Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
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Popiežiaus laiškas, skiriantis
pasiuntinį Šiluvos Jubiliejuje
Garbingajam mūsų Broliui,
Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolui Joachimas MEISNERIUI,
Kelno arkivyskupui

Šiandien prašykime Mariją,
kad ji mums dovanotų
savąjį tikėjimą,
tokį tikėjimą, kad jau dabar
šiame laikiname gyvenime
matytume ir amžinybę,
tokį tikėjimą, kuris perkeistų
dabartinį mūsų gyvenimą,
tokį tikėjimą, kurio dėka
žinotume, jog mūsų
gyvenimas priklauso
ne praeičiai,
bet ateičiai su Dievu.
Iš Šventojo Tėvo homilijos
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmėse
2008 m. rugpjūtį

Jau artėja keturių šimtų metų sukaktis, kai liudijamas Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje, kuri yra Lietuvoje. Dar viduriniais amžiais šiame krašte pradėjo plisti
Evangelijos žinia ir vaisingai skleistis Išganytojo malonės darbai. Vėliau minėtoje vietoje pastatyta Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovė, kad ten galėtų gausiai rinktis
tikintieji, su pasitikėjimu prašysiantys Dangaus pagalbos tiek kūnui, tiek dvasiai. Pasakojama, kad 1608 metais keliems piemenėliams pasirodė pati Dievo Gimdytoja, ir
tada katalikybė ėmė plėtotis su nauju užmoju. Bet vėlesniais amžiais ten iškilo tam
tikrų sunkumų bei negerovių, kurios reiškė visišką priešiškumą katalikų tikybai.
Nūdien reikalai yra pagerėję, o Lietuvoje gyvenančios tautos Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo Vincento Sladkevičiaus buvo pavestos Bažnyčios Motinos globai. Šį pavedimą ten lankydamasis patvirtino ir garbingasis mūsų pirmtakas Jonas Paulius II.
Tad teisinga, kad garbingojo Brolio Kauno arkivyskupo metropolito Sigito
Tamkevičiaus SJ bei kitų Lietuvos vyskupų kvietimu bei raginimu būtų deramai
iškilmingai paminėta anksčiau minėto įvykio keturių šimtmečių sukaktis, ypač
rugsėjo 13–14 d. Šių iškilmių šventimas suteikia progą ir galimybę ne tik paminėti tą įvykį, bet ir sužadinti širdyse uolesnio tikėjimo dvasią.
Todėl siekdami, kad šios apeigos vyktų kuo didingiau ir veiksmingiau, nusprendėme nusiųsti prakilnų vyrą, kuris Mums atstovautų ir veiktų Mūsų vardu.
Atkreipėme dėmesį į Tave, Garbingasis mūsų Broli, kuris esi visiškai tinkamas prisiimti šią tarnystę ir deramai ją atlikti. Tad didžiulio palankumo Tau skatinami
skelbiame ir skiriame Tave, Garbingasis Mūsų Broli, YPATINGU PASIUNTINIU
minėtoms iškilmėms švęsti.
Visiems dalyviams ir tenykščiams žmonėms išreikši Mūsų rūpestį, kad jie,
atsidavimo Marijai paskatinti, kupini dvasinių vaisių, su atnaujintu uolumu laikytųsi maldingumo bei gerų darbų. Galiausiai norime, kad Mūsų vardu ir Mūsų
galia suteiktum apaštališkąjį palaiminimą, kuris būtų tikras dangiškos apsaugos
ir būsimų malonių ženklas.
Vatikanas, 2008-ųjų, ketvirtųjų Mūsų pontifikato metų, liepos 3-ioji diena
Popiežius Benediktas XVI
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Piligrimų minia aikštėje prieš Šiluvos baziliką. 2007 m. Šilinės

Iškilmės Šiluvoje: turiningai
išgyventi Jubiliejaus džiaugsmą
Šiluva keičia savo veidą. Atsinaujinusi, gerokai erdvesnė, ji laukia visos
Lietuvos maldininkų, atvykstančių drauge išgyventi Jubiliejaus džiaugsmo
į iškilmes rugsėjo 14 dieną ir visu dešimties dienų atlaidų laikotarpiu
nuo rugsėjo 6 d. iki 15 d. Apie iškilmes pasakoja Kauno arkivyskupijos
sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė.

