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„Apsireiškusi Dievo Motina
pakvietė garbinti savo Sūnų...“

Motina Skaisti, Lelija Gražioji,
Tu mūsų tautą širdyje nešioji,
Glausk mus, Marija, amžinai, –
Tu ateities takus žinai.
Iš seniausios žinomos giesmės Šiluvos Marijai
(kun. J. Tilvyčio redakcija. Šaltinis –
Giesmynas, Marijonų vienuolijos leidinys.
1930. – P. 174–176)

400 metų Lietuvoje ir už jos ribų sklinda Šiluvos žinia. Dievo Sūnaus Motina
Švč. M. Marija apsireiškė Šiluvoje ir skundėsi: „Čia buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama.“ Išgirdę šią žinią, tikintieji skubėjo į Šiluvą, trokšdami permaldauti Dievą už savo nuodėmes ir apsileidimus, išmelsti trokštamų
malonių ir padėkoti už gautąsias.
Nūdien Šiluvos įvykis gali atrodyti labai tolimas, todėl neaktualus XXI a. žmogui. Taip mąstyti galima tik neįsigilinus į Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje esmę. Net sovietmečiu nebuvo tiek pavojaus prarasti tikėjimą kaip šiandien. Žmonės meldžiasi pinigams, kuria naujus stabus – grožio karalienes ir šou žvaigždes,
religija tampa krepšinis, o moralinis nuosmukis galutinai užmerkia sielos akis, kad
jos nematytų Dievo šviesos. Net tikintys žmonės, stokodami pasitikėjimo Kristaus
Bažnyčia, dažnai blaškosi tarp prietarų, reinkarnacijų ir naujųjų „apsireiškimų“.
Prieš 400 metų katalikai Lietuvoje ir ypač Šiluvos apylinkėse buvo išgąsdinti
ir sutrikę panašiai kaip mokiniai po Kristaus nukryžiavimo. Šiluvos bažnyčia
buvo nugriauta, dokumentai ir liturginiai reikmenys užkasti į žemę, o ištikimųjų
vis mažėjo. Apsireiškusi Dievo Motina pakvietė garbinti savo Sūnų ir atgaivino
tikėjimą ne tik Šiluvoje, bet ir visoje Lietuvoje.
Bėgant amžiams Lietuvos katalikai patyrė skausmingų išbandymų. Carinė
Rusija siekė nugirdyti Lietuvą, surusinti ją ir palenkti į stačiatikybę. Tikintieji
neturėjo teisės melstis iš lietuviškų maldaknygių, o bažnytinė veikla negailestingai varžyta. XX amžiuje, sovietinei Rusijai okupavus Lietuvą, prievarta skleidžiama bedievyste kėsintasi į Katalikų Bažnyčią, siekta, kad žmogus liktų be Dievo ir
taptų klusniu totalitarinės sistemos sraigteliu. Sovietinė valdžia bijojo Šiluvos ir
visaip trukdė tikintiesiems joje lankytis. Tačiau ji nepaliovė traukusi žmonių ir
palaikiusi jų ryžtą nepasiduoti prievartai ir išsaugoti tėvų tikėjimą.
Marijos apsireiškimas Šiluvoje – didelė Dievo dovana mums, tik turime gerai ja
pasinaudoti. Viliuosi, jog tam vaisingai pasitarnaus pasirengimas Šiluvos Jubiliejui.
Apsireiškimo žinią Lietuvoje ir už jos ribų bandys skleisti ir šis naujasis leidinys.
Visus geros valios tautiečius prašau palaikyti Šiluvos žinių leidimą ir skleidimą, kad
jis pasiektų mylinčius Dievo Motiną ir trokštančius Lietuvai prisikėlimo.
Per Šiluvos Dievo Motinos Marijos užtarimą meldžiu Dievą, kad 2008 m.
švęsdami apsireiškimo Jubiliejų atnaujintume savo tikėjimą, o mūsų širdys taptų
gražia ir nesugriaunama Jėzaus Kristaus šventove.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
2007 m. gegužė
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Šiluvos Jubiliejus – kvietimas
atverti savo gyvenimą Kristui
Įsibėgėjus pasirengimo Šiluvos Jubiliejui laikotarpiui, mintimis dalijasi
arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas

Kur dar Europoje ir pasaulyje yra
įvykę Dievo Motinos apsireiškimų?
Ką mums, šiandienos žmonėms, sako Švč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje prieš 400 metų?
Per visus praėjusius šimtmečius ir
nūnai Marija kreipia žmonių širdis ir
mintis į Kristų, žmogaus Gelbėtoją,
kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
Pasaulyje žinomiausios Švč. M. Marijos apsireiškimo vietos yra Gvadalupė, Lurdas ir Fatima. Mūsų dienų
žmogui Marijos apsireiškimo Šiluvoje
žinia – tai kvietimas atverti savo gyvenimą Kristui, turėti drąsos tikėti,
būti laisvam ir atsakingam, puoselėti
žmogiškąsias ir krikščioniškąsias vertybes, ypač pagarbą gyvybei ir šeimai.
Tai kartu kvietimas budėti ir priešintis
praktiniam materializmui ir ateizmui,
primityviai vartotojiškai kultūrai.
Pasirengti Jubiliejui, kurį švęsime
2008-aisiais per Šilines, skiriamas
dvejų metų laikotarpis, arkivyskupo
Sigito Tamkevičiaus dekretu sudarytas pasirengimo komitetas, patvirtinta programa (žr. http://kaunas.
lcn.lt/siluvai400). Kokių dvasinių
vaisių arkivyskupijos gyvenimui tikimasi šiuo pasirengimo metu?
Dvasiniai vaisiai visuomet priklauso nuo žmogaus atviro bendradarbiavimo su Dievu. Svarbiausias siekis – Dievo garbė ir mūsų šventumas.
Ši evangelinė dimensija yra pagrindas
viskam: prasmingam žmogaus gyvenimui, santuokinei meilei, kunigiškajai
ir vienuolinei tarnystei, evangelizacijai ir katechezei, parapijos sielovadai
ir pilietinei atsakomybei visuomenėje. Pradedant trečiąjį krikščionybės
tūkstantmetį Šventasis Tėvas Jonas Paulius II ypač priminė Kristaus žodžius:
„Irkis į gilumą“. Parapijų sielovadoje
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pirmenybę teiksime šeimų krikščioniškam gyvenimui, dvasiniams pašaukimams ir kt.
Kokiais būdais arkivyskupijos tikintieji ir visi geros valios žmonės
galėtų aktyviai dalyvauti rengiantis
Šiluvos Jubiliejui?
Galimybių ir būdų dalyvauti pasirengime tikrai daug. Parapijos yra
numačiusios savo pasirengimo programas. Belieka tik norėti kartu su kitais aktyviai dalyvauti. Numatyta daug
švenčių, piligriminių kelionių, kongresų dekanato ir arkivyskupijos lygmeniu. Jais siekiama padėti kiekvienam
atsiverti Dievo malonei, kartu su kitais
patirti tikėjimo prasmę ir džiaugsmą,
naujai atrasti savo parapijos bendruomenę, pajausti ir suvokti gyvenimo
vertę, krikščionio uždavinius šiandienos visuomenėje.
Šiandien jau pastebimas sujudimas
parapijų bendruomenėse ir svarbiausia – žmonių širdžių atvirumas
Šiluvos žiniai. Kokiu džiaugsmu ar

pastabomis galėtumėte pasidalyti
įsibėgėjus pasirengimo laikui?
Tai tiesiog ypatingas Dievo malonių
metas. Sujudimas parapijose pranoksta
lūkesčius. Kiek daug žmonių širdyse
yra tikėjimo į Dievą. Žmonės labai gerai jaučia tikrus dalykus. Jaučia Dievo
artumą, jaučia, kai kas nors daroma iš
širdies, su meile. Šia proga norėčiau
padėkoti dekanams, visiems kunigams,
parapijų pasirengimo Jubiliejui grupių
nariams, tikybos mokytojams ir katechetams, maldos grupėms, sielovados centrų vadovams, moksleiviams
ir jaunimui. Labai miela, kad atsiliepė
mokyklų vadovai, savivaldos institucijos. Kaip neprisiminus jaudinančio
Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu pašventintos paveikslo kopijos sutikimo
Kauno II ir Jurbarko dekanato parapijose, Kėdainių ir Jonavos tikinčiųjų
piligriminių kelionių į Šiluvą... Dabar
Kėdainių, Ukmergės ir Jonavos dekanatuose intensyviai rengiamasi Eucharistiniams kongresams, Kauno I, Kauno II ir Jurbarko dekanatuose – tikinčiųjų piligriminei kelionei, Raseinių
dekanate – sutikti pašventintą Šiluvos
Marijos paveikslą. Įvairių iniciatyvų atsiskleidžia kiekvienoje parapijoje, pvz.,
per Eucharistijos šventes Kauno miesto
parapijose, adoruojant Švč. Sakramentą, paveikslui lankantis šeimose. Daug
sumanymų pateikia įvairios maldos
grupės, jaunimas ir šeimos.

