SV. JĀŅA EV. LUT. LATVIEŠU DRAUDZES TORONTO izdevums
Nr. 141: 2019. gada novembrī

Pļaujas Svētku dabas veltes 6. oktobra dievkalpojumā

Baznīca kā iespēja
Kādēļ ejam uz baznīcu vai piederam draudzei? Vai atbilde būtu jāmeklē mūsu sajūtās,
ilgās pēc garīguma, piederībā kopībai un no vecākiem mantoto tradīciju turpināšanā? Kāda
loma mūsu dzīvē ir dievkalpojumiem, lūgšanām, sakramentiem vai Dieva Vārdam? Kā mēs
parādam mīlestību pret savu tuvāko?
Katrai paaudzei nākas no jauna atbildēt uz jautājumu par savu identitāti: kas mēs esam
kā baznīca un draudze? Domājot pa nākotni un mūsu prioritātēm, aplūkosim, kādas baznīcas
piedāvātās iespējas mēs redzam?
Mūsdienās daudzās jomās (arī garīgajā) cilvēkiem ir tendence būt individuālistiem, kas
vispirms uzsver “manu garīgumu”, “manas personīgās reliģiskās izjūtas.” Nav šaubu, ka
mūsu katra īpašās izjūtas ir svarīgas, bet baznīca un draudze aicina piedzīvot garīgumu kopā
un kopā lietot bagāto kristīgo mācību. Šajā ceļā ir svarīgi nevis pielāgot Dievu savām vēlmēm
un interesēm, bet gan būt gataviem un atvērtiem mācīties, lai mūsu dzīves būtu saskaņā ar
Dieva redzējumu un aicinājumu uz patiesību, mīlestību un sadraudzību.
Kad domājam par savas draudzes vēsturi un latvisko mantojumu, pārdomāsim arī
baznīcas mērķus un mūsu motivāciju.
Pavaicāsim sev: kādā veidā kristīgā vēsts ir nozīmīga man šajā laikā?
Senos laikos baznīcas aizsākums bija Jēzus aicinājums doties pasaulē pie visām tautām,
pasludinot Dieva mīlestības vēsti. Arī latviešiem draudzes kopība ir bijusi vienotāja dažādos
laikos un vietās, arī šeit, Kanadā. Mēs joprojām nākam kopā daudzos skaistos kultūras
pasākumos, kādi bija Dziesmu Svētki, dievkalpojumi un īpaši notikumi Toronto un Saulainē.
Taču domājot par daudziem pasākumiem, arī rīkojot bērnu nometni Saulainē, ir svarīgi
paturēt prātā, kādi ir kristīgās baznīcas galvenie mērķi – pasludināt Dieva Vārdu, mācīt to
mūsu bērniem, to uzturēt dzīvu mūsu ikdienā un, ar to iedvesmotiem, kalpot līdzcilvēkiem.
Dažkārt mēdz sacīt, ka baznīca nav tikai vieta, bet cilvēki. Ir dzirdēta kritika par tā saukto
“institucionālo reliģiju”. Taču tieši draudze kā organizācija, kurā iesaistās daudzi palīgi, var
organizēt dievkalpojumus, kultūras pasākumus, būt līdzās priecīgos un bēdīgos brīžos, kā arī
rūpēties par vecākiem draudzes locekļiem.
Jēzus saredzēja draudzi kā paplašinātu ģimeni - nevis kā ģimeni, kur visi domā vienādi un
nekad nav domstarpību, bet kā saimi, kurā mēs sevi neatkarīgi no gadu skaita atzīstam par
Dieva bērniem un savus tuvākos par brāļiem un māsām. Šis uzdevums nav viegls, bet tikai tā
mēs varam turpināt veikt Kristus dotos uzdevumus šajā pasaulē. Atcerēsimies: baznīca nav
svēto muzejs, bet grēcinieku dziednīca, kas aicina un rūpējas par ikvienu Dieva bērnu.
Reiz Jēzus teica, ka atrast viņa valstību, kas nav redzama ar acīm, ir līdzīgi kā atrast lielu
bagātību. Tā nemaz nav tālu jāmeklē, jo atrodas visiem redzamā vietā. Taču lai to ieraudzītu
vajag būt atvērtiem kam jaunam un gataviem mainīties.
Raugoties uz notikumiem un kalpošanu mūsu draudzē, par ko lasām šajās Vēstīs,
apzināsimies un novērtēsim tās garīgās bagātības un iespējas, kas mums jau ir. Lūgsim, lai
atrodam labākos veidus, kā atbildīgi lietot un dot tālāk to, kas mums uzticēts.
Mācītājs Ģirts Grietiņš
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Mūžībā aizsauktie
“Mūžīgu mieru dod viņiem, ak Kungs!”
Richards Grigors
Dzimis 1926. gada 7. martā
Miris 2019 gada 12. maijā
(atvainojamies par nepareizi
publicētu datumu iepriekšējās
Vēstīs)
Aigars R. Brencis
Dzimis 1944. gada 20. decembrī
Miris 2019. gada 28. septembrī
Dr. Paul Cakuls
Dzimis 1930. gada 10. maijā
Miris 2019. gada 14. augustā
Velga Jansons
Dzimusi 1926. gada 6. jūnijā
Mirusi 2019. gada 22. oktobrī

