšāmcelšanās skumjās dāvina cerību, mieru un dziedināšanu.
Pēc Ģirta Saulīša (29.novembris 1929 – 13.oktobris 2019) mīlestībā sēro mūžībā aizsauktā sievas,
Claires ģimene un mīļā māsa Mirdza Lazdiņa ar ģimeni. Ģirts Saulītis bijs dziļi uzticīgs savai ģimenei
un draugiem. Viņš bija patstāvīgs un gādīgs ģimenes loceklis un cīnījās, lai nevienu nekad neapgrūtināt. Ļoti mīlēja sportu. Lai viņam miers Kristus tuvumā un tiem, kas viņam bija tuvs, lai netrūkst Dieva
mierinājums un augšāmcelšanās ticībā dāvinātā cerība. Viņa urnu zemes klēpī guldījām 21.oktobrī.
Ivaru Miezīti (9.jūlijs 1939 – 2.oktobris 2019) izvadījām 18.oktobrī. Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ivara Miezīša māsai Velgai Turlais ar vīru Juri, dēliem Paul un John, kā arī meitai Janet un viņu ģimenēm. Aktīvi darbojās korporācijā “Selonija”. Ivars bija sirsnīgs, labs brālis un ļoti mīļš onkulis! Viņš
bija veiksmīgs, cienīts inženieris, kas kopā ar mirušo sievu Rotu bieži bija klāt gan dievkalpojumos, gan
latviešu sarīkojumos. Mūsu draudzes locekle Velga uzticīgi gādāja par viņu ilgus gadus. Kristus lai savā
žēlastībā stāv klāt visiem, kas piemin Ivaru un pateicās par viņu un visām kopā radītām atmiņām. Dieva
miers lai ir ar viņu.
9.novembrī izvadījām James Jegers (20.augusts 1971 – 29.oktobris 2019) Viņš bija mūsu draudzes
locekles, Veltas Vizules mīļotais mazdēls. Mums draudzē neiznāca daudz iepazīties ar James, kaut viņa
tēvs Ilgvars bieži ir palīdzējis veikt darbus draudzes labā. James, vai "Jimmy" kā daudz viņu sauca, bija
klāt, kad mūsu dievnama lejas stāvs pārplūda un radās lielas grūtības. Viņš zināja kā labāk rīkoties un
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lielā laipnībā nāca palīgā. Viņa izvadīšanās reizē bija skaidrs, cik viņš bija labs vīrs un tēvs abām savām
meitām, dēls un ģimenes loceklis, patiess draugs daudziem. No sirds izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem, kas sēro, un jo sevišķi tēvam Ilgvaram un mīļai vecmāmmiņai Veltai.
Kā putni atrod mājas,
Kad augu dienu skriets,
Tā sirds pie Dieva stājas,
Kad vakars nāk un riets.
No zemes šīs mēs esam
Par zemi jāpaliek
Bet dvēseles Tev nesam
Pie Tevis miers mums tiek.

Ziedojumi / Donations
DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Aijovas draudze $250
IZOLDES HOLZMAN PIEMIŅAI: Johanna Ball, Lisa & Stewart Elliott, Mary Hofstede, Sharon
Holzman, Steven & Shelley Holzman, Holzman family, John & Sharon Koeble, Wilfred & Marguerite
Legault, Marcel & Gwinni Leuthner, Andria & James Newbauer, Steven & Mary Jane Phillips, Gerald
& Donna Mae Remshek, Jason & Kelly Roberts, Society Insurance KOPĀ $1205.00
IRMAS RĀCENIS PIEMIŅAI (TALCINIEKIEM): Brigita Apalsch, Ērika Blija, Aija Burģelis,
Inese & Richard Christman & family, Silvija Hunt, Ruta & James Mudlaff, Jānis & Aija Ozoliņš, Līga
Strykowski, Jānis & Velga Turlais, Jim & Marge Tiry, Monika & David Veldre, Māra Zeps, Lauma &
Ivars Zušēvics KOPĀ $570.00
RICHARD LEE PIEMIŅAI: Robert Lee, Māra Zeps $275.00
MAIJAS PENIĶIS PIEMIŅAI (DZĪVĪBAS CEĻŠ - LATVIJĀ): Māra & Vitauts Beldavs, Ērika
Blija, Aija Burģelis, Pārsla & Jim Burns, Myrna Collins, Sylvia Cook, Julio & Bonnie De Arteaga,
Dagnia Edgar, Dzintra & Edvīns Erkmanis, Asja Graper, Carol Grossman, Susan Haeuser, Patricia
Heider, David & Jean Horst, Silvija Hunt, Pēteris Kainašs, Ģirts & Liena Kaugars, Elizabeth Kolvenbach, Ēriks & Ināra Krūmiņš, Edward Mackus, Travis & Joanne Mefford & sons, Ruta & James Mudlaff, Armīns Muižnieks, Kathleen & Bruce Nufer, Jānis & Aija Ozoliņš, Velta Pelcis, Amy Pelishek,
Āris & Lynn & Todd & Emily Peniķis, Jānis & JoAnn Pētersons, John Plūmītis, Mary Kay Reed,
Audrey & Donald Richter, Māra Rīteris, Agris & Rasma Rozīte, Visvaldis & Hilda Rumpēteris, Jānis
& Sigrīda Stāks, Andris & Ilga Strazdiņš, Vilnis & Maija Strēlnieks, Līga Strykowski, Winifred
Thrall, Jānis & Velga Turlais, Normunds & Ināra Upīte, Aina & Ernests Venta, Tālis Vilciņš, Velta
Vizulis, Māra Zeps, Lauma & Ivars Zušēvics KOPĀ $1835.00
RITAS GAGAINIS PIEMIŅAI: Sandra Bērziņa, Aija Burģelis, Ints Gagainis, Vilnis Gagainis, Silvija Hunt, Andris & Ieva Jaunbērziņš, Ēriks & Ināra Krūmiņš, Ruta & James Mudlaff, Normunds &
Ināra Upīte KOPĀ $1290.00
ANNAS INVEISS PIEMIŅAI: Nora Hirth, Dr. Earl & Sara Hudson, Uldis Inveiss, Pēteris Kainašs,
Guntis Lauzums, Eduards & Kaija Petrovskis, Dr. Anita Inveiss & Pēteris Siltumēns, Kārlis & Christine Vecītis, Aina & Ernests Venta, Lauma & Ivars Zušēvics KOPĀ $855.00
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”.
Mīļš paldies! Thank you!
Draudzes vardā,
Sandra Mednis
Kasiere / Treasurer
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