Šiluvos Dievo Motinos paveikslas sutinkamas Raudondvario parapijoje
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Gal prisimintumėte asmeniškai Jums
įsimintiniausias akimirkas aktyviai
dalyvaujant parapijų renginiuose?
Įsimintinos ne akimirkos, o visas
pasirengimo procesas. Man asmeniškai tai akivaizdus Dievo Motinos Marijos malonių ženklas dabarties Bažnyčiai ir Lietuvai. Jis pastebimas, kai
dekanato sielovados centre kunigai
ir pasauliečiai drauge parengia programą ir pasidalija darbais, kai pasitinkant paveikslą tikinčiųjų susirenka
tarsi į didžiąsias šventes, kai išlydint
paveikslą iš parapijos žmonės braukia
atsisveikinimo ašarą, kai šeimoje prie
pašventinto paveikslo melstis susirenka laiptinės ar gyvenvietės kaimynai,
kai su gyvu tikėjimu parapijos bendruomenė rengiasi piligriminei kelionei, kai Marijos Apsireiškimo koplyčioje jauti maldos galybę ir Dievo
Motinos malonių gausą. Tikrai tikiu,
kad per šiuos pasirengimo Jubiliejui
metus jos malonės bus ypač gausios.
Ar Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinia pasiekia kitas vyskupijas, užsienyje gyvenančius tautiečius?
Lietuvos vyskupai yra šio Jubiliejaus globėjai, savo vyskupijose remiantys pasirengimo ir šventimo drauge
iniciatyvas. Kai kuriose vyskupijose
jau pradėta Šiluvos Marijos paveikslo
kopijos piligriminė kelionė, pristatoma pasirengimo Jubiliejui programa,
rengiamos tikinčiųjų piligriminės kelionės į Šiluvą ir kt. Gyvai susidomėję
yra ir užsienyje gyvenantys lietuviai:
atskirose parapijose jau sudaryti pasirengimo Komitetai, rengiamasi Jubiliejų švęsti vyskupijų katedrose (pvz.,
Los Andželo), numatomos piligriminės kelionės į Šiluvą, telkiamos lėšos
paremti Jubiliejaus iniciatyvas, keičiamasi informacija ir kt. Švč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje – tai mums
skirta ypatinga Dievo dovana.

2007 m. gegužė

ATRASTI NAUJĄ GYVENIMĄ JĖZUJE KRISTUJE

„Marija – gražiausias žmonijos
apdaras”
Arkivyskupo Angelo Comastri, popiežiaus vikaro Vatikano miesto valstybei,
mintys apie Dievo Motiną (parengta pagal interviu Vatikano radijui)

Gegužės mėnuo yra nepaprastai gražus, visa kūrinija apsirengia puikiais gėlių
apdarais. O žmonijos gražiausias apdaras yra Marija; Marija yra graži.
Arkangelo Gabrieliaus žodžius Marijai „Sveika, malonėmis apdovanotoji!
Viešpats su tavimi!“ iš graikų kalbos būtų galima versti ir kiek kitaip: „džiūgauk
grožio pripildytoji, Viešpats su tavimi!
Žodis „gražus“ šiandien vartojamas daugiareikšmiškai. Dažnai „gražiais“
pavadinami asmenys, kurie turi gražų tik veidą, o širdis jų pikta. Marijos grožis
yra kitoks, jis yra pilnas: kildamas iš širdies, atsispindi jos veide. Be abejo, Marija
turėjo būti graži taip pat ir išoriškai, tačiau fizinis grožis buvo ne kas kita, kaip jos
širdies ir sielos grožio atspindys.
Maldos į šventuosius prasmė yra gyvenimo ir tikėjimo modelių ar pavyzdžių
atpažinimas juose. Ir ypač Marija suteikia mums nepaprastą tikėjimo pavyzdį.
Vėlgi, kalbant apie Elžbietos pasveikinimą Marijai graikų kalba, būtų galima
jį versti taip: „palaiminta įtikėjusi“. Mes iš Marijos turime mokytis tikėjimo,
nuolankumo ir širdies atvėrimo Dievui. Nuolankumu ir atvirumu Dievui
dvelkia visos Evangelijos užuominos apie Mariją. Būtent Marijos nuolankumas
leido Dievui atlikti joje savo didžiuosius darbus. Ir vienas iš galimų atsakymų,
kodėl Dievas atrodo beveik pasislėpęs mūsų laikais, kodėl Jis beveik nebesikalba
su dabartinėmis kartomis yra tas, kad mūsų epocha pasižymi didele puikybe.
Nuolankumas mūsų širdyse atveria kelią Dievui ir tai ramybei, kurią savo
apkabinimu tik Jis gali suteikti.
Rožinio malda tokia pat paprasta, kaip ir Evangelija. Rožinio maldoje viskas
gravituoja aplink Evangelijos, aplink Kristaus gyvenimo slėpinius, kuriuose, be
abejo, dalyvauja ir Marija. Rožinis yra kelias Evangelijos viduje, leidžiantis būti
vedamam Marijos.
Evangelistas Lukas „Apaštalų darbuose“ pasakoja, kad po Jėzaus žengimo į
dangų mokiniai grįžo į Jeruzalę, kur vieningai ir ištvermingai atsidėjo maldai, o
kartu su jais buvo Marija. Štai čia <...> matome idealią Bažnyčios fotografiją:
mokiniai vieningi, be pasidalijimo, be puikybės. Jie ištvermingi, nes stiprūs savo
tikėjimu, o su jais Marija, tikėjimo mokanti moteris.
...į Marijos apsireiškimus galime žvelgti kaip į visuotinės motinystės išraišką,
tokios motinystės, kuri rūpinasi, kuri siekia parodyti šilumą vaikams. Ne veltui
Marijos apsireiškimai vyksta dramatiškais istorijos momentais arba prieš netrukus
ateinančius pavojus, tarsi norint perspėti. <...> Mūsų atmintis silpna, jai reikia
nuolat priminti Evangeliją, ir Marija tai daro su tikru motinišku rūpesčiu.
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EUCHARISTINIAI KONGRESAI IR ŠVENTĖS

Norime būti Sūnaus artumoje...
Į Jėzų kitados parodžiusi Marijos ranka skatina atsigręžti į Jį, šiandien kantriai
laukiantį žmogaus bažnyčių tabernakuliuose. Visose Kauno miesto parapijose
ir rektoratuose savaitgaliais iki 2007 m. rudens dvi dienas vykstančiomis
Eucharistijos šventėmis kviečiama garbinti Eucharistinį Jėzų, kai kuriose
bažnyčiose – netgi naktį. Kauniečiai Eucharistijos šventėms rengiasi gerai
apgalvodami, kaip praleis šias dienas, kad bendruomeniškai savo parapijoje jas
švęsdami išgyventų kuo didesnę bendrystę su Jėzumi ir vieni kitais.

