
Rugpjūčio 26 d., sekmadienis
PADĖKA UŽ LAISVĘ. TREMTINIŲ, 
PARTIZANŲ IR KOVOTOJŲ UŽ LAISVĘ DIENA

  9 val. Piligrimų eisena į Šiluvą 
iš Tytuvėnų (vadovauja vyskupas Eugenijus Bartulis);  
nuo Katauskių gyvenvietės  
(vadovauja arkivyskupas Lionginas Virbalas)

12 val. Dėkojame Dievui už Tėvynės laisvę ir meldžiame 
pal. Teofiliaus užtarimo, kad mokėtume branginti 
laisvės dovaną ir gerbti kiekvieną žmogų

Rugsėjo 7 d., penktadienis
ŠV. JONO PAULIAUS II DIENA
VIENUOLIŲ DIENA 

  8 val. Meldžiame šv. Jono Pauliaus II užtarimo atlaidų 
malonėms patirti 

  9 val. Meldžiame maldos uolumo ir kuklumo malonės 
kasdienybėje

10 val. AKATISTAS Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Meldžiame kūrybingos, iš Evangelijos sklindančios vilties 
12 val. Meldžiame malonės vienuoliams būti tėvais, 

motinomis ir broliais dalijantis viltimi, kurią 
kviečiami pranašauti 

16 val. Meldžiamės, kad vienuolynai būtų ypatinga ramybės  
ir tikro džiaugsmo vieta

18 val. Meldžiamės, kad Dievo ir tautos susitikimas pažadintų 
džiaugsmą ir atnaujintų viltį 

Nuo 19 iki 7 val. ryto maldos vigilija Bazilikoje

Rugsėjo 8 d., šeštadienis 
Švč. Mergelės Marijos Gimimas – Šilinės
KULTŪROS IR ŽINIASKLAIDOS
DARBUOTOJŲ DIENA  

  8 val. Meldžiame gebėjimo liudyti neaprėpiamą Dievo 
meilės grožį

  9 val. Meldžiamės, kad žiniasklaida skelbtų tiesą ir 
teisingumą

10 val. Meldžiamės, kad širdys taptų jautrios, veidai – 
nenusiminę, rankos – pasirengusios kurti nauja

12 val. Meldžiamės, kad meno ir žiniasklaidos srityse  
būtų skleidžiama viltis ir pasitikėjimas 

16 val. Meldžiamės už menininkus, kad savo kūryba padėtų  
iš naujo išvysti kūrinijos grožį

18 val. Meldžiamės, kad komunikavimas būtų konstruktyvus,  
be išankstinių nusistatymų, ugdantis susitikimo kultūrą

21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo 
Bazilikos. Meldžiame malonės labiau pasitikėti Dievu  
ir atrasti viltį Jėzuje Kristuje

Rugsėjo 9 d., sekmadienis 
Pagrindinė atlaidų diena
LIETUVOS LAISVĖS DIENA  

  8 val. Meldžiame malonės keisti netinkamą gyvenimo,  
gamybos ir vartojimo stilių 

  9 val. Meldžiame šventumo Dvasios, galinčios pripildyti  
mūsų vienatvę ir paskatinti tarnavimą kitiems

10 val. Meldžiame atvirumo Šventajai Dvasiai, kad išvaduotų iš 
abejingumo, egoizmo ir mums nepakaktų vien savęs pačių

12 val. Meldžiamės už Lietuvą ir jos žmones, kad priėmę 
laisvę kaip dovaną rinktumės teisingą kelią 

15 val. Su piligrimais iš Kryžių kalno meldžiamės už jaunimą,  
kad atsakingai naudotųsi laisve

16 val. Meldžiamės, kad krikščionys suvoktų pareigas  
gamtai ir Kūrėjui kaip esminę tikėjimo dalį

18 val. Meldžiamės, kad trokštume išsivaduoti iš laisvę 
varžančių schemų ir siektume šventumo

Rugsėjo 10 d., pirmadienis
VISUOMENĖS IR VALSTYBĖS APSAUGOS 
DARBUOTOJŲ DIENA 

  8 val. Meldžiame Dievo pagalbos teisėsaugininkams,  
kad netapatintų žmogaus ir jo nusikaltimo

 9 val. Meldžiamės, kad bedarbiams būtų suteikta galimybė 
prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo

Švenčiant 410 m. Mergelės Marijos  
pasirodymų Šiluvoje sukaktį, 

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus
ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį

Šiluvos atlaidai 
2018 m. rugsėjo 7–16 d.

10 val. Meldžiamės už darbo pasaulį, kad būtų paisoma  
visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos

12 val. Meldžiamės, kad teisėsaugos ir teisėtvarkos 
darbuotojai būtų tiesos ir gailestingumo liudytojai 

16 val. Meldžiamės, kad tinkamai suvoktume meilės artimui 
įsakymą, pareigą padėti kenčiančiam, būti jam artimi, 
niekada neapleisti

18 val. Meldžiame Dievą taikos malonės dabarties pasauliui

Rugsėjo 11 d., antradienis
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA  

  8 val. Meldžiamės, kad mūsų širdis atpažintų slepiamą melą, 
kuriuo save apgaudinėjame

  9 val. Meldžiame malonės kurti teisingesnę, broliškesnę  
ir taikesnę visuomenę

10 val. Meldžiamės, kad Švč. Mergelė Marija mokytų mus 
šventumo ir visuomet keliautų drauge

