MANČESTERAS DRAUDZE
Draudzes priekšnieks: Emīls Eglītis,
6 Dale Road, Marple, Stockport SK6 6MA tel.: 0161 427 86
Kristīti / iesvētīti Mančesterā:

2013. gadā

24. 3. Lauris Skunstiņš
24. 3. Liene Skaistkalne
8. 12. Daiga Vīgante
8. 12. Atis Mazais
8. 12. Žanete Mazā.
8. 12. Lauma Paupe

Kristīti / iesvētīti Voringtonā:
15. 12. Santars Kraučs.
15. 12. Arnella Stepane
15. 12. Valdis Stefans.
15. 12. Benita Malade

Mūžībā ir aizsaukta: 17. maijā Zenta Birznieks Oldhamā
“Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar Viņu.”Kol.1:3

*

*

*

Mančesteras pilsētas draudze sanāk Stretfordā, Martin-Luther-Kirche, pulcējamies Vācu
baznīcas telpās. Mančesteras kopa nav liela, pierakstīti ir 18 locekļi, bet daļa no tiem dzīvo
ārpus Mančesteras rajona, un citiem gadu nasta vairs neļauj doties garākā ceļā.
Šī gada sākumā ilggadīgais draudzes loceklis Ēvalds Audriņš pārcēlās uz Southport'u uz dzīvi
pie meitas. Ir prieks, ka jaunie draudzes locekļi ir apzinīgi un ņem dalību dievkalpojumos.
Pakavēšanās pie kafijas galda mūs tuvina un rada sadraudzību.
Rudenī Boltonā atzīmējām Jāņa Bachmaņa 101. dzimšanas dienu.
3. maijā, Oldhamā, Zenta Birzniece atzīmēja savu 90. dzimšanas dienu, bet 17. maijā Dievs
viņu aizsauca pie sevis mūžībā. Draudze ir pateicīga par viņas rosīgo darbu - veltītu mūsu
latviešu sabiedrībai un draudzei. Pietrūkst viņas laipnība un atvērtība otram cilvēkam.
Mančesterā ir noturēti 6 dievkalpojumi, 5 ar dievgaldu. Svinības Valsts svētkos un Adventā
rīko kopā ar DVF Stokportas nodaļu.
Paldies draudzes locekļiem par līdzdalību mūsu mazajā saimē.
Mančesteras draudzes Voringtonas kopa ir visdarbīgākā. Draudzē sastāv kādi 45 locekļi.
Kopa īrē centrālo anglikāņu baznīcu “Holy Trinity Church”.
Par draudzes dzīvi rūpējas Sanita un Ojārs Širmaņi, mācītāja ir pateicīga, ka viņi apzinīgi
sagatavo iesvētību apmācības. Viņi pulcina arī otrdienas vakaros draudzes locekļus uz Bībeles
stundām baznīcā, bet ik svētdienas vakarus draudzes locekļi tur sanāk uz Dieva slavēšanas
stundu. Mācītāja ir Voringtonā vadījusi 10 dievkalpojumus ar dievgaldu.
Jaunā draudze pagājušā gadā atzīmēja 3 gadu pastāvēšanu ar lielām svinībām baznīcā,
pulcējās vairāk kā 100 dievlūdzēju. Dievkalpojumos dzied un muzicē viņu pašu mūzikas
ansamblis, arī viņi - kā ansamblis - piedalās citās vietās. Tā kā viņi ir romas-latviešu draudze,
dievkalpojumos lieto abas valodas.
Draudzes uzdevumos dalās kādi 8 -10 kalpotāju. Ir ari bērnu nodarbības dievkalpojuma laikā.
Pagājušā gadā iesākām arī lūgt nodevu maksājumus, lai būtu atbalsts visam mūsu baznīcas
darbam. No Mančesteras draudzes noguldījuma sedz mācītājas algas piemaksu un citus
lielākus maksājumus.
•

Mr. E. Eglītis, 6 Dale Road, Marple, Stockport SK6 6MA

Draudzes maksājumus pieņem arī mācītāja:
Mrs. G. Putce, 4 Lancastre Grove, Leeds LS5 3DY

.
•
.

Draudzes maksājumus lūdzam kārtot ar:

Maksājot ar čeku lūdzu rakstīt: Latvian Ev. Luth. Parish.