Eucharistinio Jėzaus kelionė Kaune
prasidėjo kovo 3–4 dieną, kai į šventę pakvietė Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčia. Jos pavadinimu „Kartu
garbiname Tave“ ir programa Kauno
kunigų seminarija išreiškė troškimą,
kad Eucharistinio Jėzaus malonę patirtų visa šioje bažnyčioje sekmadieniais pamėgusi lankytis bednruomenė.
Šventė prasidėjo Eucharistijos liturgija. Jai vadovavo vyskupas augziliaras
Jonas Ivanauskas, koncelebravo prel.
Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS,
Kauno I dekanato dekanas Kristaus
Prisikėlimo parapijos klebonas mons.
Vytautas Grigaravičius, seminarijos
rektorius mons. Aurelijus Žukauskas
bei seminaristų ugdytojai kunigai. Šv.
Mišių pradžioje vysk. J. Ivanauskas
pasveikino susirinkusius ir pakvietė
maldoje prašyti šv. Kazimiero užtarimo – tądien Lietuvoje minėtas šventasis Lietuvos globėjas – arkivyskupijos bei visos Lietuvos kunigams. Pamokslą pasakęs seminarijos rektorius
mons. A. Žukauskas skyrė jį Eucharistijai kaip svarbiausiam krikščionio
maistui. „Valgydami Gyvenimo Duoną, panašėjame į jį, esame perkeičiame
savo jausmais, mąstymu, vienijamės
su juo ir kitais“, – kalbėjo jis, pabrėždamas bendruomeninį Eucharistijos
aspektą, jos ir visos Bažnyčios galią
sujungti žmones į bendruomenę. „Jėzus pats subūrė dvylika apaštalų, nes
tikėjo žmonių vienybės neįtikima jėga,
o kaip vienybės ženklą paliko Duoną
ir Vyną pačiame Bažnyčios centre, tik
burkimės prie šio stalo ir dalykimės“, –
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kilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Ganytojas pasidžiaugė seminarijos pasirengimu šiai šventei, kvietė melstis,
kad visi žmonės brangintų Eucharistiją, kuri yra gyvasis Dievas tarp mūsų.
Arkivyskupas homilijoje priminė Jėzaus patirtus šėtono gundymus ir jo sąmoningai iš meilės pasirinktą aukos ir
kryžiaus kelią, Ganytojas kalbėjo apie
auką, be kurios neįmanomas krikščionio ir ypač kunigo gyvenimas, pabrėžė
paklusnumą Jėzui, kuris atspindi mūsų
tikėjimo kokybę. Jis ragino renkantis
pašaukimo kelią Eucharistinio Jėzaus
artumoje apsvarstyti, ar „Jėzus yra tas
mūsų brolis, kurio esame pasiruošę
klausyti ir dėl jo paaukoti visa, ką brangiausio turime savo gyvenime“.

užbaigdamas ragino seminarijos rektorius.
Po šv. Mišių prasidėjo jose išstatyto
Švč. Sakramento adoracija, trukusi visą
parą. Tylos maldą keitė meditacijos Švč.
Jėzaus Širdies, tylos temomis, Rožinis,
seminarijos auklėtinių ir jaunimo, tarp
kurių buvo ir VDU KTF studentų, giesmės. Šeštadienį surengtame maldos ir
apmąstymų vakare šalia altoriaus buvo
pastatytas Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas, kalbami Šviesos slėpiniai. Tą vakarą tikintieji galėjo pasinaudoti Sutaikinimo sakramento malone –
išpažinčių klausyta iki vidurnakčio.
Sekmadienį po Liturginių valandų
(Rytmetinės) maldos prasidėjusiai iš-

Į Eucharistijos šventę kovo 10–11 dieną pakvietė ir Šv. Jurgio (pranciškonų)
konvento Kaune broliai, iš anksto apie
ją paskelbę miesto tikintiesiems. Nuo pat
šeštadienio ryto, prasidėjusio koplyčioje
šv. Mišiomis ir liturginėmis valandomis
(Rytmetine), išstatytas Švč. Sakramentas
buvo adoruojamas per visą naktį. Broliai
pranciškonai, minėdami gavėnios metą,
vakare kvietė susitaikyti su Dievu atliekant asmeninę išpažintį, giedojo gavė-

Naktinė adoracija Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje

„Mane nepaprastai sujaudino žinia,
kad Eucharistijos šventės proga Seminarijos bažnyčia kviečia visą naktį adoruoti
Jėzų Švč. Sakramente. Sujaudino tas
noras atverti miesto žmonėms bažnyčios
duris, išties iš anksto žinant, kad Jėzaus
ištikimųjų tikriausiai nebus daug.
Bet keista, kad Kaunui triukšmingai
tądien švenčiant Kaziuko mugę, daug
žmonių suko į šią bažnyčią pabūti su Tuo,
kuris kvietė pabūti savo artumoje, pro
tą miesto triukšmą išgirsti tylų Jo balsą.
Atėjau ir nenusivyliau: Jėzus kalbėjo ir
tada, kai miesto gatvėse po šventės nykiai
vėjuje blaškėsi miestiečių paliktos šiukšlės
ir spengė nemaloni vakaro tyla, kurią
perskrosdavo labai jaunų alaus mėgėjų
riksmai. Jėzus kalbėjo, o aš stengiausi
labai klausytis, ir už tuos, kurie įsišventę
tebegirdėjo tik save...“
D. G., Kaunas
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nios giesmes. Sekmadienį Eucharistijos
liturgijai vadovavo vysk. J. Ivanauskas.
Tą dieną kartu minint Nepriklausomybės atkūrimo šventę, ganytojas kvietė
melstis už Lietuvą, o homilijoje pabrėžė
gavėnios kelionę į atsivertimą, kad žmogus gyvenimo kryžkelėse nenusigręžtų,
bet artėtų prie Viešpaties. Apibūdinęs
Švč. M. Mariją kaip Kristaus bendradarbę, ganytojas pabrėžė jos išskirtinę reikšmę išganymo darbe. Priminęs
Marijos apsireiškimo vietas pasaulyje,
ganytojas sakė, jog „Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje – išskirtinė dovana
mums; Marija kalba mums dabar, kviečia atverti savo širdis motiniškai meilei“.
Užbaigdamas vysk. J. Ivanauskas ragino
nešti Šiluvos žinią visiems tikėjimo broliams ir seserims.
Eucharistijos šventė Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje balandžio 14–15 dieną tapo šios bažnyčios bendruomenės tikros bičiulystės
su Eucharistiniu Jėzumi ir vieni kitais
švente. Eucharistinių dienų proga bažnyčioje dirbančios seserys benediktines
kartu su bažnyčios rektoriumi mons.
Vytautu Sidaru stengėsi padėti žmonėms geriau suprasti ir asmeniškiau
patirti Eucharistijos šventimo bei Švč.
Sakramento garbinimo svarbą, sąmoningiau tai praktikuoti. Visas šeštadienis buvo skirtas vaikams ir jaunimui,
kurie renkasi čia ruoštis Sutvirtinimo
sakramentui ar patarnauja per šv. Mišias (dauguma šių vaikų yra iš „Vaiko
tėviškės“ namų). Jaunimas drauge aktyviai šventė Eucharistiją, vėliau mergaitės pabendravo su seserimis, o berniukai apsilankė Kauno kunigų seminarijoje. Ir visą dieną jaunatviškų jėgų nepritrūkta kartu su seserimis adoruojant
Švč. Sakramentą, dalyvaujant Valandų
liturgijoje (Dieninėje), bičiuliaujantis
agapėje ir diskutuojant; spėta netgi Atvelykio sekmadienio išvakarėse paridenti margučius. Sekmadienį pagal iš
anksto paskelbtą programą sulaukta
ir šeimų. Šeimos dalyvavo šv. Mišiose,
kurias celebravo vysk. J. Ivanauskas,
koncelebravo dekanas mons. V. Grigaravičius bei mons. Adolfas Grušas. Po
2007 m. gegužė

Mišių, kartu pažiūrėję filmą „Eucharistijos stebuklai“, besiruošiančiųjų Pirmajai Komunijai vaikų tėvai patys vedė
Švč. Sakramento adoraciją. Jai, kartu ir
Rožinio maldai, tėvai vadovavo ir prieš
vakaro šv. Mišias.

