ŠILUVOS ATLAIDAI

švenčiant ypatingąjį
Gailestingumo
jubiliejų
2016 m. rugsėjo 7–15 d.

Rugpjūčio 24–28 d.
GAILESTINGUMO ŽYGIS NUO
KAUNO ARKIKATEDROS IKI ŠILUVOS
Rugpjūčio 28 d., sekmadienis
PADĖKA UŽ LAISVĘ. TREMTINIŲ, PARTIZANŲ
IR KOVOTOJŲ UŽ LAISVĘ DIENA
9 val. Piligrimų eisenos į Šiluvą
iš Tytuvėnų (vadovauja vysk. Eugenijus Bartulis)
nuo Dubysos (Katauskių gyvenvietės)
(vadovauja arkivysk. Lionginas Virbalas)
12 val. Šv. Mišiose dėkojame Dievui už laisvės dovaną
ir meldžiame Jo gailestingumo mūsų Tėvynei Lietuvai
Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas
Piligrimų sielovadai talkina kunigai vienuoliai

Rugsėjo 7 d., trečiadienis
JONO PAULIAUS II DIENA
KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Jonavos dekanato kunigai
Ypač kviečiami „Marijos radijo“, Marijos legiono, Gyvojo rožinio,
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos ir kitų katalikiškų bendruomenių,
organizacijų, draugijų bei maldos grupių nariai

8 val. Meldžiame tikėjimo malonės nutolusiems grįžti prie Jėzaus
9 val. Meldžiamės, kad visi uoliai ir sąžiningai atliktume savo
pareigas
10 val. Dėkojame už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį
ir meldžiame jo užtarimo
12 val. Meldžiamės, kad katalikiškos bendruomenės savo
		
veikla ir gyvenimu liudytų Dievo meilę ir gailestingumą
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo nusigręžusiems
nuo Dievo ir Bažnyčios
18 val. Meldžiame stiprinti visų atsakomybę už žmogaus
gyvybę ir kūriniją

Rugsėjo 8 d., ketvirtadienis
Švč. Mergelės Marijos Gimimas, Šilinės
VIENUOLIŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti seserys ir broliai vienuoliai,
postulantai, novicijai, visi ieškantys savo pašaukimo

8 val. Meldžiamės už gimstančio vaikelio laukiančias šeimas
9 val. Meldžiame malonės, kad Šventasis Raštas taptų
kasdieniu tikėjimo maistu
10 val. Dėkojame Dievui už dvasios tėvus ir palydėtojus
12 val. Meldžiame malonės pašvęstiesiems liudyti
gyvą ir tvirtą tikėjimą
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo savo pašaukimo
netesėjusiems vienuoliams ir kunigams
18 val. Meldžiamės, kad asmeninis susitikimas su Jėzumi pažadintų troškimą aukotis Gerosios naujienos skelbimui

Rugsėjo 9 d., penktadienis
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ
IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti medikai, slaugytojai, ligoniai ir neįgalieji bei
„Carito“ darbuotojai

8 val. Meldžiamės už gundomus nutraukti gyvybę
9 val. Meldžiamės, kad būtume neabejingi artimo skausmui
ir kančiai
10 val. Dėkojame Dievui už gyvybės ir gyvenimo dovaną
12 val. Meldžiame tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams
bei visiems besirūpinantiems jų sveikata
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo negimusių kūdikių
tėvams ir medikams, neleidusiems gimti gyvybei
18 val. Meldžiamės už kenčiančius nuo priklausomybių
ir jų artimuosius

19 val. Vidinio išgydymo pamaldos

Rugsėjo 10 d., šeštadienis
JAUNIMO IR ŠEIMŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti jaunimas, katalikiškų mokyklų, kolegijų,
akademinių bendruomenių nariai ir šeimos

Rugsėjo 14 d., trečiadienis
Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas
KUNIGŲ IR GYVENANČIŲ NE LIETUVOJE
TAUTIEČIŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai

8 val. Meldžiame drąsos kartu gyvenančioms poroms
priimti Santuokos sakramentą
9 val. Meldžiamės už priėmusius šiais metais
įkrikščioninimo ir Santuokos sakramentus
10 val. Dėkojame Dievui už Santuokos sakramentu
teikiamas malones
12 val. Meldžiamės už šeimas, kad jas globotų
Gailestingumo Motina
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo patyrusiems smurtą
ir patyčias
18 val. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atpažinti
savo pašaukimą ir ištikimai juo gyventi