Nanete Cinovskis
Dzimusi 1927. gada 12. septembrī
Mirusi 2019. gada 14. augustā
Biruta Kiesners
Dzimusi 1923. gada 10. decembrī
Mirusi 2019. gada 18. augustā
Ludmila Neiburgs
Dzimusi 1921. gada 23. maijā
Mirusi 2019. gada 17. jūnijā
Vilnis Pētersons
Dzimis 1944. gada 9. decembrī
Miris 2019. gada 30. oktobrī

Sv. Jāņa Ev. Lut. Latviešu Draudze Toronto
200 Balmoral Avenue, Toronto, ON M4V 1J6 (416) 921-3327
Epasti: baznica@bellnet.ca; stjohnslatvianchurch@bellnet.ca; Tīmeklis: www.stjohnslatvian.ca
Facebook lapa: St. John’s Evangelical Lutheran Latvian Church of Toronto
Draudzes mācītājs: Ģirts Grietiņš (647) 986-5604 grietins@gmail.com
Draudzes priekšniece: Sibilla Korule (416) 291-2359 s.s.k@sympatico.ca
Administrators: Normunds Goba, Darbvede: Inta Bāze, Dievnama pārzinis: Dāvis Maksiņš
Draudzes ērģelnieks: Michael Rundāns (416) 613-0007 mrundans@yahoo.com
Dāmu komitejas priekšniece: Maija Sukse (416) 221-4309 svjanadk@gmail.com
Vokālā ansambļa vadītāja: Brigita Alks (716) 834-4780 brigitaalks@hotmail.com
Saulaines pārvaldnieks: Richards Urdziņš (705) 424-1118 rurdzins@gmail.com
Kancelēja atvērta no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 8-iem līdz 16-iem
St. John’s Ev. Lutheran Latvian Church of Toronto – Policy of Harassment, Abuse, Discrimination and
Violence: Awareness and Prevention.
This Church is committed to maintaining a climate where individuals are treated with dignity and
respect. An appropriate level of conduct is expected from salaried workers, volunteers and other users
of church’s facilities.

Par skolas garāžas būvniecības laiku iesakām stingri ievērot pilsētas auto
novietošanas likumus, it sevišķi novietot automašīnu ne vairāk par trim stundām
uz blakus ielām.

Svētā Jāņa draudzes brīvprātīgie darbinieki
Katrai organizācijai šinīs dienās ir nepieciešami piesaistīt savus locekļus brīvprātīgi veikt dažādus
projektus, lai organizācijas mērķi būtu vieglāk sasniedzami. Arī mūsu draudzē ir vairākas komitejas un
grupas, kuras uzņemas izpildīt mācītāja idejas, padomes ievirzes un draudzes īpašumu uzturēšanas
darbus.
Katru svētdienu ienākot dievnamā redzam smaidīgus pērminderus pie galvenās ieejas; tie
sasveicinās ar dievlūdzējiem, palīdz ar lapiņu izdalīšanu, uzliek dziesmu numurus uz dēļiem, aizdedzina
altāra sveces un palīdz dievgaldniekiem piekļūt pie altāra un veic citus izpalīdzīgus pakalpojumus. Daži
palīdz kalpot pie dievgalda. Citi draudzes locekļi darbojas ar mācītāju, saliekot un izsūtot rakstu “Vārds
un lūgšana”, draudzes senior-senioriem.
Saulaines grāmatu klētiņa Kristīnes Stivriņas vadībā ilgus gadus ir varējusi sniegt pamatīgu
financiālu atbalstu draudzei reklamējot un izsūtot saziedotās grāmatas. Citi brīvprātīgie tās šķiroja,
sastādīja sarakstos un organizēja klētiņas plauktos. Divas reizes gadā tiek sasaukta talka Saulainē, lai
sagatavotu draudzes īpašumu vasaras notikumiem, un atkal rudenī, lai novāktu nokaltušos stādus,
u.t.t. Un, kā bez brīvprātīgām rokām vasaras svētki varētu izskanēt no nometnes kalna līdz upes ielejai
Jāņos, bērnu nometnē un rudens svētkos.
Bet notiek arī sevišķas svinības pilsētā – mūsu dievnamā un tās zālēs. Ansamblis kuplina
dievkalpojumus vairākkārt gadā ar skaistām skaņām Dievam par godu. Dāmu komitejas locekles
cenšas, lai katru svētdienu uzklātu kafijas galdu un sevišķos svētkos izpušķo zāli un galdus
apmeklētājiem par prieku sniedz plašākus sāļus un saldus gardumus.
Nevaram uzskaitīt visus draudzes ‘rūķīšus’ un ‘eņģelīšus’, tāpēc atgādinu, ka paldies nekā nemaksā
un tā iesaku mums visiem pateikties par paveikto darbu, un draudzes vārdā saku lielu – Paldies!
Draudzes priekšniece Sibilla Korulis

