14. września, niedziela

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE OBJAWIENIA
SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SZYDŁOWIE
Na wieki nie będzie Syn Boży uwielbiony!
Liturgii przewodniczy legat papieski, biskupi z Litwy i z innych krajów.

godz. 8.: modlitwa dziękczynna Matce Bożej, wskazującej
ludzkości drogę do Syna
godz. 9.: modlitwa dziękczynna za Boży dar Odkupienia
godz. 10.: modlitwa dziękczynna za wszystkie łaski, otrzymana w ciągu wieków w Szydłowie
godz. 12.: modlitwa dziękczynna za objawienie się Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie
godz. 18.: modlitwa dziękczynna za światło Chrystusa i za
zwycięstwo Chrystusowego zmartwychwstania
15. września, poniedziałek

DZIEŃ LITWINÓW Z CAŁEGO ŚWIATA
I DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
„Oto Matka twoja!” (J 19, 27)
Liturgii przewodniczy arcybiskup kowieński i księża posługujący w duszpasterstwie Litwinów za granicą.
Do udziału szczególnie zaproszeni są Litwini żyjący poza granicami kraju i w
granicach etnicznych Litwy.

godz. 8.: modlitwa o łaski Boże dla wszystkich organizatorów
obchodów jubileuszowych
godz. 9.: dziękczynienie Najświętszej Maryi Pannie za łaski
otrzymane w czasie przygotowań do Jubileuszu
godz. 10.: modlitwa o odwagę i siły dla misjonarzy i wolontariuszy, pracujących na Litwie i całym świecie
godz. 12.: modlitwa w intencjach Litwinów na całym świecie
godz. 18.: modlitwa – by wszystkie narody oddawały chwałę
Bogu

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W OKRESIE
OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH

SŁOWO PASTERSKIE

MSZE ŚWIĘTE:
godz. 8. i 9. – w Kaplicy Objawienia
godz. 10., 16. i 18. – w bazylice Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny lub na placu przed nią
godz. 11.30-11.55 – Katecheza liturgiczna na placu przed
bazyliką
godz. 12. – Litania do Najświętszej Maryi Panny i uroczysta
Msza św. na placu przed bazyliką
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
godz. 8.-19. – w bazylice i Kaplicy Objawienia
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
godz. 8.-21. – w Kaplicy Uzdrowienia Chorych w bazylice
GODZINKI DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
godz. 9.30 – w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
RÓŻANIEC
godz. 17. – podczas procesji z Kaplicy Objawienia do bazyliki
INNE
godz. 13.30 – Agapa, koncert na stadionie szkolnym
godz. 14. – ﬁlm dokumentalny o Szydłowie w sali domu kultury
godz. 15. – konferencje na placu przed bazyliką
z Šiauliai
z Telšiai
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Z wielką radością obchodzimy rok jubileuszowy objawienia się Najświętszej Maryi
Panny w Szydłowie. Głęboko uświadamiamy
sobie znaczenie tego wydarzenia w życiu naszego narodu. Matka naszego Pana zajaśniała
niczym gwiazda, przez czterysta lat wskazując
drogę do Swego Syna naszej miotanej przez
burze dziejowe Ojczyźnie. Z łaskawością spoglądała Ona na swoje dzieci, jej miłość macierzyńska pomogła zachować wiarę, miłość Ojczyzny, jedność w rodzinach; pocieszała w godzinach bólu i nieszczęść, była gwiazdą nadziei na powrót do ojczyzny z dalekich łagrów. W czasie obchodów jubileuszu chcemy się podzielić wiarą i radością z wszystkimi pielgrzymami przybywającymi
do Szydłowa z różnych zakątków Litwy i spoza jej granic.
Uroczystości jubileuszowe to niejako nowe objawienie się Maryi na Litwie, nowy znak, że jest nadzieja na odrodzenie, ponowne
odnalezienie Boga, nadzieja na sensowne budowanie przyszłości
wolnej Ojczyzny wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Wypowiedziane przez Maryję zaproszenie do oddawania czci Jej Synowi jest
najważniejszą treścią przychodzącą z Szydłowa. Zachęca do życia
wiarą, do świadczenia i głoszenia Dobrej Nowiny, do umacniania
się Chlebem Eucharystycznym, do odważnego stawania wobec wyzwań współczesności i odpowiadania na nie Ewangelią.
Zgodnie ze starą tradycją do Maryi Szydłowskiej zwracamy się,
nazywając ją Uzdrowieniem Chorych. W ciągu pięciuset pięćdziesięciu lat istnienia Szydłowa wielu ludzi doświadczających trudów
i wszelkich niedomagań, w ręce Maryi składało swoje nadzieje
i pragnienia. Dziś chorzy są nie tylko pojedynczy ludzie, ale całe
społeczeństwo, kuszone w dodatku iluzją pokładania wszystkich
swych nadziei wyłącznie w materialnym dobrobycie. W tym jubileuszowym roku zawierzmy przyszłość własną, swoich bliskich
i wszystkich ludzi Szydłowskiej Matce Bożej idąc za jej macierzyńską zachętą wypowiedzianą w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 4).
Matko Boża Szydłowska, Gwiazdo naszej Nadziei “naucz nas
wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do
Jego królestwa! Gwiazdo Morza, świeć nad nami i przewódź nam
na naszej drodze!” (Spe salvi, 50).
Arcybiskup Sigitas Tamkevičius
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31. sierpnia, niedziela