Kuo išskirtiniai šiemet yra Šilinių atlaidai?
Šiemet Švč. M. Marijos Gimimo
atlaidai kiek kitokie: jų metu švenčiame didijį Dievo Motinos apsireiškimo
Šiluvoje Jubiliejų. Kitokie ir todėl, kad
Jubiliejui buvo įtemptai rengiamasi.
Šis dvasinis pasirengimas dvejus metus leidžia manyti, kad į Šiluvą šiemet
atvyksta daugiau maldininkų, gerai
suprantančių savo kelionės prasmę,
jau daug girdėjusių apie apsireiškimo
žinią, jo laukdami jau išgyvenę maldos, vienybės džiaugsmą. Ir organizacine prasme, žvelgiant į sudarytą programą, matyti kai kas naujo.
Pabandykime atkreipti Jubiliejaus iškilmių dalyvių dėmesį į programos,
kurioje kviečiama dalyvauti, naujesnius ir svarbesnius akcentus.
Jubiliejus švenčiamas prisidedant
visoms Lietuvos vyskupijoms, tad galima sakyti, kad Jubiliejaus iškilmės yra
Lietuvos Bažnyčios šventė. Kasdien šv.
Mišias aukos ir homilijas sakys skirtin-
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gų vyskupijų ganytojai, kunigai (drauge
su Kauno arkivyskupijos dvasininkais)
teiks patarnavimus, giedos vyskupijų
chorai. Pagrindinių iškilmių dieną rugsėjo 14-ąją į Šiluvą atvyksta Šventojo
Tėvo Benedikto XVI pasiuntinys, vadovausiantis iškilmingai Eucharistijos liturgijai. Pagrindines iškilmes transliuos
Lietuvos televizija. Negalintys atvykti,
ypač dėl amžiaus, ligų, turės galimybę
drauge melstis su Marijos radiju, kasdien transliuosiančiu iš Šiluvos.
Suprantama, iškilmių centras lieka
šv. Mišios, kuriose prasmingiau dalyvaujame pasinaudoję Sutaikinimo sakramento malone. Be pagrindinių šv.
Mišių aikštėje, jose dalyvauti galima
nuo ryto iki vakaro: 8, 9, 10, 16 ir 18
val. Šiemet 9.30 val. Bazilikoje bus galima drauge giedoti Marijos valandas.
Katechezės prieš pagrindines šv. Mišias
padės joms geriau pasirengti. 15 val.
vyks konferencijos dienos temomis.
Kaip įprasta 17 val. vykstančios Rožinio
procesijos metu slėpiniai bus apmąstomi stabtelėjus prie naujųjų koplytstul-

pių, ženklinančių kelią tarp Bazilikos
ir koplyčios. Kai kuriais vakarais vyks
procesijos su Švč. Sakramentu, Sutaikinimo pamaldos, įvairios meninės programos. Ligonių sveikatos koplyčioje
nuolat vyks Švč. Sakramento adoracija.
Ypač prasmingoje jaunimo programoje dalyvauti taip pat kviečiamas ir
kitų vyskupijų jaunimas, iš Raseinių į
Šiluvą rugsėjo 6 d. rengiamame žygyje
galėsiantis pasirengti susitikti su Dievu, dalyvauti Sutaikinimo pamaldose, pavakaroti prie laužo, pernakvoję
Šiluvoje drauge su tradicinio žygio iš
Kryžių kalno dalyviais švęsti šv. Mišias
sekmadienį. Beje, tądien, rugsėjo 7-ąją,
po jų aikštėje bus šventinamas popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagei atminti
skirtas paminklas. Ypatingą palaiminimą Šiluvoje gaus šeimos, į Jubiliejaus
iškilmes asmeniniais pakvietimais parapijose kviečiami dalyvauti vaikai ir
jaunimas, šiemet priėmusieji Pirmąją
Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą.
Netoli aikštės infopalapinėje bus atspindima Lietuvos Bažnyčia – vyskupijų
istorijos, lankytinos vietos, katalikiškų
institucijų veikla. Iškilmes primins jubiliejiniai suvenyrai, piligrimų vadovai
keturiomis kalbomis, kita literatūra.
Kokią dvasinę atgaivą dar galėtų patirti maldininkai Šiluvoje?
Po pamaldų kviečiama nesiskirstyti
ir atlaidų šurmulį, tarpusavio bendrystę išgyventi šiemet rengiamoje poilsio
vietoje – mokyklose stadione. Čia bus
galima pasistiprinti, pasiklausyti koncertuosiančių įvairių Lietuvos kraštų kapelų ir netgi pašokti. Bazilikoje
ir koplyčioje po pietų bus rengiami
sakralinės muzikos – solistų, instrumentinės, vargonų ir kt. – koncertai,
kultūros namuose rodomi filmai apie
Šiluvą, Lietuvos religinio gyvenimo
įvykius. Atlaidų tradicija yra labai sena, tad ketinama neretai pasitaikantį jų
neskoningumą pakeisti tikresniais tradiciniais akcentais: organizuojamame
amatų kiemelyje bus galima pasigrožėti žmogaus rankų darbais iš lino, medžio ir pan., parodyti juos iš kitų kraštų
atkeliausiantiems iškilmių dalyviams
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bei parsivežti lauktuvių namiškiams.
Taigi Jubiliejaus iškilmių dalyviai
kviečiami visą dieną praleisti Šiluvoje
ir dalyvaujant įvairiose programos dalyse kuo prasmingiau švęsti.
Ko tikimasi ir iš pačių atvykstančiųjų?
Žmonių sąmoningumas yra didelė
Jubiliejaus iškilmingumo dalis. Daugeliu atveju tikimasi atvykstančių maldininkų supratingumo. Visų pirma –
kalbant privažiavimą prie Šiluvos (iki
pat jos atvykti dėl didelio transporto
ir žmonių srauto nebus įmanoma). Iš
numatytų stovėjimo aikštelių pakeliui
Raseinių savivaldybė rūpinsis atvežti
autobusais iki miestelio centro. Numatytos aikštelės kviestiniams svečiams,
dvasininkams. O visiems piligrimams,
atvykstantiems autobusais ar lengvaisiais automobiliais, įrengtos 3 stovėjimo aikštelės nuo Raseinių, Žaiginio ir
Tytuvėnų pusės, jose kasdien tilps daugiau kaip 1000 transporto priemonių.
Informaciniai stendai Šiluvoje
nuolat praneš apie renginius ir pasikeitimus programoje (pvz., jei dėl oro
tektų keisti šv. Mišių vietą iš aikštės į
Baziliką). 20-yje vietų bus klausoma
išpažinčių. Tačiau tai nereiškia, kad
neteks palūkuriuoti eilėse. Kita vertus,
Sutaikinimo sakramentą, svarbų pilnutinai dalyvaujant atlaiduose, galima
atlikti ir savo parapijose.
Svarbu paisyti žmonių, palaikysiančių tvarką ir rimtį, nuorodų, būti dėmesingiems vieni kitiems. Derama iškilmių eiga rūpinsis 100 narių, atsakingų
už atskiras sritis, pvz., giedojimą, liturgiją ir t. t., komanda, beje, jos dauguma
ne pirmąkart talkina atlaiduose. Organizaciniais rūpesčiais dalijasi visi Kauno kunigų seminarijos ugdytiniai, 30
jaunųjų savanorių. Tegul šios bendros
pastangos padės mums patiems ir svečiams iš kitų kraštų kuo turiningiau išgyventi Jubiliejaus iškilmių džiaugsmą.