This award recognizes volunteers providing long-term, committed, dedicated service to an
organization. Diemžēl bieži pat nezinām, kad mūsu draudzes palīgi ir sākuši savu darbošanos dažādās
komitejās, arī kuros laukos viņi ir gadiem ilgi ziedojuši laiku kalpojot Dievam. Šogad (2018.gadā) atkal
padome izvirzīja savus kandidātus Ontario brīvprātīgo darbinieku godalgām. 2019. g. 22. oktobrī goda
raksts ar piespraudi tika piešķirts sešiem mūsu draudzes ilggadīgiem brīvprātīgiem darbiniekiem:

50 gadi - Elgai Ozoliņai; 50 gadi - Ausmai Miķelsonei; 40 gadi - Brigitai Alkai; 35 gadi - nelaiķim Vilnim
Ezeram; 30 gadi - Maijai Suksei; 25 gadi - Ērikam Ruģelim.
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Churches on the Hill Food Bank
The Food Bank continues to be a busy place, especially since demand has increased by 10
% compared to this time last year. Unemployment and health issues remain the leading factors
for the increase in people turning to Food Banks for help.
At Christmas time we always try to give a little extra so please, continue to give generously
to the Christmas Hamper Food Drive.
A very popular fundraiser for the Food Bank is the Christmas Carol concert at Yorkminster
Baptist Church on December 7th at 2pm. It is spectacular! Everyone is welcome!

Anytime is a good time to give to
the Food Bank. There are two
hampers at church to receive the
Food of the Month or anything you
can spare from your kitchen
cupboard.
Thank you for your support!
Inta Gifford
Photo: Inta Gifford, Larry Gifford
and Māris Lūsis work at the Food
Bank. Māris has worked for 20
years! Two other people whom you
might know work at the Food Bank but are not in the photo. They are Brian Johnston, the
husband of the late Anda Johnson who also worked at the Food Bank, and Laura Johnson,
Larry Gifford’s daughter.

Senioru aprūpes grupa
Draudzē darbojas vecāko ļaužu jeb senioru aprūpes grupa, kas cenšas sazvanīt un piedāvā
apmeklēt tos, kuriem grūti nokļūt baznīcā, kā arī mācītājs ir gatavs pasniegt dievgaldu mājās
vai aprūpes namā. Aprūpes grupa sagatavo un nosūta senioriem draudzes izdevumu “Vārds
un lūgšana”. Ja zināt kādu, kam būtu vajadzīga aprūpe vai apmeklējums, lūdzam par to
informēt draudzes biroju vai mācītāju!
*****************************************************************************
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Draudzes Jaunie Darbinieki

Es, esmu - darbvede Inta Bāze

Es, esmu - pārzinis Dāvis Maksiņš

Mēs vienmēr jūs laipni sagaidīsim baznīcā un palīdzēsim visos iespējamos
jautājumos.
Laipni sveicam Intu un Dāvi kā mūsu
draudzes jaunākos darbiniekus. Dāvis atbild
par dievnama kārtību, kamēr Inta cenšas
atbildēt uz visiem telefona zvaniem. Inta sāka
strādāt baznīcā kopš šī gada 1. jūlija. Viņi abi
kopā labi sastrādājas un viens otram palīdz,
apspriežot darāmos darbus, baznīcas
kalendāru, kad kurš īrēs telpas, kad būs sēdes
un kā nezaudēt dzīvesprieku, veicot daudzos
svarīgos darbus!

6

Dziesmu svētku Ekumēniskais dievkalpojums 7. jūlijā

Sv. Jāņa draudzes ansambļa dalībnieki

Pērmindere Daina Wilkinson

Lasītāja Laura Ādlers un Sv. Jāņa draudzes ansambļa
vadītāja Brigita Alks ar vīra kungu Vitautu.

Sprediķi saka diakons Imants Miezis no Kristus
Apvienotās Latviešu draudzes Īrijā.
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Dievkalpojums sākas ar liturģisko deju, ko dejo Tija Ore, kamēr dzied koris “Ogre”,
māksl. vadītājs Jānis Zirnis

Dziesmu Svētku ekumēniskā dievkalpojuma noslēguma gājienā pa priekšu
archibīskapei Laumai Zušēvicai krustu nes katoļu draudzes pārstāvis Vilis Miklaševics.
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Saulainē mums labi klājas!