Sutaikinimo pamaldų bei šv. Mišių, adoruoti Švč. Sakramentą, pabūti tyloje ir
maldoje su Jėzumi pasiliko visi, maži ir
dideli. Sekmadienį parapijiečiai gausiai
susirinko švęsti Eucharistijos liturgijos.
Šv. Mišias aukojo vyskupas augziliaras

Eucharistinė procesija aplink Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčią

Eucharistijos šventės proga balandžio 21–22 d. Pal. J. Matulaičio parapijoje pirmą jos dieną surengta konferencija ypač sutelkė čia veikiančias organizacijas ir aktyvių parapijiečių grupes.
Konferenciją pradėjęs mons. Vincentas
Jalinskas sakė, jog „Eucharistija – tai vidinė žmogaus santykio kokybė su Viešpačiu. Todėl Viešpatį Švč. Sakramente
reikia pajausti širdimi“. Po įvado konferencijos dalyviai pasidalijo į grupeles.
Gausiausia buvo bendrystės grupė. Joje
Marijos legiono narės papasakojo, kaip
sekasi darbuotis parapijoje. Šv. arkangelo Gabrieliaus ateitininkų šeimų klubo
nariai Dainius Šumskas, Lina Balčiūnienė supažindino su veikla: sekmadienio
užsiėmimais, advento ir gavėnios rekolekcijomis, vasaros stovyklomis, pabrėžė, jog priklausydami šiai organizacijai
gali būti geresni tėvai, lietuviai ir visuomenininkai. Jaunimo grupė kartu su ses.
Evelina MVS entuziastingai planavo piligriminę kelionę į Šiluvą. Piešiniais bei
lipdiniais vaikai papuošė parapijos salę.
Nuo pačių mažiausių iki paaugliukų susikaupę piešė Mergelę Mariją su Kūdikėliu, angelus, lipdė liturginius indus ir t. t.
Ten pat į agapę susirinkę parapijiečiai
pasidžiaugė vaikų darbais. Vakare, po

Jonas Ivanauskas. Po šv. Mišių Ekscelencija nuoširdžiai pabendravo su vaikais.
Per Eucharistijos šventę, ypač svarbiausių iškilmių dieną, kaip liudija parapijiečiai, jie patyrė bendrystę su Jėzumi, Švč.
Mergele Marija ir visa bendruomene.
Balandžio 28-29 d. Eucharistijos
šventė Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje prasidėjo šeštadienį šv. Mišiomis. Jose dalyvavo parapijos bendruomenė, organizacijų nariai, ypač
gausiai – parapijos mokyklų mokiniai,
miesto tikintieji. Klebonas kun. Emilis
Jotkus kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos apsireiškimą Šiluvoje ir jos kvietimą garbinti Sūnų Jėzų Kristų, šiandien
kalbantį mums per įvykius, kurie žmogų sukrečia, per kultūrą, kuri žmogui
kelia naujus klausimus, per Bažnyčią,
iš naujo kuriančią Dievo tautą – mus.
Po šv. Mišių bažnyčioje suskambusios
S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokinių, vadovaujamų mokytojos Aušros Jankauskaitės ir Editos Snarskaitės,
giesmės buvo skirtos Viešpačiui ir parapijos bendruomenei kaip dovana Eucharistijos šventės proga. 17 val. bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija.
Parapijos tikybos mokytojos Viktorija
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Šiluvos žinia
Valatkienė, Alė Spiridonovienė ir Nijolė Kulėšienė parengė programą kartu
sumos choru, vadovaujamu Virginijos
Bilvinienės. Buvo skaitomos gražiausios
krikščionybės maldos ir cituojamos Jono Pauliaus II mintys, skambėjo Eucharistijos garbei skirtos giesmės. Prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento meldėsi
neokatechumenų bendruomenė, Caritas ir Marijos legiono moterys. Darniai
skambėjo jaunimo grupės atliekamas
Akatistas Švč. Mergelės Marijos garbei.
Savo programa visus sujaudino šeimos
ir vaikai, kurie meldėsi už parapijos ir
visos arkivyskupijos šeimas. Eucharistijos šventės iškilmių diena sutapo su
Gyvybės diena, todėl visi atvykusieji į
bažnyčią galėjo susipažinti su Lietuvos
vyskupų laišku šeimoms. Į Karmelitų
parapijos Eucharistijos šventę pasidalyti
su bendruomene jos džiaugsmu atvyko
arkivyskupas S. Tamkevičius bei dekanas mons. V. Grigaravičius. Per homiliją
Ekscelencija palinkėjo parapijos žmonėms patirti Eucharistinio Jėzaus meilės
spinduliavimą,o valandą sekmadieniais,
praleistą kartu su Juo, laikyti vertingiausiu savaitės laiku. Šventę vainikavo Švč.
Sakramento adoracija, meldžiantis už
gyvybę, dvasininkus ir naujus pašaukimus, procesija aplink bažnyčią ir iškilmingas palaiminimas Švč. Sakramentu.
Parengta pagal ses. Agnės Ivaškevičiūtės OSB,
Jolantos Jančiukienės, Nijolės Kulėšienės
ir Kauno arkivyskupijos spaudos tarnybos
informaciją

PILIGRIMINĖS KELIONĖS Į ŠILUVĄ

Į Dievo Motinos glėbį – piligrimų
keliais
Visa pasirengimo Šiluvos Jubiliejui programa kviečia į kelionę, idant dveji
pasirengimo metai taptų „kelione per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo
slėpinį, sujungiančia visus draugėn ir kviečiančia garbinti Vienatinį Dievo Sūnų,
tapusį Marijos Sūnumi.“ Šios dvasinės kelionės prasmę tikintieji jau kontempliuoja
piligriminiais žygiais į Šiluvą. 2007 ir 2008 metais piligrimystei kviečiami dekanatai,
parapijos, o kaip visada, paskutiniais rugpjūčio sekmadieniais, arkivyskupijos
bei visos šalies mastu – pėsčiomis keliauti į Šiluvą nuo įpastos tokių piligriminių
žygių vietų prie Dubysos slėnio ir Tytuvėnų. Į Šiluvą kiekvieno mėnesio 13-ąją
maldininkus sutraukia čia švenčiama Marijos diena. Kad Dievo Motina apglėbtų
savo žmones kaip darnias parapijų bendruomenes, šią dieną nuo kovo mėnesio
piligrimai į Šiluvą atvyksta organizuotai, atskirais dekanatais.

Kėdainių dekanatas buvo pirmasis, išsirengęs į tokią piligriminę kelionę kovo 13 d. Kėdainių krašto žmonėms teko labai nelengva užduotis, tačiau iš anksto kruopščiai ir nuoširdžiai
rengta programa, pasidalyti rūpesčiai,
apgalvotos intencijos leido beveik 700
piligrimų, iš įvairių parapijų atvykusiems 21 autobuso kolona, darniomis
maldomis ir giesmėmis šią dieną skirti Šiluvos Dievo Motinos garbei. Iškart atvykę piligrimai skubėjo kalbėti
rožinį už savo parapijas Apsireiškimo
koplyčioje (vadovavo Krakių parapija) ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje (vadovavo gudžiūniškiai). 10 val.
šv. Mišias koplyčioje aukojo Paberžės
Jonavos dekanato piligrimai Šiluvos bazilikoje
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ir Surviliškio klebonas kun. Skaidrius Kandratavičius, giedojo Šv. Juozapo parapijos choras. Tuo pat metu
bazilikoje giedojo šėtiškiai, o šv. Mišias aukojo jų klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas. Vėliau visi atvykusieji
bazilikoje adoravo Švč. Sakramentą.
Adoraciją pradėjo Josvainių parapijos
klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis,
adoravo Josvainių ir Pernaravos jaunimas. Daug žmonių atliko išpažintį.
Pagrindinėms šv. Mišioms bazilikoje vadovavo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas,
Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas
Žemaitis, dekanato kunigai bei iš kitų
vyskupijų atvykę dvasininkai. Vos sutilpusius bazilikoje pamaldų dalyvius
nuoširdžiai pasveikino vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugęs Viešpaties padovanota
saulėta pavasario diena. Jis išsakė šv. Mišių maldų intencijas, tarp kurių, suprantama, buvo ir malda už kėdainiečius,
ypač pasižymėjusius darnumu: psalmę
giedojo jaunimas, skaitinius skaitė garbesnio amžiaus tikintieji, patarnavo Šv.
Juozapo bažnyčios ministrantai. Mišiose dalyvavo ir Kėdainių valdžios atstovų, ir 150 moksleivių iš penkių rajono
mokyklų su savo tikybos mokytojais,
lopšelio-darželio „Pasaka“ kolektyvas.
Homiliją pasakęs vysk. J. Ivanauskas kvietė pasirengimą Šiluvos Jubiliejui
2007 m. gegužė