Pasaulio lietuviai
Padėkos šventėje Šiluvoje
Švęsti Jubiliejaus, aktyviai jam rengęsi, į Šiluvą ketina atvykti lietuvių, išsibarsčiusių
po daugybę pasaulio šalių. Rugsėjo 15-ąją, Padėkos dieną, švenčiant Švč. M. Marijos
Sopulingosios šventę, atvykusieji svečiai ir kiti piligrimai dalyvaus specialioje programoje. Šv. Mišias aukos LVK delegatas Užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel.
Edmundas Putrimas, kiti užsienyje tarnaujantys dvasininkai, laukiama svečių šalių
parapijų giedotojų, ansamblių, parengsiančių ir menines programėles.

Iš Klyvlendo (JAV) parapijos atvyksta 38 piligrimai, kuriuos lydės
kun. Gediminas Kijauskas SJ. Apie
tai jau senokai mus informavo grupės
vadovė Rita Penčylienė, atstovaujanti
„Vytis Tours“. Taip pat atvyksta kun.
Anthony Puchenski is Čikagos, kun.
Johns Clevence iš Ocean City, JAV.
Prel. E. Putrimas lydės grupę iš Toronto (Kanada) – šią kelionę oficialiai
rengia agentūra „Best Way to Travel“.
Laukiame piligrimų iš Londono (AnSigito Šniro paveikslas parodoje
Los Andželo Šv. Kazimiero parapijoje

glija), Vokietijos ir joje veikiančios Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos, taip
pat iš Airijos. Mus pasiekė žinia, jog
bus piligrimų iš Australijos ir Novosibirsko. Sunkiau suprantamiems lietuviškai arba visai nemokantiems siūloma dalyvauti 8 val. šv. Mišiose, kurios
svečio kunigo iš JAV bus aukojamos
anglų kalba Apsireiškimo koplyčioje.
Džiugu, kad rugsėjo 15-ąją vienose šv.
Mišiose išgirsime giedant Kaliningrado Šventosios Šeimos bažnyčios vaikų
chorelį, o iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje 12 val. aikštėje giedos gausus
būrys lietuvių choristų iš Punsko Švč.
M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.
Šio krašto lietuviai džiugins popietinėje programoje bei vakare giesme melsdamiesi Rožinio maldą, kas mums nebeįprasta, o Punsko ir Seinų krašto lietuviai dažnai gieda sekmadieniais.
Įdomesnių akcentų tikimės liturgijos šventime pagrindinėse šv. Mišiose.
Evangeliją giedos nuolatinis diakonas
iš Toronto dr. Kazimieras Ambrozaitis.
Vieną iš skaitinių pakvietėme skaityti
Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkę p. Reginą Narušienę. Visuotinę maldą rengiamės skaityti kalbomis tų šalių, kuriose gyvena
didelis skaičius lietuvių. Ieškome būdų
šias šv. Mišias transliuoti internetu,
kad jas galėtų stebėti tie mūsų tautiečiai, kurie yra toli nuo Tėvynės, tačiau
savo širdimi – Šiluvoje...
Kas turite savo artimųjų, giminių ir
pažįstamų užsienyje, kviečiame dalytis
informacija apie tai, kas čia, Šiluvoje,
vyksta!
Ses. Pranciška Bubelytė FDCJ
Užsienio lietuvių sielovados referentė
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ATRASTI NAUJĄ GYVENIMĄ JĖZUJE KRISTUJE