8 val. Meldžiamės už kunigų seminarijų auklėtinius
ir jų ugdytojus
9 val. Meldžiame kunigų ir vienuolių ištikimybės savo pašaukimui
10 val. Dėkojame Dievui už Kunigystės sakramentu gaunamas
malones
12 val. Meldžiamės už kunigus ir jų tėvelius
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo atšalusiems nuo
tikėjimo dėl kunigų kaltės
18 val. Meldžiame malonės užsienyje gyvenantiems
tautiečiams ir jų šeimoms

Rugsėjo 11 d., sekmadienis
GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS IŠKILMĖ –
PAGRINDINĖ DIENA

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienis
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
PADĖKOS DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai

8 val. Meldžiamės už senelius ir vienišuosius, visus jais
besirūpinančius
9 val. Meldžiamės už besirūpinančius našlaičiais ir apleistais
vaikais
10 val. Dėkojame Dievui už padedančius atpažinti Jėzų –
Gailestingumo Veidą
12 val. Meldžiamės, kad Lietuvos žmonės priimtų
Dievo dovaną – gailestingumą
15 val. Meldžiamės už piligrimus, ateinančius iš Kryžių kalno
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo praradusiems viltį
ir tikėjimo malonę
18 val. Meldžiame drąsos būti gailestingumo veidu
visuomenės atstumtiesiems

Rugsėjo 12 d., pirmadienis
POLICIJOS, VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS
IR PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS
DARBUOTOJŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti Policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos
ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai ir jų šeimos

8 val. Meldžiamės, kad visi uoliai ir sąžiningai atliktume savo
pareigas
9 val. Meldžiame imigrantų ir pabėgėlių priėmimo bei
pagarbaus elgesio su jais
10 val. Dėkojame Dievui už kūrinijos grožį ir ja besirūpinančius
12 val. Meldžiamės už Policijos, Prokuratūros, Valstybės
sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos darbuotojus bei jų šeimas
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo suklydusiems
ir nuteistiesiems pradėti naują gyvenimą
18 val. Meldžiame malonės politikams, menininkams,
verslininkams ir žemdirbiams atsakingai kurti
ir saugoti Dievo dovanotą pasaulį

Rugsėjo 13 d., antradienis
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanato kunigai
Ypač kviečiami dalyvauti kariai ir karininkai,
savanoriai, partizanai, šauliai ir jų šeimos

8 val. Meldžiamės už taikos misijose dalyvaujančius karius
ir jų šeimas
9 val. Meldžiamės už įvairių sunkumų patiriančias šeimas
10 val. Dėkojame Dievui už laisvės dovaną
12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius
ir prašome Dievo globos Tėvynei
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo persekiojamiems
krikščionims
18 val. Meldžiamės už taiką pasaulyje ir mūsų namuose

Ypač kviečiami dalyvauti kunigai, seminarijų auklėtiniai ir jų ugdytojai,
užsienyje gyvenantys lietuviai ir jų šeimos

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai

8 val. Dėkojame Dievui už savanorius, rėmėjus ir geradarius
9 val. Dėkojame už kankinių ir šventųjų gyvenimo pavyzdį
10 val. Dėkojame už malonę priklausyti Kristaus Bažnyčiai
ir tarnauti joje
12 val. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai už jos motinišką
globą ir užtarimą
16 val. Dėkojame Dievui už gailestingumo malonę
18 val. Dėkojame už malones, gautas per Šiluvos Dievo
Motinos užtarimą

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU
ŠV. MIŠIOS
8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija
ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje
ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje
ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje
VIGILIJA LAUKIANT ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO
Nuo rugsėjo 7 d. 19 val. iki rugsėjo 8 d. 7 val.
KATECHEZĖS
11.45 ir 17.45 val. aikštėje
KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo
koplyčios (9 val. autobusiukas nuveš nuo aikštelės prie
Šiluvos parduotuvės)
MARIJOS VALANDOS
9.30 val. Bazilikoje
GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
15 val. Bazilikoje
ROŽINIO MALDA
11.15 val. ir 14 val. Bazilikoje
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

www.siluva.lt
www.kaunoarkivyskupija.lt
Išsamesnė informacija