Mums ir prieks par Saulaines bērnu nometni arī
šovasar. Paldies visiem atbalstītājiem un dalībniekiem!

Paldies 2x2 Nometnei kuri viesojās pie mums 30 gadus pēc pirmās nometnes ar 70 latviešu
jauniešiem no visām pasaules malām.
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Ērģelnieks Michael Rundāns
Es esmu bijis ērģelnieks sv. Jāna baznīcā
kopš 2015. gada jūnija, vairāk kā četrus ar
pusi gadus. Es pirmo reizi atvietoju savu
mammu, mācītāju Anitu Gaidi, spēlējot
ērģeles sv. Jāņa baznīcā, sešpadsmit gadu
vecumā. Agrākos gados man vismīļākā
himna bija "To mīlestības spēku sveicu" (sk.
11. lpp.). Man patīk šīs dziesmas meldija, un
tagad es esmu iemācījies to spēlēt no
galvas.
Man ari patīk spēlēt elektrisko ģitāru. Es
esmu spēlējis klavieres un mazliet ģitāru ar
latviešu rokgrupu "Lusts".
Savulaik mani ļoti iespaidoja ērģeļu
skaņdarbs "Noel No. 10" no Louis-Claude
Daquin kāda mūzikas studenta izpildījumā,
un man radās vēlēšanās šo gabalu
iemācīties pašam. Es turpināju mācīties
ērģeles un 2003. gadā ieguvu A.R.C.T Organ
Performer's diplomu no The Royal
Conservatory of Music.
Esmu arī ieguvis B.A History grādu York
University 1995. gadā un strādāju ka
īpašuma pārvaldnieks no 1992 gada. Man arī interesē sports: patīk skatīties Toronto Maple Leafs hokeja
komandu, Toronto Blue Jays un Toronto Raptors spēles, kā arī pašam spēlēt hokeju.
Es gandrīz katru dienu klausos mūziku savā MP3 atskaņotājā. Es klausos ne tikai klasisko mūziku,
bet arī rokmūziku.
Michael Rundāns

Pateicībā esam saņēmuši un ar pateicību dodam!
Aicinām Sv. Jāņa draudzes locekļus laicīgi samaksāt baznīcas ikgadējās nodevas līdz
23. decembrim. Kvītis tiks izsūtītas jaunajā gadā par visiem 2019. gadā saņemtajiem
ziedojumiem.
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Michael Rundāna mīļākā himna

Bible study group
St.John’s Spirituality and Faith Discussion Group in English, meets approximately every two
weeks before Sunday church service. The Sunday meetings begin with fellowship and a light
breakfast followed by our discussions at 9:30.
The group welcomes all members of both St. John’s and St. Andrew’s congregations as well as
the occasional guest.
For the past few years our group has also enjoyed a social “movie night” hosted by Maris and
Cora Lusis. On April 27th of this year, after sharing a delicious Chinese food dinner, we viewed the
enlightening film, “Paul, Apostle of Christ.”
We discuss a wide rage of topics, usually a pre-selected biblical passage and occasionally the
discussion turns to popular Christian writings. Group discussions for 2019 included Isaiah, 1 and 2
Thessalonians, the seven deadly sins, and, currently, the gospel of Matthew.
Why not come out and share your views?