Marija primena Dievo garbinimo
svarbą mūsų gyvenime
Bažnyčia moko, kad per Jėzų Kristų Dievas pasakė žmogui viską, tai yra Jo
galutinis žodis. Tėvas per Jėzų mums apreiškė Dievo gyvenimo slėpinius, mūsų
likimą. Štai kaip įstabiai apie tai kalba šv. Kryžiaus Jonas: „Nuo to laiko, kai Jis
mums atidavė savo Sūnų, kuris yra Jo vienintelis Žodis, Dievui nebelieka nieko
daugiau pasakyti. Tuo vienu Žodžiu Jis mums pasakė iš karto viską <...>. Dėl to
tas, kuris dabar dar klausinėtų Viešpatį ar lauktų iš Jo vizijos ar apreiškimo, ne
tik elgtųsi kvailai, bet ir įžeistų Dievą, nežvelgdamas vien į Kristų, o ieškodamas
dar ko nors kito arba kokių nors naujovių.“ Tad krikščionis turi klausyti Kristaus,
įsižiūrėti į Jį, nes Jis yra tiesos pilnatvė.

Vatikano II Susirinkimas moko:
„Nebelauktina jokio naujo viešo apreiškimo, iki garbingai pasirodys mūsų
Viešpats Jėzus Kristus“ (Dei Verbum,
4). Todėl pagrįstai galime klausti, kodėl žmonės mato regėjimus? Maža to,
Bažnyčia ištyrusi kai kada pripažįsta
apsireiškimų tikrumą...
Visų pirma tai reiškia, kad po Jėzaus Kristaus nebebus jokios naujos
religijos, kurią įkvėptų pats Dievas.
Kristuje pasakyta visa Tiesa, Dievas
kažko „nepasilaikė“ sau, tad būtų klaidinga manyti, kad gali kam nors pasirodyti Jėzus Kristus, angelas, Marija
ir pasakyti tai, ko nėra užrašyta Šventajame Rašte, ko neskelbia Bažnyčios
Tradicija.
Tačiau Katalikų Bažnyčios katekizmas teigia: „Vis dėlto, nors Apreiškimas
ir baigtas, jis nėra iki galo išaiškintas“
(§ 66). Tad apreiškimai, vizijos, regėjimai nepasako nieko nauja, bet paaiškina ir pagilina tam tikrus dalykus. Kai
vyksta tikras Marijos apsireiškimas,
juo primenama kažkas svarbaus.
Ką mums norima pasakyti Šiluvos
apreiškimu? Kaip žinome, Marija buvo
paklausta: „Mergaite, ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje
vietoje buvo garbinamas mano Sūnus,
o dabar čia ariama ir sėjama.“ Žodžių
nedaug, bet jie itin talpūs.
Marija nesako: „Verkiu dėl to, kad
žmonės nesimeldžia Rožinio.“ Ji susirūpinusi, kad žmogus pamiršta jos Sūnų, pamiršta, kad Jis yra visa ko cent-
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ras. Ji primena garbinimo svarbą mūsų
gyvenime. Kas yra garbinimas?
Katekizmas sako: „Dievą garbinti reiškia Jį pripažinti Dievu, visko,
kas tik egzistuoja, Kūrėju ir Gelbėtoju, Viešpačiu ir Mokytoju, begaline ir
gailestinga Meile. <...> Dievą garbinti
reiškia su pagarba ir visišku Jam pasidavimu pripažinti „menkumą kūrinio“, kuris egzistuoja tik Dievo dėka“
(KBK 2096–2097).
Kaip matome, garbinimas žmoguje kyla iš to, kad esame Dievo kūriniai.
Dievas sukūrė mus, mūsų sielą, tad esame susieti su Juo ir niekas negali mūsų
nuo Dievo atskirti. Mums sunku tai suvokti, bet Jis mums yra artimesnis negu
mes patys sau. Šitaip atskleidę, kad Dievas yra mūsų Kūrėjas, su kuriuo esame
glaudžiai susieti, nuo kurio esame priklausomi, galime pripažinti priklausomybę nuo Jo, mylėti Jį ir Jį garbinti.
Turime pripažinti, jog priklausydamas
nuo Jo ir sutikdami nuo Jo priklausyti,
nesame suvaržomi. Maža to, taip pasiekiame savo būties pilnatvę, nes atrandame savo Šaltinį – Dievą.
Mes priklausome nuo Dievo, kuris
visiškai mums save atiduoda ir yra visiškai laisvas mūsų atžvilgiu. Juk Dievas sukūrė mus visiškai laisvai, nesavanaudiškai. Tad garbinti reiškia pripažinti, jog visiškai nuo Jo priklausome,
ir atsiduoti į Jo rankas, kad Jis galėtų
mums padėti būti tikrais žmonėmis,
būti tuo, kuo turime būti. Garbinti
reiškia dvasiškai jausti Dievo didingu-

