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Domājot par mūsu kristīgo aicinājumu, mēs pēc II Vatikāna koncila 

vispirms runājam par kristības aicinājumu. Vārds „aicinājums” 

svešvalodās nozīmē arī sauciens. Aicinājums nenozīmē pirmām 

kārtām darīt šo vai citu darbu, bet gan saukt kādu vārdā, atklāt personas 

identitāti, to, kas ir dziļākais un patiesākais cilvēkā, to, kas cilvēkā ir unikāls 

un neatkārtojams. Kristus to dara visa mūsu baptismālā aicinājuma 

laikā, Viņš mūs sauc vārdā. Ja atceraties, augšāmcelšanās dienā Jēzus 

sauca Mariju Magdalēnu vārdā: Marija! Tajā brīdī viņa Kungu pazīst.  

Aicinājums ir satikšanās, jo vārds ir cilvēka personas simbols. Kad saucam 
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kādu vārdā, mēs uzrunājam otru personu. Satikšanās brīdī Kristus uzrunā 

mūsu sirdi un vienlaikus mūs veido, un mēs atpazīstam sevi Viņa Vārda 

gaismā. Viņš atklāj mūsu identitāti, mūsu dzīves nozīmi. Viņš mūs nepārstās 

saukt vārdā, līdz kamēr mēs pakāpeniski iepazīsim sevi, pazīsim, kas mēs 

īstenībā esam, atskārtīsim, ko patiesībā nozīmē būt Dieva bērnam, „..jo mēs 

jau tagad esam Dieva bērni un, kas mēs būsim, vēl nav atklāts,” kā to saka 

apustulis Jānis. Kristus aicina mūs atklāt šo dziļāko realitāti, un tā ir Dieva 

līdzība mūsos, Kristus brāļa un māsas līdzība. Tāda ir pirmā aicinājuma, 

kristības aicinājuma nozīme.
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> 29.aprīlī Alfa kursa 8.nodarbība „Kā es varu pretoties ļaunumam?”

> Šodien, 26.aprīlī, lūgšanu diena par aicinājumiem sv. Jēkaba katedrālē plkst. 
18.30 jauniešu sv. Mise arhibīskapa z.Stankeviča vadībā (slavēšanas koncerts..), 
vairāk info: www.konsekretie.lv

> 10.maijā mūsu draudzes bērni un Katoļu ģimnāzijas skolēni saņems pirmo Svēto 
Komūniju

> 17.maijā pēc sv. Mises notiks mūsu draudzes evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo un 
līdzatbildīgo tikšanās

> 23.maijā aicinām piedalīties draudzes sadraudzības braucienā uz zilo Krustu 
Kabilē, kur tiks svinēta Vasarsvētku vigīlija

> pirmdienās notiek katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 
19.15 – katehēze.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!