Larry Gifford
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Archibīskapes Laumas Zušēvicas vēstule
Atceroties
Pirms astoņpadsmit gadiem devos uz Sv. Franciska katoļu semināra piedāvāto dvēseles kopšanas
kursu.
Ieejot klases telpā, zinājām tikai to, ka notikusi kļūme un kāda lidmašīna ielidojusi vienā no Ņujorkas
“World Trade Center” torņiem. Nevienam prātā neienāca tas, kas notika tālāk. Nevienam arī neienāca
prātā nākamās pusotras stundas laikā mūsu nodarbību iztraucēt.
Izejot no klases, baiļu pārņemti vairāki raudāja, ka pasaules beigas, šķiet, iestājušās. Pasaule
nebeidzās, bet nekas vairs nebija kā bijis.
Vakar dzirdēju vairākas sarunas par to, ko katrs atceras par 2001. gada 11. septembri. Šodien
ne tikai gandrīz trīs tūkstoši tās dienas terora upuri tiek pieminēti, pateicības atskan ugunsdzēsējiem,
policistiem, palīgiem, kas, neskatoties uz pašu bailēm, devās tur, no kurienes citi skrēja prom, lai glābtu,
cik vien iespējams.
Varbūt, ka šī būtu diena, kurā mums visus pieminēt un godināt, katram ne tikai noskaitot lūgšanu,
bet arī atrodot iespēju, kā kādam palīdzēt? Izklausās tik vienkārši, un, no vienas puses, tā arī ir. Bet ja
nu mēs visi atsauktos aicinājumiem ziedot kā spējam tiem pāri par septiņdesmit tūkstošiem, kas
palikuši bez mājām Bahamu salās? Vai tiem pāri par diviem miljoniem, kas vēl dzīvo nāves bailēs un
smagi cieš gandrīz vai aizmirstā Idai ciklona sekas vairākās Āfrikas dienvidu valstīs? Atvērsim, lūdzu,
“Lutheran World Relief” mājas lapu, vai arī care.org/cyclonehelp! Pārdomāsim iespēju ziedot!
Jā, ir vieglāk nedarīt neko, jo, liekas, ka tas, ko mēs kāds varētu darīt, lai kāda ciešanas atvieglinātu,
ir kas pārāk niecīgs. Mēs varētu kļūt ciniski, vai pat bezcerīgi, jeb, mēs varētu katrs atrast, kā vēl
apliecināt, ka šī vēl arvien ir tā pasaule, ko Dievs mīlēja un kuŗai Viņš sūtīja savu Dēlu, mūsu Pestītāju, ar
vēsti, ka Dievs mūžīgi to mīl un mīlēs! “Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: Palieciet manā
mīlestībā!” (Jņ. 15:9).
Dosimies katrs apmeklēt kādu, kurš ir vientuļš, vai piezvanīsim sen neredzētam draudzes loceklim,
vai arī kādam no savējiem! Uzrakstīsim kartiņu tam, kam vēl sirdī sāp kāda zaudējuma rēta! To, kas ir
niecīgs, to Dievs savā neizmērojamā žēlastībā un spēkā pārvērš tieši par to, kas kāda cita dzīvē spēj
veikt varenas lietas! Un ne tikai šodien vien Viņš tā darbojas.
Teologi Miroslov Volf un Matthew Croasmun nesen uzrakstījuši grāmatu “For the Life of the World..
Theology That Makes a Difference”. Lasītāji tiek aicināti atjaunot ticības degsmi apziņā, ka mums
arvien ir ko liecināt un, ka klusēšana top arvien bīstamāka. Ievada noslēgumā viņi raksta: “We will have
reached our goal in writing the book if it generates serious discussion about how doing theology fits
into the grand goal of God: fashioning each human and the entire world into God’s home and our true
home as well…we will show how a theology of flourishing life that claims to be true for all human
beings should neither exacerbate social conflict in pluralistic societies nor suppress the particularities
of individual person”. (8. lpp.)
Varbūt šodien svarīgāk par to, kā atcerēties, kur Tu vai es bijām pirms astoņpadsmit gadiem, ir sev
prasīt, kur stāvam tagad? Mūsu Baznīca piedalās aicinājumā izprast to, ka visa pasaule ir Dieva valstība,
ko Viņš ilgojas mīlēt, aicinot katru savu bērnu saņemt žēlastību Kristus mīlestībā un ticēt, ka mums
arvien ir cerība, ka miers virs zemes iespējams, ja vispirms tas katra sirdī mājos.
Lūgšanās līdz ar jums atceroties, pieminot, ziedojot, cerot, pateicoties,
+ Lauma Zušēvica
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LELBA DRAUDŽU DIENAS KATSKIĻOS

ATELPA - Miers Dabā, Miers Dievā
Archibīskape Lauma Zušēvica raksta (no Laikraksta Latvietis 2019. g. 16. okt. Nr. 562):
“Augusta pēdējās dienās, kad Katskiļu kalnos vakara dzestrie vēji lika manīt, cik tuvu stāv rudens,
Ņujorkas latviešu draudzes skaistā nometnē pulcējās Draudžu dienu dalībnieki. Dieva svētīts, miera un
atelpas pilns piedzīvojums. Un tas bija tik labi, jo izvēlētā tēma bija ATELPA Miers dabā, Miers Dievā.”
Un tā tas arī bija. Dienas pilnas ar siltumu no dabas un no dalībniekiem. Pulcējās ap 80 dalībnieki, visu
gadu gājumos, no Kanadas, ASV un Latvijas. Bagātīga programma. Katra diena sākas ar rīta rosmi vingrinājumi/joga, un tad uz brokastīm! Pēc brokastīm Bībeles pusstunda. Vadītāji bija māc. Juris
Saivars; māc. Igors Safins un māc. Laris Saliņš.
Bija divas lekciju sērijas: Rīta lekciju vadīja māc. Dr. Dace Balode (LU Teoloģijas fakultātes profesore
Bībeles teoloģijā, fakultātes dekāne) “Kā viss sākās? Dievkalpojums pirmdraudzē un mūsu draudzēs.
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Pēcpusdienas lekciju vadīja prav. emer Ilze
Kuplēna-Ewart par psalmiem - psalmos izskan
viss cilvēka dzīves ritms, līksmība, likstas, tad
slava Dievam, bet arī Dieva meklēšana
izmisuma brīdī - 150 psalmi.
Bija pārrunas pie apaļā galda, piedalījās
archibīskape Lauma Zušēvica, māc. Jānis
Ginters (Milvoku draudzes mācītājs), diakone
Guna Reine (Rietumu apgabala); vakara
programmas - “Mūzika, miers un garīgā
dzīve”, ugunskurs, saviesīga satikšanās
ēdamzālē. Piektdien svētbrīdis Brāļu Kapos
un svētdien Svēta Vakarēdiena dievkalpojums
ar Kanādas apgabala garīgā vadītāja ievešanu
amatā - māc. Dāvis Kaņeps.
Gunta Reynolds