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
„paženklinti meile Dievui ir savo artimui“, linkėjo „įsileisti į savo širdį Dievo
malonės šilumą ir šviesą ir būti tokia
šviesa kitiems“. Palaiminti ganytojų, ir
po pamaldų Kėdainių piligrimai stengėsi likti drauge: sotinosi ir bičiuliškai bendravo agapėse Šiluvos Jono Pauliaus II
namuose ir Šiluvos mokyklos salėje.
Balandžio 13-ąją Šiluvoje rinkosi
Jonavos dekanato žmonės, taip pat
atsakingai rengęsi kelionei trijuose dekanato bažnytinių organizacijų vadovų
ir kunigų pasitarimuose. Dviejuose iš
jų dalyvavo ir vysk. J. Ivanauskas. Patirties semtasi ir iš Kėdainių dekanato. Itin pasisekė piligrimystei paakinti
jaunuosius jonaviškius. Dekanas, Šv.
apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun.
Sigitas Bitkauskas ir katechetikos metodinio centro vadovė iš anksto lankėsi
mokyklose, aiškino piligrimystės prasmę ir kvietė dalyvauti. Tad kartu su
savo mokytojais ir netgi kai kurių mokyklų vadovais į Šiluvą atvyko per 340
moksleivių, 62 mokytojai iš 16 rajono
mokyklų, mokyklos-darželio „Bitutė“.
Neabejotina, kad moksleiviai, tądien
dauguma pirmą kartą lankęsi Šiluvoje,
įgijo pirmos savo gyvenime piligrimystės patirties, išgyveno bendros maldos
ir giesmės džiaugsmą (turėjo skrajutes
su giesmių tekstais ir nuoširdžiai giedojo su jaunimo choru), o iš Šiluvos
parapijos klebono kun. Erasto Murausko pasakojimo sužinojo apie Šiluvos istoriją, jos šventoves, taip pat apsilankė
Jono Pauliaus II namuose. Svarbiausia
Jonavos tikinčiųjų maldų intencija buvo už jaunimą.
Dvidešimt šešiais autobusais (pritrūkus Jonavoje jų netgi teko prašyti iš
kitų miestų) atvykusių Jonavos krašto
tikinčiųjų piligrimystė taip pat prasidėjo rožinio malda ir šv. Mišiomis
Apsireiškimo koplyčioje; jas aukojo ir
pamokslą pasakė Žeimių parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas. Vėliau
bazilikoje buvo adoruojamas Švč. Sakramentas. Adoracijos valandą vedė Bukonių ir Kulvos parapijų klebonai kun.
Šarūnas Leskauskas ir kun. Raimundas
Kazaitis. Pagrindinėms šv. Mišioms
2007 m. gegužė

bazilikoje vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas,
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,
Vilkaiviškio vyskupas Juozas Žemaitis,
dekanato kunigai. Giedojo Šv. Jokūbo parapijos sumos ir Jaunimo centro
„Vartai“ chorai. Skaitinį skaitė Ruklos
Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas pulkininkas Arūnas Dudavičius,
bendruomenės maldavimus – Jonavos
policijos komisaras Vytautas Kaminskas. Atnašas nešė Marijos legiono, maldos grupės narės, jaunimo atstovai.
Arkiv. S. Tamkevičius pasakė homiliją apie Marijos vaidmenį būti mūsų tikėjimo motina ir jo stiprintoja,
nes ji Evangelijos pasakojimuose yra
tarp tų palaimintųjų, kurios tikėjimas
niekuomet nebuvo susvyravęs: „Vieš-

paties kančios metu vyrai pabėgo, o
Marija stovėjo po kryžiumi. Taip, kaip
jos nepalaužė skausmas, negalėjo apstulbinti ir žinia apie prisikėlusį Jėzų.
Marijai nebuvo reikalingas matomas
Jėzaus apsireiškimas, nes ji savo giliu
tikėjimu nuolat gyveno su Sūnumi.“
Ganytojas atkreipė dėmesį, jog Marijos apsireiškimas Šiluvoje prieš 400
metų sustiprino žmonių tikėjimą šiose apylinkėse ir visoje Lietuvoje. Jis yra
Dievo dovana mums ir šiandien, moralinio reliatyvizmo ir dvasinio sąmyšio laikais.
Parengta pagal Žydrės Radzevičiūtės,
Felicijos Lankelienės informaciją

ŠILUVOS MARIJOS PAVEIKSLO KELIONĖ

Dievo Motina su Kūdikiu
lanko savo vaikus...
Pasirengimo Jubiliejui metu po parapijas iki 2008-ųjų rudens keliauja
Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Malonėmis garsėjantis
paveikslas lankosi bažnyčiose, didesnėse – netgi visą savaitę, suburdamas
parapijų bendruomenes. Būtent parapijų atsinaujinimo kaip šios piligrimystės
vaisiaus ir linkėjo arkiv. S. Tamkevičius, vasario 4 d. arkikatedroje bazilikoje
pašventindamas paveikslo kopiją. Kartu su paveikslu keliauja knyga, joje
aprašomas paveikslo apsilankymas ir pasirašo iškilmių dalyviai. Mažesnių
paveikslo kopijų gali įsigyti parapijų tikintieji ir Šiluvos Mariją priimti savo
namuose tuo metu ypač palaikant juose rimtį, tarpusavio darną, meldžiantis
įvairiomis asmeninėmis ir Bažnyčios intencijomis.

Pirmoji paveikslą vasario 4-ąją priėmė Kauno II dekanato Raudondvario parapija. Vidudienį prie bažnyčios
šventoriaus vartų jį sutiko klebonas
dekanas kun. Augustinas Paulauskas,
į iškilmes atvykę kaimyninių parapijų
klebonai bei gausiai susirinkę tikintieji. Skambant giesmei Marija Marija paveikslas buvo atneštas į papuoštą
bažnyčią ir pastatytas šalia didžiojo
altoriaus. „Švč. M. Marija ateina į Jūsų parapiją su motiniška meile, neša

džiaugsmą, kurio reikia Jūsų vaikams,
šeimoms, darbovietėms, visai parapijos bendruomenei“, – sakė vyskupas
augziliaras Jonas Ivanauskas, apsilankęs parapijoje šia proga ir pakvietęs visą savaitę švęsti Eucharistiją, adoruoti Švč. Sakramentą, priimti Atgailos
sakramentą, skaityti Šventąjį Raštą ir
patirti ypatingą Dievo malonių gausą
Marijos užtarimu. Iš anksto pasirengę
raudondvariškiai tomis dienomis išgyveno didžiulę tarpusavio bendrystę
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Šiluvos žinia

Šiluvos Dievo Motinos paveikslas sutinkamas Raudondvario bažnyčioje

kartu melsdamiesi, giedodami. Žmones sujungė ir Marijos garbei skirti vakarai, kurių metu sužinota apie Šiluvos
paveikslo meninį įtaigumą, restauravimo istoriją, klausytasi eilių Marijai;
ilgai užsitęsdavo parapijos namuose
vykę organizacijų, maldos sambūrių
narių susitikimai, šeimų ir jaunimo
vakarai (gimnazijos dramos studija
buvo parengusi poetinę kompoziciją,
pačios šeimos kartu su vaikais paruošė
maldos budėjimą). Paveikslo apsilankymo žinia plačiai pasklido Raudondvario parapijoje (išplatinta 1,5 tūkst.
parengtų lankstinukų), o jo pagerbti
buvo atvykę mokslo, švietimo bei valdžios žmonėms, dirbantys Raudondvaryje. Parapijiečių namuose ir toliau
lankysis mažesnė šio paveikslo kopija:
sekmadieniais jis perduodamas vis kitoms šeimoms.
Vasario 11 d., sekmadienį, Švč. M.
Marijos paveikslas iškilmingai išlydėtas į Rumšiškes perduodant jį atvykusiems septyniems šios parapijos
atstovams. Prie šv. arkang. Mykolo
bažnyčios (dramatišką istoriją turinčios medinės bažnyčios, kaip pasakojo Marijos radijo laidoje dalyvavę
rumšiškiečiai, sovietmečiu iškeltos iš
marių dugno ir perstatytos miestelyje)
šventoriaus paveikslą sutiko klebonas
kun. Virginijus Birjotas ir gausiai su-
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sirinkę parapijiečiai. Vėliau aukotose
šv. Mišiose klebonas paveikslo apsilankymą pavadino neeiliniu Rumšiškių parapijos dvasinio gyvenimo įvykiu. Spaudžiant šaltukui, nešildomoje
bažnyčioje visas savaitės dienas popiet
nuo 16 val. buvo išstatomas ir adoruojamas Švč. Sakramentas, giedama
Švč. M. Marijos litanija, kalbamas rožinis, skaitomas Šventasis Raštas, prieš
šv. Mišias giedamos giesmės. Kasdien
bažnyčioje lankėsi penkiskart gausesnis būrys parapijiečių, negu paprastais
šiokiadieniais. Penktadienį, šeštadienį
ir sekmadienį bažnyčia buvo pilnutė„Paveikslo lankymasis parapijoje,
dabar galiu pasakyti, buvo ypatingas
Dievo malonės metas. Nedaug liko
žmonių, kurie nebūtų apie tai girdėję, šis įvykis nebūtų jų palietęs. Vyko kažkas sunkiai suprantamo... Atsisveikinant su Šiluvos Marijos paveikslu, žmonių akyse spindėjo ašaros. Visa savaitė buvo susitelkimo,
dvasinio budėjimo savaitė... Galima
tik pamėginti įsivaizduoti, kaip toks
Marijos garbės plitimas, Dievo malonės gausa palies ir kitas parapijas,
ir visą Lietuvą...“
kun. Augustinas Paulauskas,
Raudondvaris

