Šiluvos atlaidai

švenčiant Lietuvos Krikšto 625 m. jubiliejų
ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus

2012 m. rugsėjo 7–16 d.

Rugsėjo 14 d., penktadienis
Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas

KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DIENA
Prel. Jono Mačiulio-MAIRONIO jubiliejaus minėjimas
Rugpjūčio 26 d., sekmadienis

Rugsėjo 10 d., pirmadienis

PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA

POLICIJOS, valstybės sienos apsaugos ir
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
DARBUOTOJŲ DIENA

Piligrimų sielovadai talkina kunigai vienuoliai
Kviečiami dalyvauti visi branginantys laisvės dovaną, ypač tremtiniai,
partizanai, politiniai kaliniai, Sausio 13-osios brolijos nariai
ir visi laisvės kovotojai

9 val. Piligrimų eisena į Šiluvą
iš Raseinių pusės nuo Katauskių gyvenvietės
(vadovauja arkivyskupas S. Tamkevičius)
ir iš Tytuvėnų (vadovauja vyskupas E. Bartulis)
12 val. Dėkojame Dievui už pasiektą laisvę ir meldžiame
sąžiningumo bei atsakomybės tarnaujantiems
Lietuvos valstybei

Rugsėjo 7 d., penktadienis

VIENUOLIŲ IR KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ
DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Jonavos dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti seserys ir broliai vienuoliai, Marijos legiono,
Gyvojo rožinio, Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos, Marijos radijo ir kitų
katalikiškų bendruomenių, organizacijų, draugijų bei maldos grupių nariai

8 val. Meldžiame Dievą malonės krikščioniškai gyventi
ir ištikimai skelbti Evangeliją
9 val. Dėkojame Dievui už malonę priklausyti Kristaus
Bažnyčiai
10 val. Meldžiame Šventosios Dvasios įkvėpimo visiems
skelbiantiems Dievo žodį
12 val. Dėkojame už palaimintojo Jono Pauliaus II
gyvenimo pavyzdį ir meldžiame jo užtarimo
vienuolijoms bei katalikiškoms bendruomenėms
liudijant gyvą ir tvirtą tikėjimą
18 val. Meldžiamės už pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą
ir katalikiškas bendruomenes

Rugsėjo 8 d., šeštadienis
Švč. Mergelės Marijos Gimimas, Šilinės

JAUNIMO, MOKYKLŲ, KOLEGIJŲ,
UNIVERSITETŲ BENDRUOMENIŲ IR TIKYBOS
MOKYTOJŲ BEI KATECHETŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti vaikai ir jaunimas, katalikiškų mokyklų, kolegijų
bei visų akademinių bendruomenių nariai, tikybos mokytojai ir katechetai

8 val. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atpažinti
savo pašaukimą
9 val. Dėkojame Šventajai Dvasiai už tikėjimo dovaną
10 val. Meldžiame drąsos liudyti Kristų savo aplinkoje
12 val. Meldžiamės už vaikus ir jaunimą, mokyklų bei
visų akademinių bendruomenių narius, kad jie
drąsiai atsivertų Kristui, tikrosios tiesos šaltiniui
18 val. Meldžiame Šventosios Dvasios dovanų jaunimui
ir jo ugdytojams

Rugsėjo 9 d., sekmadienis

ŠEIMŲ DIENA

8 val. Meldžiame, kad kiekvienas sąžiningai atliktume savo
pareigas
9 val. Dėkojame Dievui už gailestingumą, patiriamą
per Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą
10 val. Meldžiame Dievą už Lietuvos teisėtvarkos ir
teisėsaugos darbuotojus, kad jie visuomet sąžiningai
atliktų savo pareigas
12 val. Meldžiamės už policijos, Valstybės sienos
apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
darbuotojus bei jų šeimas
18 val. Meldžiame malonės suklydusiems grįžti į prasmingą
gyvenimą

Rugsėjo 11 d., antradienis

LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti kariai ir karininkai, savanoriai, partizanai, šauliai

8 val. Meldžiame Dievą taikos ir ramybės pasauliui
9 val. Dėkojame už karius, dalyvaujančius taikos misijose
10 val. Meldžiamės už karius ir savanorius, paaukojusius
savo gyvybę ginant mūsų Tėvynės laisvę
12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus,
šaulius ir prašome Dievo globos Tėvynei
18 val. Meldžiame, kad įsižiebiančius konfliktus išmoktume
spręsti taikiai

Rugsėjo 12 d., trečiadienis

KUNIGŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti kunigai, seminarijų auklėtiniai ir jų ugdytojai