Adoracija Apsireiškimo koplyčioje

mą bei artumą ir savo paties mažumą
bei nuodėmingumą. Tai – nusižeminti,
suklupti, prieš Jį, nusilenkti Jam. Taip
garbiname Viešpatį visa savo esybe.
Dievą garbinti galime visada ir visur. Tačiau Švenčiausiojo Sakramento
garbinimas yra nuostabi priemonė stiprinti savo krikščionišką gyvenimą. Jis
yra tikrasis garbinimas, nes po duonos
pavidalu mes sutinkame patį Jėzų. Kuo
mes daugiau laiko praleidžiame prie
Eucharistinio Jėzaus, tuo užsimezga
glaudesnis ryšis tarp mūsų ir jo. Garbindami duonoje esantį Jėzų atidarome
Jam savo širdies duris, kad į jas galėtų
įsiskverbti Dievo šviesa ir išgydytų mūsų dvasios žaizdas. Ne veltui popiežius
Benediktas XVI taip apibūdina Švenčiausiojo Sakramento garbinimo vaisius: „Adoruodami žvelgiame į konsekruotą Ostiją, ir šis kūrinijos ženklas
mums kalba. Jame išvystame jos dovanos didybę, taip pat Jėzaus kančią, kryžių ir prisikėlimą. Kai taip adoruodami
žvelgiame, Jėzus traukia mus pas save,
į savo slėpinį, per kurį nori mus perkeisti – ir būtent taip, kaip jis perkeitė
Ostiją.“ Eucharistinė adoracija nėra tik
pamaldumo forma, viešas pagarbos
Švenčiausiajam Sakramentui pareiškimas, bet veiksmingas perkeitimo darbas mūsų širdies gelmėje. Ar ne tokio
garbinimo laukia Šiluvoje apsireiškusi
Marija?
Tomas Viluckas
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Šventumo keliu – su Marija
Mariologinio maldingumo pobūdis esti dvejopas. Vienas jų – kai labiau
pasivedama Marijos globai, kitas, arba einantis šalia, – kai norima sekti
jos šventumo pavyzdžiu. Nūdien Marijos kaip šventosios pavyzdys labai
aktualus, ne vien jos garbinimas, meldimasis jai, jos globos prašymas. Abu šie
maldingumo būdai labai rimti ir ugdantys žmogų. Ir pasivesdamas Marijos
globai, ir sekdamas jos pavyzdžiu žmogus gali patirti Dievo malonių.
Kita vertus, žmonės neretai paliudija, kad dažnai gyvenime pati Marija juos
susiranda, ir dar nepaprašę jaučiasi gavę ypatingų malonių jos užtarimu kartais
labai svarbiuose dalykuose. Tad natūralu, kad tai patyręs žmogus paskui
praktikuoja pamaldumą Marijai visą gyvenimą.

Marijos pavyzdys labai svarbus. Ji
visų pirma yra žmogus, pasiekęs šventumo aukštumas ne dėl to, kad mes
baimintumės jų, bet kad ryžtumės jų
siekti. Marija, kaip matyti Šventajame Rašte, yra malonės pilna. Vadinasi, sekti jos pavyzdžiu – tai siekti tos
malonių gausos savo gyvenime. Marija kiekvienam yra žmogus, kupinas
Šventosios Dvasios.
Kiekvienas maldingumas, kaip ir
visas krikščionio gyvenimas, gali būti
labai vykęs ir turėti trūkumų. Ir mariologinis maldingumas gali būti labai
rimtas, gilus ir teisingas. Ir, kaip teigia
didieji maldos mokytojai, gali būti formalus, lėkštas ir nepakankamas.
Pastebima tikinčių žmonių ryžto
stoka eiti pirmyn, ne vien pasitenkinti litanijomis, giedojimu, kitomis mariologinio maldingumo praktikomis,
kurios iš esmės yra geros, šventos ir
vaisingos. Per mažai mąstoma, kad
Marija nori, jog mes šventėtume, tobulėtume ne tik sukalbėdami maldas
ar atlikdami maldingą kelionę, bet kad
išties artėtume prie Kristaus. Dvasingumo teologijoje išskiriami Viešpaties
apšvietimo, apsivalymo ir susivienijimo su juo etapai. Daugelis tikėjimo
kelyje praėję pirmuosius etapus, nepasiekia tikresnio, gilesnio susivienijimo
su Dievu, nes jo ženklai gyvenime lieka nepakankamai įvertinti.
Marijos mylėtojai būna maldos
žmonės. Per savo apsireiškimus Marija kaip tik ir prašė, kad mūsų maldos
gyvenimas būtų pakankamas, stiprus.
Į ką dar vertėtų atkreipti dėmesį gyvenant šį maldos gyvenimą?
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Pažinojau labai pamaldų žmogų,
kuris stengėsi surasti, jo manymu, stiprią maldą. Daugelis to ieškome. Tačiau
iš tiesų malda stipri tampa ne dėl savo
formos, bet savo vidine kokybe, nuoširdumu. Tai reiškia ir nuoširdų troškimą atsiduoti Jėzui ir Marijai.
Verta žvelgti į Marijos širdį, į jos
mintis, į tai, ką ji mums gali pasakyti, ko ji trokšta iš mūsų. Ji veda mus
pas Jėzų, į tą gyvenimą, kurio pavyzdį Jėzus parodė žemėje. Tam reikia iš
naujo apmąstyti savo vertybes ir pasirinkimus, dalykus, kurie iš esmės nėra
blogi. Bet gyvenant krikščionišką gyvenimą ilgainiui pradedama suprasti, kad, nebūdami blogi, jie nėra ir labai geri. Tai įvyksta todėl, kad Dievas
mums parodo, jog mes neturėtume
prie kai ko prisirišti. Vieni dalykai, kurie mums atrodė svarbūs ir atrodė turintys tvirtą ir nekintamą vietą mūsų