lė. Šioje parapijoje Marijos garbei daug
giedota: giedojo vyskupo Antano Baranausko vidurinės mokyklos folklorinio ansamblio, Kaišiadorių meno mokyklos Rumšiškių skyriaus mokiniai.
Penktadienį, vasario 16-ąją, minint
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną,
giedojo bažnyčios choras. Nepabūgę
šalto oro bažnyčioje meldėsi ir Rumšiškių vaikų dienos centro vaikai ir darbuotojos. Pagerbti Marijos ir dalyvauti
Eucharistijos liturgijoje žmonės atvyko
ir atskirais kaimais: šeštadienį bažnyčioje meldėsi Dovainonių kaimo parapijiečiai, turintys savo koplyčią. Per
4 tūkst. narių turinti Rumšiškių parapija sekmadienį atsisveikino su Šiluvos
Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu.
Karmėlavos parapijos žmones
priimti Mariją kaip Motiną, kuri atveda mus prie savo Sūnaus, kvietė jos klebonas kun. Egidijaus Periokas, vasario
18 d. kartu su parapijiečiais Dievo Motinos paveikslą iškilmingai sutikęs prie
Šv. Onos bažnyčios ir per šv. Mišių homiliją raginęs maldai visą jo lankymosi savaitę. Karmėlavos tikintieji mielai įsigijo daugiau kaip 150 paveikslo
kopijų, kad prie jų galėtų melstis ir savo namuose. Kasdien bažnyčioje buvo
išstatomas Švč. Sakramentas, o šv. Mišiose, kurias aukodavo ir svečiai kunigai, melstasi įvairiomis intencijomis:
už ligonius, kunigus ir pašaukimus į
kunigystę, už sužadėtinius, skaistykloje
kenčiančias sielas; melstasi už jaunimą
bei šeimas. Vasario 25 d., sekmadienį,
spaudžiant stipriam šalčiui, Karmėlavos parapija perdavė paveikslą tautiniais drabužiais pasipuošusiai aštuonių
gimnazistų delegacijai iš Domeikavos
parapijos.
Iškilmingo paveikslo sutikimo metu prie Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios, naujos, dar tik 2006 m.
pradėjusios savo gyvavimo istoriją,
buvo giedamos Marijos garbei skirtos
giesmės, skambėjo varpas. Į iškilmes
atvyko Marijos radijo direktorius kun.
Oskaras Petras Volskis ir aukojo šv. Mišias, koncelebravo parapijos klebonas
2007 m. gegužė

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. Per
pamokslą kun. O. P. Volskis apibūdino
Šiluvos Marijos paveikslo simboliką ir
reikšmę. Po šv. Mišių pradėdamas Švč.
Sakramento adoraciją, klebonas paaukojo parapiją Švč. Jėzaus Širdžiai, sukalbėjo rožinį, Marijos litaniją ir maldą
Šiluvos Mergelei. Ir toliau visą savaitę
domeikaviškiai, ypač aktyviausi parapijos nariai, Marijos legiono narės,
nuo pietų adoruodavo Eucharistinį Jėzų, kartu melsdavosi, o vakarais, po šv.
Mišių, rinkdavosi į dvasiškai juos praturtinusias agapes. Pirmadienį surengti ją padėjo Raudondvario gimnazijos
moksleiviai, atvykę kartu su dekanu
kun. A. Paulausku, kuris supažindino
su pasirengimo Šiluvos Jubiliejui tikslais. Domeikavos bažnyčioje lankėsi
ir šv. Mišias aukojo kun. Vitas Kaknevičius, kun. Vytenis Vaškelis (vėliau
papasakojęs parapijiečiams apie egzorcisto tarnystę), mons. Lionginas Vaičiulionis. Trečiadienį po šv. Mišių apie 20
Domeikavos darželio auklėtinių pašlovino Mariją savo puikiomis giesmėmis.
Giedojo taip pat Domeikavos gimnazijos moksleiviai. Paveikslo apsilankymui
šios gimnazijos mokiniai buvo nupiešę
Marijos paveikslą ir šalia prikabinę savo
nuotraukų. Šis jų projektas kabojo Domeikavos bažnyčioje per visas dienas.
Parapijietės dosniai nešė lauknešėlių,
tad agapėse niekada nepritrūkta vaišių
ir arbatos, kuri labai praversdavo sugrįžus iš itin šaltos bažnyčios.
Kovo 1 d. Šiluvos Dievo Motinos
paveikslas perduotas atvykusiai Lapių
jaunimo delegacijai ir iškilmingai išlydėtas į Lapių Šv. Jono Krikštytojo
parapiją. Daug maldų tomis dienomis
Jėzui ir Marijai skyrė Marijos legiono
nariai. Ypač gausiai bažnyčioje žmonės lankėsi šeštadienį ir sekmadienį.
Šeštadienį iš pat ryto bažnyčioje buvo
kalbamas rožinis, litanija, giedama Švč.
Marijos garbei. Po 11 val. šv. Mišių adoruotas Švč. Sakramentas. Švč. Mergelės
Marijos garbei programą buvo parengęs jaunimas – Lapių mokyklos skaitovės ir muzikos būrelio mokinės, jaunosios bažnyčios choristės. Paveikslo
2007 m. gegužė

lankymosi proga Lapių mokykla išleido
lankstinuką, o bažnyčioje buvo eksponuojami jaunųjų piešėjų darbeliai. Sekmadienį šv. Mišios buvo aukojamos už
parapiją, jose dalyvavo dauguma Pirmajai Komunijai besirengiančių vaikų,
giedojo jaunimo ir suaugusiųjų chorai.
Joms pasibaigus Šiluvos paveikslas su
žibintais, vėliavomis, procesijos kryžiumi buvo išlydėtas ir perduotas Vandžiogalos parapijos atstovams.
Iki kovo 7 d. Šiluvos Marijos paveikslas lankėsi Vandžiogalos parapijoje. Prie Švč. Trejybės bažnyčios jį
pasitiko klebonas kun. Albinas Graužinis su parapijiečiais. Vėliau šv. Mišias klebonas aukojo už parapijos šeimas, jaunimą, prašant jiems tikėjimo
malonės. Vandžiogališkiai, kaip ir kitų
parapijų žmonės, pagerbė Mariją adoruodami Eucharistinį Jėzų, kartu kalbėdami rožinį ir litaniją.
Savaitės viduryje Marijos paveikslą
džiaugsmingai pasitiko Muniškių parapija. Ta proga šv. Mišias Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčioje aukojo svečias
kunigas KMUK kapelionas Mindaugas
Pukštys. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija. Muniškių pagrindinės
mokyklos mokiniai paruošė programėlę ir savo giesmėmis taip pat pagarbino
Mergelę Mariją. Kalbėtas rožinis, Marijos litanija, eitas Kryžiaus kelias. Švč.
Sakramento adoracijoje dalyvavo Muniškių senelių namų gyventojai.
Kovo 8-ąją, paveikslas išlydėtas į
Panevėžiuko NukryžiuotojoJėzaus
bažnyčią. Panevėžiuke paveikslas svečiavosi porą dienų.
Savo giesmėmis mokiniai suteikė šventei
džiugaus jaunatviškumo. Parapijiečiai
savo pamaldumą išreiškė rožinio malda
ir Švč. Sakramento
adoracija.

