Padėkos už laisvę metai

ŠILUVOS ATLAIDAI 2010 m. rugsėjo 8–15 d.
Rugpjūčio 29 d., sekmadienis

Rugsėjo 10 d., penktadienis

PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ

MARIJIŠKŲJŲ BENDRUOMENIŲ DIENA

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas
Piligrimų sielovadai talkina kunigai vienuoliai
Padėkos už laisvę šventėje kviečiami dalyvauti visi branginantys
laisvės dovaną, ypač tremtiniai, partizanai, politiniai kaliniai,
Sausio 13-osios brolijos nariai ir jų šeimos

9 val. Piligrimų eisena į Šiluvą
iš Raseinių pusės nuo Dubysos slėnio
(vadovauja arkivyskupas S. Tamkevičius)
ir iš Tytuvėnų (vadovauja vyskupas E. Bartulis)
12 val. Padėkos šv. Mišios už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę

Rugsėjo 5 d., sekmadienis
15 val. pasitinkame jaunuosius piligrimus iš Kryžių kalno,
šv. Mišiose meldžiamės už Lietuvos jaunimą

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti Marijos legiono, Gyvojo rožinio,
Švč. M. Marijos draugijos, Marijos radijo ir kitų marijiškųjų grupių narius

8 val. Meldžiame malonės pasitikėti Dievo gailestingumu
9 val. Dėkojame Dievui už kankinių ir šventųjų gyvenimo
pavyzdį
10 val. Meldžiamės už Kauno II dekanato kunigus
ir tikinčiuosius
12 val. Meldžiame, kad visos marijiškosios bendruomenės
ištikimai liudytų Dievo meilę ir gailestingumą
18 val. Meldžiame Dievo Motinos Marijos globos bei užtarimo
visiems Bažnyčios vaikams

Rugsėjo 11 d., šeštadienis

ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA
Rugsėjo 8 d., trečiadienis,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė

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

8 val. Meldžiame Dievą taikos ir ramybės pasauliui
9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už nuolat patiriamą jos globą
10 val. Meldžiamės už Jonavos dekanato kunigus
ir tikinčiuosius
12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, karininkus,
partizanus, šaulius ir prašome Dievo globos
Tėvynei
18 val. Meldžiamės už Lietuvos politikus, valdininkus,
verslininkus, darbininkus, žemdirbius
ir žiniasklaidos darbuotojus

Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti sužadėtiniai, šeimos, vaikai ir jaunimas,
akademinių bendruomenių nariai, tikybos mokytojai ir katechetai,
priėmusieji Pirmąją šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą

8 val. Meldžiamės už priėmusius šiais metais įkrikščioninimo
ir Santuokos sakramentus
9 val. Dėkojame Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas
malones ir vaisius
10 val. Meldžiamės už Kėdainių dekanato kunigus
ir tikinčiuosius
12 val.	Meldžiamės už sužadėtinius, šeimas,
vaikus ir jaunimą
18 val. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atpažinti savo
pašaukimą

Rugsėjo 12 d., sekmadienis

PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ	
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai

Rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

VIENUOLIŲ IR KATALIKIŠKŲ
BENDRUOMENIŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariai,
tretininkai ir katalikiškų bendruomenių, organizacijų, draugijų
bei maldos grupių nariai

8 val. Meldžiame malonės gerai suvokti krikščioniškąjį
pašaukimą, ištikimai liudyti ir skelbti Gerąją Naujieną
9 val. Dėkojame Dievui už malonę tarnauti Kristaus Bažnyčiai
10 val. Meldžiamės už Kauno I dekanato kunigus
ir tikinčiuosius
12 val. Meldžiame malonės vienuolijoms ir katalikiškoms
bendruomenėms liudyti gyvą ir tvirtą tikėjimą
18 val. Meldžiamės už pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą
bei katalikiškas bendruomenes

8 val. Meldžiame malonės gyvenimą priimti kaip Dievo dovaną
9 val. Dėkojame Dievui už žmogaus atpirkimo malonę
10 val. Meldžiame už Lietuvos dvasinį atsinaujinimą
12 val. Dėkojame Dievui už Lietuvos laisvę ir meldžiame
globos bei palaimos Tėvynei
18 val. Meldžiame Dievą stiprinti visų atsakomybę
už žmogų ir jo gyvybę

Rugsėjo 13 d., pirmadienis

POLICIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS
APSAUGOS DARBUOTOJŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanato kunigai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20 metų
jubiliejaus šventimas Šiluvoje

Rugsėjo 14 d., antradienis,
Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas

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

8 val. Meldžiame Švč. M. Mariją išmokyti kentėjimus aukoti
Kristui
9 val. Dėkojame Dievui už Ligonių patepimo sakramentu
teikiamas malones
10 val. Meldžiamės už Raseinių dekanato kunigus
ir tikinčiuosius
12 val. Meldžiamės už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir
visus medicinos darbuotojus
18 val. Meldžiamės už siekiančius išsivaduoti iš priklausomybių
ir jų šeimas

Rugsėjo 15 d., trečiadienis,
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

KUNIGŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanatas,
dalyvauja visų dekanatų kunigai

8 val. Meldžiame Dievą malonių krikščioniškai gyventi
ir ištikimai skelbti Evangeliją
9 val. Dėkojame Dievui už Kunigystės sakramentu teikiamas
malones
10 val. Meldžiamės už Jurbarko dekanato kunigus
ir tikinčiuosius
12 val.	Meldžiamės už kunigus, klierikus ir jų ugdytojus
18 val. Dėkojame Dievui už malones,
patirtas Šiluvos atlaidų metu

PAMALDŲ TVARKA
Jubiliejaus Šventimo METU
ŠV. MIŠIOS
8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 ir 18 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje
11.30–11.55 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. Bazilikos Ligonių sveikatos koplyčioje
MARIJOS VALANDOS
9.30 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje

Ypač kviečiami dalyvauti policijos ir priešgaisrinės apsaugos darbuotojai

8 val. Meldžiame malonės gyventi teisų gyvenimą Dievo
ir žmonių akyse
9 val. Dėkojame už Dievo gailestingumo malonę, patiriamą
Atgailos sakramento metu
10 val. Meldžiamės už Ukmergės dekanato kunigus
ir tikinčiuosius
12 val. Meldžiamės už policijos ir priešgaisrinės apsaugos
darbuotojus bei jų šeimas
18 val. Meldžiame malonės suklydusiems grįžti į prasmingą
gyvenimą

ROŽINIO MALDA
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
KITI RENGINIAI
14 val. dokumentinis filmas apie Šiluvą kultūros namų salėje

Išsamesnė informacija www.siluva.lt