8 val. Meldžiame Dievo malonės žmonėms, atšalusiems
tikėjime dėl kunigų kaltės
9 val. Dėkojame Dievui už Kunigystės sakramentu
teikiamas malones
10 val. Meldžiamės už kunigus, išgyvenančius savo
pašaukimo krizę
12 val. Meldžiamės už kunigus, kad jie nuolat ieškotų
Dievo artumos
18 val. Meldžiame už jaunuolius, kad jie išgirstų Dievo
kvietimą į kunigystę ir į jį atsilieptų

Ypač kviečiami dalyvauti sužadėtiniai ir šeimos

8 val. Meldžiame už šeimas, laukiančias gimstančio vaikelio
9 val. Meldžiamės už vaikus, patyrusius suaugusiųjų smurtą
ir išnaudojimą
10 val. Meldžiame Švč. M. Marijos motiniškos globos mūsų
šeimoms, ypač patiriančioms sunkumų
12 val. Dėkojame Dievui už Lietuvos Krikšto malonę
ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį
15 val. Meldžiamės už jaunuosius Kryžių kalno piligrimus
18 val. Meldžiame drąsos kartu gyvenančioms poroms
priimti Santuokos sakramentą

www.siluva.lt

Ypač kviečiami dalyvauti kultūros ir meno darbuotojai

8 val. Meldžiame tikėjimo malonės ieškantiems Dievo
ir jo dar nesuradusiems
9 val. Dėkojame Dievui už Kryžiaus šviesą ir Kristaus
prisikėlimo pergalę
10 val. Meldžiame malonės atsakingai kurti Dievo mums
dovanotą pasaulį
12 val. Meldžiamės už rašytojus, poetus, kultūros ir
meno darbuotojus, kad jie savo darbais skatintų
žmones ieškoti tiesos, gėrio ir Dievo
18 val. Dėkojame Dievui už tautos dainių prel. Maironį
ir visus kūrėjus, tarnavusius Lietuvai ir Bažnyčiai

Rugsėjo 15 d., šeštadienis,
Švč. M. Marija Sopulingoji

politikų, valdininkų, ŽEMDIRBIŲ,
VERSLININKŲ IR žiniasklaidos
darbuotojų diena	
Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti politikai, valdininkai, verslininkai,
žiniasklaidos darbuotojai bei žemdirbiai

8 val. Meldžiame Šventosios Dvasios šviesos artėjančiuose
Seimo rinkimuose pasiekti Lietuvai naudingiausius
pasirinkimus
9 val. Meldžiamės už vienišuosius, benamius, patiriančius
skausmą ir skurdą
10 val. Dėkojame Dievui už visus žmones, gelbstinčius
Lietuvą nuo alkoholizmo
12 val. Meldžiamės už Lietuvos politikus, valdininkus
ir žiniasklaidos darbuotojus, kad jie būtų
atsparūs visiems gundymams ir tarnautų tiesai
bei teisingumui
18 val. Meldžiamės už verslininkus ir žemdirbius,
kad jie tik sąžiningai siektų pelno

Rugsėjo 16 d., sekmadienis

PALAIMINTO JURGIO MATULAIČIO METŲ
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai

8 val. Meldžiamės už misionierius ir savanorius,
besidarbuojančius Lietuvoje ir visame pasaulyje
9 val. Dėkojame Dievui už visas malones,
gautas per Šiluvos Dievo Motinos užtarimą
10 val. Meldžiame Dievo ir žmonių pagalbos visiems
persekiojamiems krikščionims
12 val. Meldžiame palaimintojo Jurgio Matulaičio
užtarimo gerumu nugalėti mus supantį blogį

Rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ
IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti medikai, slaugytojai, ligoniai ir neįgalieji

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai

Išsamesnė informacija

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti policijos, Valstybės sienos apsaugos
ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanato kunigai

8 val. Meldžiame Dievą išmokti kentėjimus aukoti Kristui
9 val. Dėkojame Dievui už Ligonių patepimo sakramentu
teikiamas malones
10 val. Melskimės, kad būtume neabejingi artimo skausmui
ir kančiai
12 val. Meldžiame tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams,
gydytojams, slaugytojams ir visiems medicinos
darbuotojams
18 val. Meldžiamės už siekiančius išsivaduoti iš
priklausomybių ir jų šeimas
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos

PAMALDŲ TVARKA Atlaidų METU
ŠV. MIŠIOS
8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 ir 18 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje
11.30–11.50 val. Liturginė katechezė aikštėje
12 val. Švč. M. Marijos litanija
ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje prieš Baziliką
ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
8–21 val. Ligonių sveikatos koplyčioje Bazilikoje
MARIJOS VALANDOS
9.30 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
ROŽINIO MALDA
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
KITI RENGINIAI
14 val. dokumentinis filmas kultūros namų salėje
Rugsėjo 8 d. 19.30 val. miuziklas„Karolis“ mokyklos stadione