Kovo 10-ąją, šeštadienį, paveikslas
iškeliavo į Babtų parapiją. Jį pasitiko
bažnyčios šventoriuje gausiai susirinkę miestelio gyventojai. Lydimas kunigų, tautiniais drabužiais pasipuošusių moksleivių, choristų ir parapijiečių
paveikslas buvo iškilmingai įneštas į
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią.
Šv. Mišias aukojo dekanas kun. A. Paulauskas. Drauge koncelebravo kun.
Mindaugas Pukštys, Čekiškės klebonas Vaidas Bartkus ir parapijos klebonas kun. Gintas. Rumševičius. Mišių
metu buvo pašventintos žmonių įsigytos mažesnės Šiluvos Mergelės paveikslo kopijos. Klebonas įteikė paveikslus
labiausiai prie šventės organizavimo
prisidėjusiems ir visada geranoriškai
pagelbstintiems parapijiečiams, organizacijoms Jis padėkojo choristams,
ūkininkams, padėjusiems bažnyčioje
įrengti šildymą, Babtų gimnazijos bendruomenei. Kovo 11 d. parapijiečiai jau
nuo ankstyvo ryto rinkosi pasimelsti
prie paveikslo ir apgailestavo, jog taip
trumpai tegalėjo juo pasidžiaugti savo
bažnyčioje. Iš Babtų malonėmis garsus
Marijos paveikslas iškeliavo į Kulautuvos parapiją.
Kovo 11 d., sekmadienį, Kulautuvos parapijos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas, gausiai susirinkę tikintieji, procesijos dalyviai, pasipuošę tautiniais kostiumais bei procesijų
drabužiais, krapnojant pavasario lietučiui, skambant varpams ir giesmei
Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje
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Marija Marija, su didele pagarba ir jauduliu pasitiko Dievo Motinos paveikslą.
Ši diena sutapo su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 17-ųjų metinių paminėjimu, tad daug melstasi už tautą.
Klebonas pasveikino parapijiečius su
nepaprastai reikšmingu įvykiu, pavadindamas jį stebuklu, ir kvietė atverti
„Kulautuviškiai patyrė didžiulį
džiaugsmą. Kai parvežė Švč. M. Marijos
paveikslą, visi pajutome jo apsilankymo
šviesą ir malonę. Juk ji, visų mūsų
motina, tarsi stebėjo mus savo gerų akių
žvilgsniu, stebėjo, kaip mes gyvename,
ar teisingu keliu einame. Su paveikslu
apsilankiusi Marija davė progą pažvelgti
į save, pažvelgti į visą savo gyvenimo
kelią. Šita malonė labai reikalinga ne tik
dėl Jubiliejaus, kurį švęsime. Paveikslo
apsilankymas labai išjudino iš sąstingio ir
tikinčius, ir netikinčius, jis tapo geriausia
atsvara dabarties blogybėms.“

jaunimas susitiko su Ričardu Pagojumi, knygos „Meilės pamokos“ autoriumi. Kovo 15 d. parapijiečiai meldėsi
už sergančiuosius, o šv. Mišias aukojo
Raudondvario parapijos vikaras kun.
Vitas Kaknevičius. Vėliau Kulautuvos bibliotekos „Bičiulių klubas“ visus
pakvietė į poezijos ir giesmės vakarą,
skirtą Švč. M. Marijai Seniūnijos salė
buvo pilnutėlė, visi dėkojo už nuostabiai praleistą valandą. Kulautuviškiai
savo maldose prašė Viešpaties dvasinių pašaukimų – apie juos seniūnijos
salėje vyko gyvas pokalbis su Kulautuvoje viešėjusiu su Kauno kunigų seminarijos rektoriumi mons. A. Žukausku
ir klierikais.
Kovo 17 d., šeštadienį paveikslas
priimtas Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyne, o sekmadienį jis atkeliavo į Šv. Barboros bažnyčią. Iš čia
jis buvo perduotas Vilkijos parapijai.

Janina Bernatonienė, Kulautuva

širdis ne tik Švč. M. Marijai, bet ir artimui, matyti šalia savęs esančius, dalytis
su jais gerumu. „Ir mes, artėdami prie
Dievo per Švč. M. Mariją, turime paruošti savo širdį ir dvasią, atsisakyti vergavimo visokioms ydoms kasdieniniame gyvenime. O tai yra sunkiausia“, –
sakė klebonas per šv. Mišias. Paveikslo
lankymosi savaitę daug dėmesio teko
šeimoms: už jas šv. Mišias aukojo svečias kun. Ričardas Rutkauskas, buvęs
Kulautuvos vidurinės mokyklos mokinys. Įvyko parapijiečių susitikimas su
arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja Giedre Aukščiūniene. Kovo 13 d.
buvo meldžiamasi už parapijos institucijas. Gausiai į bažnyčią susirinkę
mokyklos, medicinos įstaigų, bibliotekos ir kt. darbuotojai sulaukė garbingo
svečio – vyskupo augziliaro Jono Ivanausko, kuris aukojo šv. Mišias ir pasakė turiningą pamokslą. Nuoširdus pokalbis su ganytoju pratęstas per agapę
seniūnijos salėje, kur klebonas pristatė
institucijų atstovus. Jaunimui skirtą
dieną šv. Mišias aukojo kun. Gintaras
Blužas, giedojo Kulautuvos vidurinės
mokyklos mokiniai. Kultūros centre
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Kovo 18 d. Šiluvos Marijos paveikslas iškilmingai sutiktas prie Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios. Jo pasitikti
į šventorių išėjo visi gausiai į sumos šv.
Mišias susirinkę tikintieji, nors lauke
ir lynojo. Pasmilkius, sukalbėjus maldą Sveika, Marija, giedant giesmę Sveika Marija, Motina Dievo su parapijos
bei miestelio vėliavomis paveikslas iškilminga procesija, kurioje dalyvavo
ir vaikai, buvo atneštas į bažnyčią. Čia

klebonas jubil. Leonas Kalinauskas aukojo šv. Mišias už parapijos jaunimą.
Paveikslo lankymosi metu kasdien
Vilkijos bažnyčioje ryte ir vakare aukotos šv. Mišios; jose melstasi už parapijos šeimas, ligonius, ypač gydomus Vilkijos slaugos namuose, prašyta
Lietuvos piliečių ir valdžios solidarumo, taip pat Viešpaties globos parapijos organizacijoms, melstasi ir už tai,
kad parapijos nariai neapleistų sekmadienio Mišių ir kuo gausiau jose dalyvautų. Vakaro šv. Mišiose dalyvaudavo
daug svečių kunigų: tai kun. Audrius
Mikitiukas, dekanas kun. Augustinas
Paulauskas, kun. Gintaras Blužas, kun.
Vaidas Bartkus, kun. Ramutis Janšauskas. Viešėjo ir Raudondvarios parapijos choras, surengęs koncertą.
Lygiai po savaitės, kovo 25 d., sekmadienį, Švč. M. Marijos paveikslą iškilmingai sutiko Čekiškės parapijos
tikintieji su klebonu kun. V. Bartkumi.
Paveikslas, pagerbtas maldomis, apsilankė ne tik Švč. Trejybės bažnyčioje,
bet ir Krūvandų koplyčioje, P. Dovydaičio mokykloje. Apie Šiluvos Marijos apsireiškimą Šiluvoje, malonėmis
garsėjantį paveikslą sužinojo visi šios
mokyklos mokiniai. Po pamaldų bažnyčioje parapijiečiai buvo susirinkę į
savo bendruomenės vakarą parapijos
namuose. Į šv. Mišias ir agapę taip pat
buvo apkviesti ir švietimo, savivaldy-

Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Raudondvario parapijoje
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Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
bės ir sveikatos apsaugos darbuotojai
čekiškiečiai. Miestelio jaunimas dalyvavo jiems skirtose šv. Mišiose (jas
aukojo kun. Š. Petrauskas) ir vakaro
susitikime. Mišios už ligonius, senelių
namų gyventojus, socialinius darbuotojus aukotos penktadienio vakarą, o
šeštadienį popiet, kovo 31 d,. paveikslas, dalyvaujant dekanato kunigams,
išlydėtas į Jurbarko bažnyčią, kur jis
tęs savo piligriminę kelionę lankydamas Jurbarko dekanato parapijas.
Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija lankosi ir Šiaulių
vyskupijoje. Jos ganytojas vysk. Eugenijus Bartulis kasmet paskutinį rugpjūčio sekmadienį su didžiuliu jaunimo būriu dalyvauja piligriminiame
žygyje į Šiluvą pėsčiomis nuo Tytuvėnų, atvyksta į šią šventovę ir kiekvieną
mėnesį švęsti Marijos dienos.
Vasario 18 d. vysk. E. Bartulis paveikslo kopiją pašventino Šiaulių katedroje. Šiluvos Marijos paveikslas
dvasinės traukos ir maldos vieta jos
lankytojams buvo daugiau kaip mėnesį. Kovo 25 d., palydint paveikslą į šv.
Jurgio bažnyčią, šv. Mišių homilijoje
vysk. E. Bartulis gilino susirinkusiųjų žvilgsnį į dieviškąją Motiną. dr. Aldona Vasiliauskienė paskaitoje po šv.
Mišių perteikė istorinę šv. Kazimiero, jo maldų Mergelei Marijai sąsają,
Marijos apsireiškimo ir šventųjų užtarimo reikšmę Lietuvai išsaugant katalikų tikėjimą. Paveikslas išneštas iš
katedros skambant daudytėms, vėliau
miesto gatvėmis jį lydėjo Šv. Cecilijos
ansamblis ir tikintieji. Prie šv. Jurgio
bažnyčios procesiją pasitiko klebonas kun. Egidijus Venckus, parapijos
choras. Nuo balandžio 28 d. Šiluvos
Marija prie malonėmis garsėjančio
paveikslo kvietė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.
Šiaulių vyskupijos parapijose paveikslas lankysis iki 2008 m. rugsėjo, šią
kelionę užbaigdamas Tytuvėnuose.
Nuo gegužės mėn. pašventinta Šiluvos Marijos paveikslo kopija keliauja
ir Telšių vyskupijoje. Čia ji lankosi
2007 m. gegužė