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA ZA WOLNOŚĆ
„poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32)
Liturgii przewodniczy arcybiskup kowieński.
Do udziału zaproszeni są wszyscy, którzy cenią dar wolności, szczególnie byli
zesłańcy i partyzanci oraz więźniowie polityczni, członkowie Stowarzyszenia 13
Stycznia i ich rodziny.

godz. 9.: Przybycie pieszych pielgrzymek do Szydłowa:
z Rosieni (lt. Raseiniai) od strony doliny Dubisy – przewodniczy arcybiskup Sigitas Tamkevicius, od strony Cytowian (lt.
Tytuvėnai) – przewodniczy biskup Eugenijus Bartulis
godz. 12.: Msza św. dziękczynna za wolność i niepodległość Litwy
6. września, sobota

KONGRES EUCHARYSTYCZNY
„To jest ciało moje, które za was będzie wydane:
to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19)
Liturgii przewodniczą biskupi i księża archidiecezji kowieńskiej.
Szczególnie zaproszeni są do uczestnictwa przełożeni seminariów duchownych
na Litwie, pracujący tam wychowawcy, wykładowcy oraz wychowankowie, a
także nowicjusze we wspólnotach życia konsekrowanego i ich przełożeni.

godz. 8.: modlitwa o łaskę nawrócenia i pokuty
godz. 9.: modlitwa dziękczynna za łaski nawrócenia oraz
Sakrament Pokuty i Pojednania
godz. 10.: modlitwa dziękczynna za kapłanów, zakonników
i wiernych świeckich, tworzących Kościół na Litwie
godz. 12.: modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii
godz. 18.: modlitwa w intencji seminariów duchownych –
za kleryków i ich wychowawców
7. września, niedziela

OBCHODY PIĘTNASTOLECIA WIZYTY
JANA PAWŁA II NA LITWIE I DZIEŃ MŁODZIEŻY
„Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego;
powstał...” (Mk 16, 6)
Liturgii przewodniczą biskupi i księża archidiecezji kowieńskiej.
Szczególnie do udziału zaproszona jest młodzież, członkowie wspólnot akademickich i nowobierzmowani.

godz. 8.: modlitwa o dary Ducha Św. dla młodzieży i jej
wychowawców

godz. 9.: modlitwa dziękczynna do Ducha Św. za otrzymane łaski
godz. 10.: modlitwa w intencji nowobierzowanej młodzieży,
członków wspólnot akademickich i ich rodziny
godz. 12.: modlitwa o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi
Bożego Jana Pawła II oraz o łaski Boże dla twórców
szlaku pielgrzymiego śladami Ojca Świętego
godz. 16.: modlitwa za młodych pielgrzymów z Litwy
godz. 18.: modlitwa za ludzi młodych o dobre rozpoznanie
powołania

godz. 10.: modlitwa o pokój na świecie
godz. 12.: modlitwa za żołnierzy litewskich, byłych partyzantów i strzelców oraz o Bożą opiekę nad Ojczyzną
godz. 18.: modlitwa w intencji rolników, robotników,
przedsiębiorców, polityków, urzędników i dziennikarzy
10. września, środa

DZIEŃ KAPŁANÓW I ZAKONNIKÓW
„Rzekł do Matki: <Niewiasto, oto syn Twój>” (J 19, 26)

8. września, poniedziałek

Liturgii przewodniczą biskup i księża diecezji poniewieskiej.

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY

Szczególnie zaproszeni są do udziału księża, członkowie instytutów życia
konsekrowanego, tercjarze.