gyvenime, netenka vertės, o kiti iškyla
kaip tikra vertybė, kuri lig tol vos vos
ruseno mūsų gyvenime ir širdyje.
Kad galėtume būti atsidavę ir visad nuoširdūs maldoje, turime kai ką
savyje pakeisti, pataisyti, patobulinti.
Svarbu, kaip maldoje dalyvauja mūsų širdis. Mes, šešerių išmokę maldos
Sveika, Marija, būdami devyniasdešimties, ją kalbėdami nebegalime išgyventi to paties, ką jaučiame pradėdami
krikščionišką gyvenimą. Jame turime
atrasti laiko ir galimybių tapti tikrais
Jėzaus sekėjais.
Šiame kelyje, žengdami pirmyn,
žvelgiame į kenozę, t. y. Kristaus savęs
apiplėšimą. Jis apiplėšė pats save priimdamas tarno išvaizdą, tapdamas kaip
visi žmonės ir mirdamas ant kryžiaus.
Ir Jėzaus gyvenimas žemėje paženklintas didžiuliu atsižadėjimu ir gyvenimo
kuklumu. Kelias, sekant Kristaus kenoze, veda į tikrą susivienijimą su juo.
Be abejo, šis kelias reikalauja didžiulės
išminties, drąsos ir ryžto. Sekti Jėzų iki
galo – tai pasiekti ir tikrą, autentišką
maldingumą, nesvarbu koks – mariologinis, kristologinis ar trejybinis – jis
būtų. Toks kelias teiktų dvasinio gyvenimo vaisių.
Kun. dr. Romualdas DULSKIS
Parengta pagal „Marijos radijo“ laidą

„Eidama procesijoje šurmuliuojančiomis Kauno gatvėmis stebėjau
žmonių akis, veidus ir supratau,
kad liudyti Kristų kartais užtenka
tik praeiti gatve“
Laimutė Neverdauskienė,
iš reportažo apie Kauno arkivyskupijos
Eucharistinį kongresą Ariogalos
Šv. arkangelo Mykolo parapijos tinklalapyje;
užrašė Ariogalos gimnazijos 10 kl.
mokinė Ieva Lapkauskaitė

5

Šiluvos žinia
EUCHARISTINIAI KONGRESAI IR ŠVENTĖS

Su Kristumi – į vienybę
ir gyvenimo pilnatvę

Eucharistinė procesija Laisvės alėjoje

Eucharistinį kongrese savo atvykimu, dalyvavimu, malda ir žodžiu,
perdavusiu sveikinimą arkivyskupijos
tikintiesiems Šventojo Tėvo Benedikto
XVI vardu, pagerbė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas
Zurbriggenas, dalyvavo dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų,
Kauno kunigų seminarijos klierikai,
pašvęstojo gyvenimo institutų seserys,
katalikiškos institucijos ir bendruomenės, visų arkivyskupijos dekanatų tikintieji. Kongresas vyko Kauno mieste,
kuris tomis dienomis šventė savivaldos
600 metų sukaktį, ir tapo gražiu dvasiniu prisidėjimu prie šios šventės, daugeliui kauniečių ir miesto svečių paliudijusiu Gyvąjį Dievą ir gyvą arkivyskupijos žmonių tikėjimą. Iškilmingas šv.
Mišias transliavo Lietuvos televizija,
galimybę drauge dalyvauti ir kitų vyskupijų tikintiesiems suteikė Marijos radijas. Sekmadienį visą dieną Kongreso
proga prie arkikatedros bazilikos vyko
arkivyskupijos dekanatų, parapijų, karitatyvinių, religinio švietimo, jaunimo
sielovados, įvairių kitų bažnytinių institucijų prisistatymai veiklą atspindinčiais stendais.
Eucharistinio kongreso pradžios šv.
Mišioms Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vadovavęs Kauno arkivyskupas met-
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Kauno gatves jau nesyk istorijoje užtvindė savo ištikimybę Kristui liudijantys
Eucharistijos kongresų dalyviai. Apie 100 tūkst. žmonių dalyvavo Lietuvos I
Eucharistiniame kongrese 1934 m. birželio 28 – liepos 1 d. Ne tik Kauno, bet
ir visos Lietuvos skirtingų luomų, tarnysčių, amžiaus žmonių krikščionišką
bendrystę ir meilę Eucharistiniam Jėzui svariai paliudijo Lietuvos II Eucharistinio
kongreso, taip pat vykusio šiame mieste 2000 m. birželio 1–3 d. ir dalyvių
skaičiumi pranokusio rengėjų lūkesčius, maldininkai.
Gegužės 24–25 dieną Kauno arkivyskupija šventė Eucharistinį kongresą –
svarbiausią pasirengimo įvykį visai ne už kalnų esant ir pačioms Švč. M. Marijos
apsireiškimo 400 metų Jubiliejaus iškilmėms Šiluvoje. Kongresas, švęstas Kaune per
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes – Devintines, prasidėjo šeštadienio, gegužės
24 d., vakare vigilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, sekmadienį vyko pagrindinės
iškilmės: procesija su Švč. Sakramentu miesto gatvėmis iš Kristaus Prisikėlimo
bažnyčios į Santaką ir iškilmingas Eucharistijos šventimas Jono Pauliaus II parke.