„Jei nebūtų Marijos apsireiškimo prieš 400 metų, gal šiandien nebebūtume ir
katalikai. Visų lietuvių širdyse turėtų būti Šiluvos vardas. Reikia garsinti Šiluvą,
ypač jaunimui. Kiekvienas turėtų žinoti, kur yra Šiluva, lankytis joje, prašyti Dievo
malonių, ir džiaugsme, ir skausme atsiremti į Viešpatį, nes Šiluvoje turime nuostabią
vietą, apie kurią yra daug žmonių patyrimų, paliudijimų. Joje galime melstis ir gauti
atsakymus į žmogaus gyvenimo klausimus... Su šeimos nariais lankomės Šiluvoje
kiekvieno mėnesio 13 dieną. Siūlyčiau visiems, kurie yra labai užimti, turi daug verslo
reikalų, atvažiuoti šią dieną į Šiluvą, pašvęsti ją Marijai, ir tikrai atras daugiau laiko
ir galimybių. Žmogui duotos tik 24 val. per parą ir septynios dienos savaitėje, tačiau
vis tiek viskas yra Viešpaties rankose.“
Kęstutis Vaicekauskas, Rumšiškės

Vaikų ir jaunimo kongresėliuose, kurie gegužės vakarais rengiami vyskupijos dekanatuose. Taip Šiluvos Dievo
Motinos kvietimą, prieš 400 metų apreikštą piemenėliams, nepaliaujamai
garbinti jos Sūnų kviečiami apmąstyti
vaikai ir jaunimas. Malonėmis garsus
paveikslas iškilmingai pasitinkamas
prie miestų ir miestelių (paveikslas jau
aplankė Palangą, Akmenę, Klaipėdą,
Mažeikius, Telšius, važiuos į Plungę,
Skuodą ir kt.) ribos, vėliau iškilmingai atnešamas į bažnyčią. Per šv. Mišių
homiliją vysk. Jonas Boruta perteikia
Šiluvos šventovės istoriją. Po Mišių paveikslas išnešamas į šventorių; čia surengiama eisena prie Lurdo, Švč. M.
Marijos statulos ar koplytėlės lauke,
katechezė vaikams ir paaugliams mariologine tema, giedama Švč. M. Marijos litanija ir giesmės. Po pamaldų
jaunimas dar pabendrauja agapėje.
Dekanatų kongresėliuose ypač akty-

viai kviečiami dalyvauti vaikų chorų
giesmininkai, ministrantai, adoruotojos, vaikai ir jaunimas, besirengiantys
Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimui,
ateitininkai, skautai, valančiukai, kitų
katalikiškų organizacijų nariai.
Parengta pagal kun. Augustino Paulausko,
Genovaitės Meilutienės, kun. Roberto
Gedvydo Skrinsko, G. Barčkutės, Beatos
Šadzevičienės, kun. jubil. Leono Kalinausko,
kan. Andriejaus Sabaliausko ir Kauno
arkivyskupijos spaudos tarnybos informaciją

Leidinyje panaudoti tikinčiųjų
liudijimai parengti pagal „Marijos
radijo“ laidose išsakytas mintis.
Nuostabus ženklas – žmonių liudijimai, kaip jie išgyvena pasirengimą
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje Jubiliejui.
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RENGINIAI IR ŠVENTĖS PASITINKANT ŠILUVOS JUBILIEJŲ

2007 m. vasara

www.siluva.lt
MARIOLOGINIS KONGRESAS Kaune, Pažaislio bažnyčioje rugpjūčio 15 d.,
Šiluvoje rugsėjo 8 d.
ARKIVYSKUPIJOS PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVĄ 2007 m. rugpjūčio 26 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO (ŠILINIŲ) ATLAIDAI ŠILUVOJE
rugsėjo 8–16 d.

Birželio 9–10 d. visose parapijose
iškilmingai švenčiamos DEVINTINĖS –
DIEVO KŪNO IR KRAUJO LITURGINĖS
IŠKILMĖS

MARIJOS DIENĄ ŠILUVOJE –
DEKANATŲ PILIGRIMINĖS
KELIONĖS
Birželio 13 d. Kauno II dekanato
Liepos 13 d. Jurbarko dekanato
Rugpjūčio 13 d. Ukmergės dekanato

EUCHARISTINIAI KONGRESAI
DEKANATUOSE
Liepos 7–8 d. Ukmergės dekanate
Liepos 14–15 d. Kėdainių dekanate
Liepos 21–22 d. Jonavos dekanate

KAUNO MIESTE
Gegužės 18–20 d. (skirta jaunimui) Švč.
Sakramento (studentų) koplyčioje
Gegužės 26–27 d. Šventosios Dvasios
(Šilainių) bažnyčioje
Birželio 2–3 d. Švč. M. Marijos Rožinio
Karalienės (Palemono) bažnyčioje
Birželio 9 d. Arkikatedroje bazilikoje
Birželio 16–17 d. Šv. Antano Paduviečio
bažnyčioje
Birželio 16–17 d. Švč. Jėzaus Širdies
(Šančių) bažnyčioje
Birželio 23–24 d. Gerojo Ganytojo
bažnyčioje
Liepos 14–15 d. Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje
Liepos 28–29 d. Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčioje

ŠILUVOS MARIJOS PAVEIKSLO
KELIONĖ
Keliaujantis Šiluvos Dievo Motinos su
Kūdikiu paveikslas gegužės pabaigoje
baigia savo lankymąsi Jurbarko
dekanato parapijose.
Per vasarą jis keliaus RASEINIŲ
DEKANATE.
Gegužės 27 – birželio 17 d. Raseiniai
Birželio 2–3 d. Alėjai
Birželio 10 d. Pašaltuonio koplyčia
Birželio 9–10 d. Kalnujai
Birželio 17 – liepos 1 d. Viduklė
Liepos 1–6 d. Paupys
Liepos 6–8 d. Lyduvėnai
Liepos 8–15 d. Žaiginys
Liepos 15–22 d. Vosiliškis
Liepos 22 – rugpjūčio 5 d. Ariogala
Liepos 28–29 d. Leščiai
Rugpjūčio 5–12 d. Paliepiai
Rugpjūčio 12–19 d. Betygala
Rugpjūčio 15 d. Ugioniai
Rugpjūčio 19–26 d. Girkalnis
Rugpjūčio 25 d. Milašaičiai
Rugpjūčio 26–29 d. Butkiškė
Rugpjūčio 29 – rugsėjo 2 d. Juodaičiai

PAMALDOS ŠILUVOJE
ŠVENTOSIOS MIŠIOS
BAZILIKOJE
Sekmadieniais 8, 10 ir 12 val.
Šeštadieniais 10 val.
Šiokiadieniais 8 val.
Kiekvieną mėnesio 13 dieną 9, 12 val.
KOPLYČIOJE
Šiokiadieniais ir šeštadieniais
vasaros laiku 19 val.
Kiekvieną mėnesio 13 dieną 8, 10 val.
ROŽINIO MALDA
Šeštadieniais Bazilikoje 14 val.
Kasdien prieš vakaro šv. Mišias.

Šiluvos žinia. Parengė ir išleido Kauno arkivyskupijos kurija. Informaciją galima siųsti el. p. info@kn.lcn.lt, tel. (37) 40 90 25.
2007 m. © Kauno arkivyskupija. Rotušės a. 14 A, Kaunas
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