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Rugpjūčio 27 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. Dėkodami Dievui už laisvės dovaną meldžiame
daugiau teisingumo ir solidarumo mūsų Tėvynėje

Rugsėjo 7 d., ketvirtadienis
ŠV. JONO PAULIAUS II DIENA
KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ
IR BENDRUOMENIŲ DIENA
8 val. Meldžiamės už „Marijos radijo“ geradarius, savanorius
ir darbuotojus
9 val. Meldžiamės, kad visi uoliai ir sąžiningai atliktume
savo pareigas
10 val. Dėkojame už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį
ir jo užtarimu teikiamas malones
12 val. Meldžiamės, kad katalikiškos mokyklos ir bendruomenės savo veikla ir gyvenimu liudytų prisikėlusį Kristų
16 val. Meldžiame Šventosios Dvasios vedimo skelbiant
Gerąją Naujieną
19 val. Meldžiame šv. Jono Pauliaus II užtarimo ieškantiems
ir dar nesuradusiems Dievo
Nuo 19 val. iki ryto 7 val. Maldos vigilija Bazilikoje

Rugsėjo 8 d., penktadienis
Švč. Mergelės Marijos Gimimas – Šilinės
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ, MEDICINOS
DARBUOTOJŲ IR CARITO DIENA
8 val. Meldžiame malonės pasitikėti Dievo gailestingumu
9 val. Meldžiamės už gundomus nutraukti gyvybę
ar ją nutraukusius
10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus parodytą
dvasios stiprybę
12 val. Meldžiame tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams
bei visiems besirūpinantiems jų sveikata
16 val. Meldžiamės, kad būtume neabejingi artimo skurdui,
skausmui ir kančiai
19 val. Meldžiamės už kenčiančius nuo priklausomybių
ir jų artimuosius
20 val. Vidinio išgydymo pamaldos Bazilikoje arba aikštėje

Rugsėjo 9 d., šeštadienis
JAUNIMO IR ŠEIMŲ DIENA
8 val. Meldžiamės už besirūpinančius našlaičiais
ir apleistais vaikais
9 val. Meldžiamės už gimstančio vaikelio laukiančias šeimas
10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus rūpestį dėl šeimų
ir vaikų
12 val. Meldžiamės už Lietuvos šeimas
ir jų dvasinį atsinaujinimą
16 val. Meldžiame drąsos kartu gyvenančioms poroms
priimti Santuokos sakramentą
19 val. Dėkojame Dievui už žemdirbių bei girininkų darbą
ir meldžiamės už juos, kad jie ne tik nuimtų gausų
derlių, bet ir liudytų kūrinijos grožį
21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo
Bazilikos. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atrasti
savo pašaukimą

Rugsėjo 10 d., sekmadienis
Pagrindinė atlaidų diena
MALDA SU PALAIMINTUOJU TEOFILIUMI
UŽ LIETUVIUS PASAULYJE
8 val. Meldžiamės už persekiojamus krikščionis
9 val. Meldžiame Dievo gailestingumo ir paguodos
patyrusiems smurto ir patyčių
10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus brangintą
Eucharistijos dovaną
12 val. Meldžiame palaimintojo Teofiliaus Matulionio
užtarimo Lietuvos žmonėms ir atsakomybės
suvokimo priimantiems sprendimus
15 val. Piligrimai iš Kryžių kalno meldžiasi už Lietuvos jaunimą
16 val. Meldžiame malonės atsakingai kurti ir saugoti
Dievo dovanotą pasaulį
19 val. Meldžiame krikščionims vienybės

Rugsėjo 11 d., pirmadienis
VISUOMENĖS IR VALSTYBĖS APSAUGOS
DARBUOTOJŲ DIENA
8 val. Meldžiamės už senelius ir vienišus žmones
bei jais besirūpinančius
9 val. Meldžiame drąsos visiems nuteistiesiems atsiverti
Gailestingumo Dievui
10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus skatinimą
gyventi dorai ir blaiviai
12 val. Meldžiamės už policijos, prokuratūros, valstybės
sienos apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos darbuotojus ir jų šeimas
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo praradusiems viltį
ir tikėjimo malonę
19 val. Meldžiame vilties ir apsisprendimo suklydusiems grįžti
į prasmingą gyvenimą

Rugsėjo 12 d., antradienis
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA
8 val. Meldžiamės už įsivaikinusias ar vaikus globai
priėmusias šeimas
9 val. Meldžiamės už taikos misijose dalyvaujančius karius
ir jų šeimas
10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus meilės Tėvynei
pavyzdį
12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius
ir prašome Dievo globos Tėvynei
16 val. Meldžiamės už vaikų teisę turėti tėtį ir mamą
19 val. Meldžiamės už taiką pasaulyje ir mūsų namuose

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas
VIENUOLIŲ DIENA
8 val. Meldžiame už įvairių išbandymų patiriančias šeimas
9 val. Meldžiame drąsos būti Gailestingumo veidu
visuomenės atstumtiesiems
10 val. Akatistas Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Dėkojame Dievui už kankinių ir šventųjų,
ypač pal. Teofiliaus, gyvenimo pavyzdį
12 val. Meldžiame malonės seserims ir broliams
vienuoliams liudyti gyvą ir tvirtą tikėjimą
16 val. Meldžiamės už senelius ir vienišus žmones
bei jais besirūpinančius
19 val. Meldžiame drąsos liudyti Kristų savo aplinkoje

Rugsėjo 15 d., penktadienis
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
PADĖKOS DIENA
8 val. Dėkojame Dievui už tarnaujančius Šiluvos atlaiduose
9 val. Dėkojame Dievui už gyvybės ir gyvenimo dovaną
10 val. Su pal. Teofiliumi dėkojame Dievui 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 dvasios tėvus ir visus tikėjimo
kelionės palydėtojus
19 val. Dėkojame Dievui už Šiluvos Dievo Motinos užtarimu
gautas malones

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
19 val. aikštėje
ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje
„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)
10–19 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas
(pokalbio ar išpažinties)
ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje
KATECHEZĖS
11.40 ir 18.45 val. aikštėje

Rugsėjo 13 d., trečiadienis
KUNIGŲ DIENA
Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanatas
Ypač kviečiami dalyvauti kunigai, seminarijų auklėtiniai ir ugdytojai,
užsienyje gyvenantys lietuviai ir jų šeimos

8 val. Meldžiamės už kunigų seminarijų studentus ir ugdytojus
9 val. Meldžiame kunigų ir vienuolių ištikimybės
savo pašaukimui
10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus ištikimą kunigo
ir vyskupo tarnystę
12 val. Meldžiamės už kunigus ir jų tėvelius
15 val. Ekumeninės pamaldos Bazilikoje
16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo dėl kunigų kaltės
atšalusiems nuo tikėjimo
19 val. Meldžiamės už pašaukimus į misijas ir parapijų
atsinaujinimą

Išsamesnė informacija

Rugsėjo 14 d., ketvirtadienis

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(9 val. autobusiukas nuveš nuo aikštelės prie Šiluvos parduotuvės)
ROŽINIO MALDA
11.10 val. aikštėje
14 val. Bazilikoje
18 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
MARIJOS VALANDOS
9.30 val. Bazilikoje
GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
15 val. Bazilikoje
VAIKŲ PALAIMINIMAS po vakaro šv. Mišių aikštėje

www.siluva.lt, www.kaunoarkivyskupija.lt