ropolitas Sigitas Tamkevičius pakvietė
viso kongreso metu melsti dvasinio atgimimo mūsų tautai ir ypač šeimoms, taip
pat melstis už pasirengimą Jubiliejui.
Dalyvaujant gausiam būriui tikinčiųjų,
šv. Mišias koncelebravo arkivyskupijos
augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas,
Panevėžio vyskupas emeritas Juozas
Preikšas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, I dekanato dekanas, parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, monsinjoras Adolfas Grušas,
kiti arkivyskupijos dvasininkai. Homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas. „Eucharistinį kongresą pradedame švęsti giliai
suvokdami, jog su mumis yra gyvasis
Kristus, sukvietęs mus prie Eucharistijos stalo. Jis visada yra su mumis Eucharistijoje, Dievo žodyje, kai jį skaitome
ir skelbiame, šeimose, bendruomenėse,
kai su meile gyvename krikščionišką
gyvenimą. Gyvasis Kristus ateina šiandien būti su mumis mūsų krikščioniško
gyvenimo kelionėje“, – sakė vyskupas
pradžioje. Pasirengimo Jubiliejui laikas
homilijoje apibūdintas kaip daugelio
arkivyskupijos tikinčiųjų ir kitų geros
valios žmonių kelionė iš naujo susitikti
su Kristumi – Gyvuoju, maitinančiu ir
gyvenimą Dvasioje perkeičiančiu Dievu. Ganytojas linkėjo, kad Eucharistinis
kongresas būtų Dievo artumo dovana