Jūsu ievērībai!
Draudzes locekļu privātinformācijas aizsardzībai esam pakļauti “Personal Information
Protection and Electronic Document Act” noteikumiem. Īsumā – draudzes rīcībā esošo
informāciju par draudzes locekļiem lietojam tikai draudzes vajadzībām. Ja vēlaties, lai Jūsu
vārds vai cita informācija neparādās draudzes ziņojumos, tad dariet to zināmu birojam.
Ja jums ir mainīta adrese vai jauns e-pasts, lūdzam par to ziņot draudzes birojam!

Atcerēsimies par iespēju izmantot dievnama liftu!
Ar automašīnu ir iespēja piebraukt pie lifta durvīm. Tad var ērti nokļūt lejas
zālē vai dievnamā un birojā.

*****************************************************************************
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Rudens svētki Saulainē 15. septembrī
Dārgie draudzes locekļi!
Pirms mēneša šī gada 15.
septembra svētdienā ar dēlu
Krišjāni braucu pa pazīstamiem
ceļiem uz mūsu draudzes lauku
īpašumu Saulaini. Kaut kā
domas aiznesās uz aizgājušām
dienām un nevarēju beigt
brīnīties, kā tik ātri laiks ir
aizsteidzies, ka jau četras
paaudzes ir mērojušas jūdzes,
lai nokļūtu pazīstamajā
Saulainē.
Latviešiem mājas ir vienmēr
bijušas svarīgas, Tēva, Mātes
un dzimtās mājas.
Ruta Siliņa atklāj mākslas izstādi.
Pēc kariem baznīcas kļuva kā patversmes. Zem viņu jumtiem ne tikai sanākam lūgt, bet
veidojam skolas, priecājamies, rīkojam sanāksmes, koncertus, teātrus. Svinam gan valsts
svētkus, kā arī sērojam un pieminam aizgājušos.
Mūsu lauku īpašumos atsvaidzinām mūsu dvēseles, rīkojam nometnes mūsu bērniem un
ar ziedoto laiku un sviedriem izveidojam mājas, kur kā latviešus Dieva svētība un viņa radība
mūs apkampj ar Zemesmātes mīļo glāstu un Pērkoņtēva spēku.
Šajos gadskārtējos Rudens svētkos Saulainē sabrauca vairāk kā 80 cilvēki, tajā skaitā arī
brīvprātīgi darba rūķi. Ļaudis bija pulcējušies jau agri no rīta, lai svinētu Rudens Svētkus,
piedalītos dievkalpojumā, apmeklētu mākslas izstādi, grāmatu klēti, lauku tirgu, lai pusdienotu
un priecātos labā sadraudzībā. Tā kā ārā lija lietus, dievkalpojums mācītāja Ģirta Grietiņa vadībā
notika Priežu zālē.
Vēlāk ļaudis sapulcējas Saules šķūnī zem nesen atjaunotā jumta, kur bija skaisti izlikti
septiņu mākslinieku darbi. Man bija gods atklāt mākslas izstādi, pārstāvot mūsu draudzes
priekšsēdi Sibillu Koruli un padomi, kā arī pateikties organizētajām Natālijai Tannei un Kristīnei
Stivriņai, tā arī Elvigai Sebrei, Ainai Tilups un Astrīdai Ezergailei. Arī iepazināmies ar mūsu
draudzes Saulaines īpašuma saimniekiem Richardu un Robyn Urdziņiem un pateicamies par
viņu rosīgumu..
Dzelzs meistare Ruta Sils Wilson izstādīja savus darbus, un gleznotājas - mākslinieces Ilze
Matīsa, Anna Ziemele, Elviga Sebre, Aina Tilups, Beāte Elizabete Augustāne, kā arī fotogrāfs
Pāvils Hawkins iepriecināja ar saviem mākslas darbiem.
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Vienmēr šajos Rudens Svētkos ir arī rudens ražas tirgus, kur vietējais zemnieks pārdod
paša audzētos augļus un dārzeņus. Anita un Guntis Liepiņi bija atveduši pilnus kurvjus ar
bumbieriem no sava dārza, ko izdalīja laimīgiem saņēmējiem.
Saulaines grāmatu klēts bija atvērta un dežuranti Ozoliņu-Sydor kundze un Sydor kungs
rūpīgi dežurēja un pārdeva grāmatas.
Man šajā brīdī rakstot gribas teikt, “Kaut jūs arī būtu bijuši Rudens svētkos....”
Ne tikai mūsu mākslas baudītāji bija iepriecināti, bet arī viesiem bija pasniegtas bagātīgas
pusdienas, ko gatavoja šefpavārs Ēriks Zacs ar savu labo roku Pēteri Mashin un darba rūķiem
Cora Lūse, Renāte Wust. Gaidas un jaunieši gādāja par viesmīlību mājasmātes Natālijas Tannes
uzraudzībā.
Kur gan Rudens Svētki būtu bez dāsnas un bagātīgas saziedotās loterijas devuma Kristīnes
Stivriņas vadībā. Viesi gaidīja savu laimi, uzklausot saucēja Artura Lauzes vārdus, un atstāja
mūsu draudzes lauku īpašumu Saulaini sasildīti ar draudzību un viesmīlību.
Senais teiciens, kas ir atbalsojies mūsu ausīs vel skan:
Saulainē mums labi klājas!
Paldies visiem un uz redzēšanos atkal nākamgad!
Sirsnībā, Ruta Siliņa