12 val. Meldžiamės už karines struktūras,  
kad savo tarnavimu neštų taikos vaisius pasauliui

16 val. Meldžiamės, kad Jėzus suvienytų skirtingų tautų,  
rasių ir kalbų žmones

18 val. Meldžiame tikros taikos, kad ji būtų neatsiejama  
nuo teisingumo ir tiesos 

Rugsėjo 12 d., trečiadienis
KUNIGŲ DIENA  

  8 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia, nors ir sužeista nuodėmės, 
vykdytų pranašiškąją misiją

  9 val. Meldžiamės, kad krikščionys nesureikšmintų savo 
autonomijos ir negyventų dvigubo gyvenimo

10 val. Meldžiamės už pašaukimus, kad išdrįstume klausyti  
Dievo Žodžio, atpažinti Jį ir Juo gyventi 

12 val. Meldžiamės už kunigus, kad jie būtų pranašai,  
žmonių širdyse žadinantys Dievo troškimą 

16 val. Meldžiamės, kad siekdami išgyvenimo nepamirštume 
malonės ir užsidegimo sekti Jėzumi 

18 val. Meldžiamės už parapijas, kad jose būtų skleidžiamas 
tikėjimas ir liudijama artimo meilė

Rugsėjo 13 d., ketvirtadienis
KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ IR JAUNIMO DIENA

  8 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia būtų Tėvo namai,  
kur yra vietos kiekvienam

  9 val. Meldžiamės, kad Evangelijos skelbimas būtų gyvas  
ir perkeičiantis širdis

10 val. Meldžiamės, kad katechetai ieškotų naujų būdų  
ir priemonių perduoti Kristaus žiniai 

12 val. Meldžiamės už katalikiškas bendruomenes,  
kad jos liudytų Jėzų ir Jo teikiamą viltį 

16 val. Meldžiamės už jaunimą, kad dosniai atsilieptų  
į savo pašaukimą kurti geresnį pasaulį

18 val. Meldžiamės, kad pasauliečiai vykdytų krikštu gautą 
ypatingą misiją – kūrybingai atsiliepti į dabarties 
pasaulio iššūkius 

Rugsėjo 14 d., penktadienis 
Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ, MEDICINOS 
DARBUOTOJŲ IR CARITO DIENA  

  8 val. Meldžiamės, kad meilė būtų kupina rūpinimosi vienų 
kitais ženklų

  9 val. Meldžiamės, kad gydytojai ir slaugytojai priimtų  
savo profesiją kaip misiją

10 val. Meldžiamės, kad kenčiantieji nuo priklausomybių pasi-
tikėtų Gailestingumu ir susigrąžintų žmogaus orumą

12 val. Meldžiamės už ligonius ir jais besirūpinančiuosius, 
kad ypatingu būdu atpažintų Jėzų kiekviename 
žmoguje 

16 val. Meldžiamės, kad tikri Dievo vaikai būtų atpažįstami  
iš gailestingumo

18 val. Meldžiamės pavesdami Švč. Mergelei Marijai 
sergančiuosius dvasia ar kūnu, kad ji stiprintų viltį

19 val. Vidinio išgydymo pamaldos Bazilikoje arba aikštėje

Rugsėjo 15 d., šeštadienis 
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
ŠEIMŲ IR BENDRUOMENIŲ DIENA                         

   8 val. Meldžiame malonės parapijoms ir bendruomenėms  
žengti pastoracinio ir misionieriško atsivertimo keliu

  9 val. Meldžiame malonės kasdien su džiaugsmu ir 
dėkingumu atsiminti Krikštą

10 val. Meldžiamės už šeimas, patiriančias sunkumų  
dėl nedarbo ar persekiojamas dėl tikėjimo

12 val. Meldžiamės už šeimas, kad jos atrastų stiprybės 
Nazareto šeimos pavyzdyje

16 val. Meldžiamės, kad būtume neabejingi viskam,  
kas atsitinka pasaulyje

18 val. Meldžiamės, kad krizės išmokytų šeimas ir bendruo-
menes intensyviau dalytis tikėjimu ir gyvenimu

21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą  
nuo Bazilikos. Meldžiamės, kad Prisikėlęs Kristus būtų 
viltis pavargusiam pasauliui

Rugsėjo 16 d., sekmadienis
PADĖKOS IR LIETUVIŲ PASAULYJE DIENA     

  8 val. Dėkojame už Šiluvos atlaidų savanorius, rėmėjus ir 
geradarius

  9 val. Dėkojame už tikėjimo dovaną ir amžinojo gyvenimo viltį
10 val. Dėkojame už malonę priklausyti Katalikų Bažnyčiai –  

Dievo tautai
12 val. Dėkojame už Šiluvos atlaiduose patirtas malones  

ir meldžiamės už viso pasaulio lietuvius 

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, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)
10–18 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas 

(pokalbio ar išpažinties)

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

KATECHEZĖS
11.40 ir 17.45 val. aikštėje

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo 

koplyčios 
(9 val. autobusiukas veš nuo aikštelės prie Šiluvos parduotuvės)

MARIJOS  VALANDOS 
9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS  
15 val. Bazilikoje 

ROŽINIO  MALDA  
11.10 val. aikštėje  
14 val. Bazilikoje
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

VAIKŲ PALAIMINIMAS po vakaro šv. Mišių aikštėje

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, meldžiamės kartu su juo  
(intencijos parengtos pagal enciklikas, homilijas, katechezes)

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