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą
imię Emanuel, to znaczy „Bóg z nami” (Mt 1, 23)
Liturgii przewodniczą biskup i księża diecezji koszedarskiej.
Szczególnie zaproszeni są do udziału pracownicy policji i straży pożarnej,
członkowie Żywego Różańca, Legionu Maryi i innych grup modlitewnych.

godz. 8.: modlitwa o życie sprawiedliwe w oczach Boga i ludzi
godz. 9.: modlitwa dziękczynna do Najświętszej Maryi Panny
za wszystkie otrzymane łaski
godz. 10.: modlitwa w intencji członków Żywego Różańca,
Legionu Maryi i innych grup modlitewnych
godz. 12.: modlitwa w intencji powołanych do służby
sprawiedliwości i zapewnienia bezpieczeństwa
ludziom, o łaski Boże dla nich
godz. 16.: modlitwa w intencji pracowników Straży Pożarnej
i ich rodzin
godz. 18.: modlitwa w intencji błądzących o odnalezienie
sensu życia
9. września, wtorek

DZIEŃ WOJSKA LITEWSKIEGO
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5)
Liturgii przewodniczy biskup i księża z diecezji szawelskiej.
Szczególnie zaproszeni są do udziału żołnierze i oﬁcerowie, ochotnicy, byli
partyzanci i strzelcy, a także rolnicy, robotnicy, przedsiębiorcy, politycy,
urzędnicy i dziennikarze.

godz. 8.: modlitwa o łaskę wierności Ewangelii dla całej Litwy
godz. 9.: modlitwa dziękczynna do Matki Bożej za Jej
nieustającą opiekę

godz. 8.: modlitwa o łaskę ufności w Miłosierdzie Boże
godz. 9.: modlitwa dziękczynna za przykład życia
męczenników i świętych
godz. 10.: modlitwa o łaskę wierności powołaniu dla księży,
zakonników i zakonnic
godz. 12.: dziękczynienie Bogu za łaskę powołania
kapłańskiego
godz. 16.: modlitwa dziękczynna za Boży dar życia
konsekrowanego, za dobrodziejów i współpracowników
zgromadzeń zakonnych
godz. 18.: modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego
11. września, czwartek

DZIEŃ WSPÓLNOT KATOLICKICH
„Oto ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38)
Liturgii przewodniczą biskup i księża diecezji telszewskiej.
Szczególnie zaproszeni są do udziału członkowie wspólnot i organizacji
katolickich.

godz. 8.: modlitwa o łaskę rozpoznania powołania chrześcijańskiego do świadczenia o głoszenia Dobrej Nowiny
godz. 9.: modlitwa dziękczynna za łaskę służby Kościołowi
Chrystusowemu
godz. 10.: modlitwa w intencji paraﬁalnych rad duszpasterskich o ich odnowę
godz. 12.: modlitwa w intencji wspólnot, organizacji
i instytucji katolickich o ich odrodzenie duchowe
i gorliwy udział w misji Kościoła

godz. 16.: modlitwa ekumeniczna
godz. 18.: modlitwa o jedność chrześcijan
12. września, piątek

DZIEŃ CHORYCH I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY
ZDROWIA
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy obciążeni i utrudzeni jesteście” (Mt 11, 28)
Liturgii przewodniczą biskup i księża diecezji wołkowyskiej.
Szczególnie zaproszeni są do udziału lekarze, pielęgniarki, chorzy i
niepełnosprawni.

godz. 8.: modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o umiejętność oﬁarowania cierpienia Chrystusowi
godz. 9.: modlitwa dziękczynna za łaski otrzymane
w Sakramencie Namaszczenia Chorych
godz. 10.: modlitwa o łaskę nieustającej nadziei
godz. 12.: modlitwa za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich
pracowników służby zdrowia
godz. 16.: modlitwa za chorych, niepełnosprawnych
i pogrążonych w cierpieniu duchowym
godz. 18.: modlitwa za starających się uwolnić od nałogów
i ich rodziny
godz. 19.: modlitwa wewnętrznego uzdrowienia
13. września, sobota

DZIEŃ RODZIN
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz /.../:
stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27)
Liturgii przewodniczą biskupi i księża z diecezji wileńskiej.
Szczególnie zaproszone są do udziału rodziny, dzieci pierwszokomunijne,
pracownicy kultury i oświaty.

godz. 8.: modlitwa o odwagę do wychowania licznego
potomstwa dla rodziców
godz. 9.: modlitwa dziękczynna za Boży dar życia
godz. 10.: modlitwa o Miłosierdzie Boże dla rodzin,
szczególnie tych przeżywających trudności
godz. 12.: modlitwa za rodziny i dzieci, które w tym roku
przyjęły po raz pierwszy Komunię św.
godz. 16.: modlitwa za nauczycieli, pracowników oświaty
i kultury
godz. 18.: modlitwa za rodziny oczekujące narodzin dziecka