Mācītājs Ģirts Grietiņš vada dievkalpojumu.
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Ruta Siliņa pateicas svētku organizētājām Elvigai Sebrei, Ainai Tilups, Natālijai Tannis
un Astrīdai Ezergailei.

Par izstādi priecājas māksliniece Ruta Sils Wilson, Sandra Sils, Aina Tilups un Lilita Tannis
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Pļaujas svētki
Pļaujas svētkos, kad ik gadu pateicamies par to, ko mēs esam saņēmuši mūsu miesīgam un garīgam
uzturam, dievnams tika izdaiļots ar rudens ražu. Mācītājs Grietiņš šogad ieveda jaunu tradīciju, ko viņš
bija izbaudījis Latvijā - dievkalpojuma beigās klātesošajiem tika izdalīta maize un vīnogas, simbolizējot
sadraudzību un pateicību par dienišķo maizīti. Pēc dievkalpojuma tikāmies lejas zālē pie rudens krāsās
klātiem galdiem, kopā ar ciemiņiem no Latvijas. Paldies visiem, kas atnesa cienastu un rotājumus
svētku noskaņai.
Maija Sukse
DK priekšniece
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Pateicamies Dāmu komitejai un šo Pļaujas
svētku galvenajām rīkotājām Lilitai Strīpnieks
un Zanei Jansons par skaisti klātiem galdiem,
garšīgām maizītēm un bagātīgi izgreznoto
Pļaujas svētku galdu dievnamā.
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Maija Sukse rūpējas par ciemiņiem no Latvijas.

Kopā izbaudām Pļaujas svētku maltīti.
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Retreat At Saulaine
Christianity in the Modern World
Program
Saturday Oct. 19
12:00-1:00 pm – arrive, lunch
1:00-3:00 – Mac. Ģirts Grietiņš – Introduction and prayer
– Maris Lusis – Parables of the sower Mat. 13:1-32 and the talents Mat. 25:14-30
3:00-3:15 – coffee
3:15-5:00 – Larry Gifford – current world issues for Christians
- Climate change and our responsibility for our world
- Evolution vs. creation
- Medical ethics
5:00-6:00 – free time
6:00-7:00 – dinner
7:00-7:30 – Māc. Ģ. Grietiņš – Taizé Service
7:30-10:00 – movie The Shack (2017)
Sunday Oct. 20
8:00-9:00 – breakfast
9:00-10:00 – Māc. Ģ. Grietiņš – service outside including meditation on the Beatitudes Mat. 5:3-11
10:00-12:00 – Māc. Ģ. Grietiņš – challenges of the modern world; movie impressions
12:00-1:00 pm – lunch and adjourn

Under the leadership of our pastor along with Larry Gifford and Maris Lusis, the annual weekend
event at Church Retreat Saulaine was held on October 19th and 20th.
With attendance from both congregations, this year saw an increase in the number of participants
as more people become aware of this wonderful opportunity to enjoy a couple of days in the beautiful
setting of Saulaine while immersing themselves in meditation, fellowship and spiritual growth.
Prompting lively discussions was the evening film “The Shack”, based on the 2007 novel by William
P. Young.
Also, during the weekend two Taize services were held involving meditative prayers and chants.
Of course, thanks are due to our volunteer cooks, Inta Gifford, Vija Cushing, Cora Lusis and Natalie
Tannis for all our tasty meals.
Thank you to all who participated this year and we are looking forward to welcoming many new
participants in 2020!

