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Visu svēto dienu 1. novembrī sāka svinēt pāvesta Gregora III (731 - 741) laikā, 
kad viņš 1. novembrī iesvētīja visiem svētajiem veltītu kapelu Pētera bazilikā. 
Baznīca mūs aicina pārdomāt kas ir svētums un to ka visi esam uz to aicināti, kā arī 
svinēt šos svētkus kopā ar visiem svētajiem debesīs.

Svētums pirmām kārtām ir laime. Mūsu laime būt Dieva bērniem izprotama ne 
tikai simboliskā nozīmē, it kā ar to mēs gribētu teikt, ka Dievs pret mums attiecas, 
kā Tēvs pret bērniem, ka Viņš par mums rūpējas un pasargā no grūtībām, bet gan 
daudz radikālākā un pilnīgākā veidā. Mēs esam Dieva bērni, jo esam Viņa dzimums, 
Viņa ģimenes locekļi, mēs saņemam Viņa paša dzīvību, kā bērni saņem dzīvību no 
saviem vecākiem. Dievs ir mūsu Tēvs pilnīgā nozīmē, kā Viņš ir viendzimušā Dēla 
Jēzus Kristus Tēvs. Būt kristiešiem, būt svētiem, tas nozīmē būt Dieva bērniem, 
būt Jēzus Kristus brāļiem un māsām, nest sevī to dzīvību, kas piepilda Kristu kopš 
mūžības un ko viņš saņem no Tēva un ar kuru mūs piepilda. Kādi mēs būsim, kad 
sasniegsim svētuma pilnību? Mēs vienkārši būsim Dieva mīlestības pilnīgi piepildīti 
un pārveidoti, kad Viņš tiešam kļūs mūsu būtība un kaut kāda ziņā arī mūsu miesa.
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> 5.NoVeMBrĪ plkst. 19.00 - alFa kursa 4.nodarbība „Kāpēc un kā man lūgt?” 
lektors – priesteris e.Cakuls. aicinām pievienoties! Vairāk info: Ģirts, tel. 29614492

> PIrMDIeNāS notiek katehēzes kurss „Bībele un Baznīca”. Plkst. 18.00 – slavēšana, 
plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 19.00 – agape, plkst. 19.15 – katehēze. aicinām 
piedalīties!

> aICINāM 2.klases skolēnus apmeklēt Svētdienas skolas katehēzes nodarbības, 
kas notiek pēc Svētās Mises katru svētdienu pēc īpašas katehēzes programmas, ko 
ir sagatavojis rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Pieteikties pie katehētes 
rutas vai priestera Pētera.

> MūSu DrauDzē nepieciešams jauns Carita grupas vadītājs, vairāk info pr. Māris

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

To mēs vēl pilnībā nezinām, mēs esam no tā vēl tālu, mes šajā brīdī vēl esam 
ceļā ar visiem mūsu trūkumiem un grēkiem, kas mūs apgrūtina šo ceļu un mums 
neļauj pilnā ātrumā skriet uz svētumu. Bet mēs jau esam Dieva bērni. Tā ir realitāte, 
kas mūsos ir iesākusies kopš mūsu kristības. Dieva dzīve ir sākusi mūs pārņemt un 
pārveidot un darīt laimīgus. 

Sagatavoja priesteris Māris ozoliņš