Larry Gifford
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Saulaines retrīta dalībnieki.
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Saulaines talka 26. oktobris

Piedalījās 46 brīvprātīgie. Talka bija veltīta ilggadīgā un rosīgā Viļņa Ezera atcerei, kurš darbojās
padomē un Saulaines komitejā un šogad saņēma Ontario Volunteer Service Award par 30 gadu
labiem darbiem.

Magnificent work bee, 46 volunteers!
Tree cutting
Branch burning
Kiosk re-roofing begun
Picnic tables, lawn furniture, etc. put into the barn
Removing of old mattresses and furniture into the rented bin
LEAVES ( oh, those leaves!)
Bookstore clean up
Beautiful recount of Vilnis Ezers contribution to Saulaine and St. Johns church
Great snacks, meal, raffle
Wonderful camaraderie! Vilnis spouse, grandchildren, siblings and other relatives also in
attendance!

23

24

Visi laipni aicināti uz
Sv. Jāņa draudzes

Ziemassvētku tirdziņu

Tirdziņš notiks sestdien, 30. novembrī,
no plkst. 10:00 - 2:00pp
Sv. Jāņa baznīcas telpās, 200 Balmoral Avenue
Lūdzam ziedot jaunas un mazlietotas mantas
Ziemassvētku tirdziņa loterijai.
Mantas var nodot baznīcā līdz 24. novembrim.
Nāciet satikt draugus un izbaudīt piparkūkas, tortes,
gardas pusdienas! Būs arī dāmu komitejas loterijas galds,
daiļamatnieki un citi pārsteigumi!
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Kalendārs

8. decembrī Adventa otrā svētdiena / 2nd
Sunday of Advent
11:00 DIEVKALPOJUMS
Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.
17:00 Vakara dievkalpojums: JAZZ
VESPERS

10. novembrī Divdesmit otrā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
22nd Sunday after Pentecost: Lāčplēša
diena
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
Sv. Andreja draudzes izkārtojumā
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

15. decembrī Adventa trešā svētdiena / 3rd
Sunday of Advent
11:00 DIEVKALPOJUMS
Betlemes skats bērniem ar
lasījumiem
Pēc dievkalpojuma: Eglīte
VISIEM BĒRNIEM!
Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā

17. novembrī
Divdesmit trešā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Valsts svētki -23rd Sunday after Pentecost
11:00 DIEVKALPOJUMS
Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

21. decembrī

Sv. Jāņa draudzes
Vokālā Ansambļa
tradicionālais
Ziemassvētku
koncerts.

Tradicionālais Sv.
Jāņa draudzes
Ziemassvētku
tirdziņš

Pulksten 19:00

30. novembrī
no 10:00 līdz 14:00

22. decembrī Adventa ceturtā svētdiena /
4th Sunday of Advent
11:00 DIEVKALPOJUMS
Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds

24. novembrī Mūžības svētdiena- Mirušo
piemiņas diena
Last Sunday after Pentecost
11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS ar
dievgaldu
Dziedās ‘Ansamblis’ –diriģē Brigita Alka
Sv. Andreja draudzes izkārtojumā
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds

24. decembrī Kristus
piedzimšanas svētvakars
3:00 DIEVKALPOJUMSSv. Andreja izkārtojumā
5:30 DIEVKALPOJUMS –
Sv. Jāņa izkārtojumā
Dziedās ‘Ansamblis’ –diriģē Brigita Alka

1. decembrī Adventa pirmā svētdiena / 1st
Sunday of Advent
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

25. decembrī Kristus piedzimšanas svētki Ziemassvētki Sv. Jāņa izkārtojumā
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
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29. decembrī Pirmā svētdiena pēc
Ziemsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS- Sv.Jāņa draudzes
izkārtojumā

12. janvāris Epifānijas laika pirmā svētdiena
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
Sv. Andreja draudzes izkārtojumā
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

31. decembrī 5:00 Vecgada vakaŗa
dievkalpojums sv. Andreja izkārtojums
Pēc dievkalpojuma apsveikšana ar glāzi
šampanieša.

19. janvāris Epifānijas laika otrā svētdiena
11:00 DIEVKALPOJUMS
Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

5. janvāris Zvaigznes diena – Mūsu Kunga
epifānija
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

26. janvāris Epifānijas laika trešā svētdiena
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
Sv. Andreja draudzes izkārtojumā
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds

2020. gada. 22. martā pēc dievkalpojuma pl. 12.45

Sv. Jāņa draudzes gadskārtējā pilnsapulce, Lejas zālē.

Pateicamies visiem lasītājiem
Lasītāji - Gita Ezers, Sibilla Korulis,
Maris Lūsis, Gunta Reynolds.

20. oktobrī baznīcā dievkalpojumu
vadīja prāv. emer. Ivars Gaide, un
Bībeles lasījumu lasīja Gita Ezers. Viņa
lasa 121. psalmu un Pāvila vēstuli
Timotejam no 3. un 4. nodaļas.
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