kiekvienam, kad jis būtų paženklintas
drąsa liudyti Kristų, išreikštų padėką
Dievo Motinai už daugybę jos užtarimu
išmelstų malonių mūsų tautai, padėka
Viešpačiui už arkivyskupijos tikinčiuosius, dvasininkus, vienuolius – visus, kurie brangindami tikėjimo dovaną kuria
Bažnyčios ir Tėvynės ateitį.
Po šv. Mišių kongreso vigiliją tęsė
pašvęstojo gyvenimo narių sugiedotas seną Bažnyčios tradiciją menantis Akatistas – Apreiškimo Švč. Dievo
Motinai himnas. Jį sutartinai giedojo
ir visi tikintieji, iš anksto gavę neprilygstamo grožio giesmės tekstus.
Ir vėliau Kristaus Prisikėlimo bažnyčia netuštėjo; daugybė žmonių klausėsi kun. Kęstučio Kėvalo konferencijos, o atėjus miuziklo-operos „Prisikėlęs“ laikui šventovėje jie vos sutilpo.
Kun. K. Kėvalas susirinkusiems kalbėjo apie Dievo Gailestingumą ir Mariją,
priminė, kokiais netikėčiausiais būdais
Dievas prakalbina žmones. Senojo ir
Naujojo Testamento laikais, mūsų laikų
bei mūsų tautos istorijoje regime begalę
Dievo gailestingumo pavyzdžių. Pasak
kunigo, Marijos pasitikėjimas Dievu žemiškajame gyvenime, jos apsireiškimai
įvairiose pasaulio vietose verti atidaus
krikščioniško žvilgsnio visos žmonijos
istorijos kontekste.
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Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
Po bažnyčios skliautais aidėjęs
šiuolaikinės muzikos kūrinys „Prisikėlęs“ (autorius – italų kompozitorius Daniele Ricci, režisierius Nerijus
Petrokas, dirigentas Rolandas Daugėla) jaunų atlikėjų – solistų ir chorų –
balsais skleidė Jėzaus kančios dramą
ir prisikėlimo džiaugsmą. Prieš jo atlikimą miuziklo iniciatorius (kūrinį
išvertė ir pastatymą Lietuvoje koordinavo ses. Liucija Grybaitė FMS), atlikėjus bei rėmėjus pasveikino projekto
globėjai arkiv. S. Tamkevičius, miesto
meras Andrius Kupčinskas.
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
kongreso programa tęsėsi visą naktį.
Centre buvo Švč. Sakramento adoracija. Ją po Taizé pamaldų pradėjo akademinės sielovados bendradarbiai, iki
pat sekmadienio pirmųjų šv. Mišių
bažnyčioje pakaitomis tęsė devynių
kongregacijų seserys vienuolės.
Sekmadienį, gegužės 25 d., pagrindinės Eucharistinio kongreso iškilmės
prasidėjo procesija su Švč. Sakramentu.
Gausi Kauno Bažnyčios bendruomenė
šioje procesijoje į senamiestį Eucharistinį Jėzų pagarbino keturiose vietose:
prie Jono Jablonskio gimnazijos, Šv.
arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios,
prie istorinės Prezidentūros ir arkikatedros bazilikos. Sustojus parengtose
vietose ir pagerbus Švč. Sakramentą
juo buvo laiminama, klausoma Dievo
žodžio ir dvasininkų homilijų. Prel.
Vytautas S. Vaičiūnas OFS pabrėžė, jog
Kristaus palaiminimų keliu einame ir
dalyvaudami šv. Mišių aukoje, jo Eucharistinėje puotoje, mons. Artūras Jagelavičius iškėlė Eucharistinės duonos
prasmę ne tik maitinti, bet ir išmokyti
mus gailestingumo, solidarumo ir aktyvios meilės artimui. „Mūsų Dievas
yra tas kuris maitina <...> malšina pirmiausia Dievo alkį, gyvenimo prasmės, laimės ir amžinybės alkį“, – sakė
kun. K. Kėvalas. Ketvirtąkart stabtelėjus kalbėjo vysk. J. Ivanauskas, nuoširdžiai kviesdamas, kad Kristus, palikęs mus stiprinančios Duonos, taptų
pačiu sėkmingiausiu – gyvenimo su
Kristumi – projektu liberalizmo, materializmo ir sekuliarizmo akivaizdo2008 m. rugsėjis Nr. 6

je. Devintinių procesijoje dalyvavo
apaštališkasis nuncijus, arkivyskupijos
ganytojai, daugybė kunigų, parapijos,
organizacijos, žygiavusios su savo vėliavomis, liturginiais ir tautiniais drabužiais, uniformomis – ši gausi minia
sutartinomis giesmėmis, pučiamųjų
orkestro pritarimu ir malda liudijo pagarbą ir meilę Eucharistijai.
Iškilmingas Eucharistijos šventimas
Jono Pauliaus II parke buvo viso kongreso kulminacija. Šv. Mišių pradžioje jo
dalyvius sveikino arkiv. P. S. Zurbriggenas, kviesdamas įsimąstyti į Eucharistinį Jėzų – tikrai esantį tarp žmonių,
pakeliantį, išlaisvinantį, sustiprinantį,
kviečiantį eiti per gyvenimą su Viešpačiu, nuolat būti jo akivaizdoje, prieš jį
parklupti. Nuncijus linkėjo melstis už
visus arkivyskupijos žmones, kad kiekvienas turėtų gyvenimo pilnatvę.

kad nei Eucharistinis kongresas, nei joks
kitas vienkartinis Jėzaus asmens pagerbimas, negalės pakeisti mūsų gyvenimo
krypties. Reikia, kad Jėzus mus kasdien
maitintų savo Kūnu ir Krauju, nes tik
tuomet galime tikėtis savo gyvenime esminių permainų“. Arkivyskupas priminė Jono Pauliaus II žodžius, prieš penkiolika metų pasakytus toje pat aikštėje
ir linkėjusius Lietuvos žmonėms dvasiškai ir išoriškai atkurti savo Tėvynę, savo
gyvenimą, savo lietuviškąją ir krikščioniškąją tapatybę motinos Bažnyčios, Europos ir žmonijos labui. „Kviečiu drauge
melstis, kad Dievo tarno Jono Pauliaus
palinkėjimas visuomet būtų mūsų siekiniu ir atneštų palaimingų vaisių tiek
mūsų asmeniniam, tiek ir visos tautos
gyvenimui. Ypač kviečiu melstis už Lietuvos šeimas, už Seimą, kad kuo greičiau
priimtų įstatymą, įtvirtinantį santuoka

Iškilmingas Eucharistijos šventimas Jono Pauliaus II parke

Šv. Mišias koncelebravo arkiv. P. S.
Zurbriggenas, vysk. J. Ivanauskas, vysk.
emer. J. Preikšas, išties įspūdingas įvairaus amžiaus arkivyskupijos dvasininkų
būrys, liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius. Giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. Petro Bingelio.
Arkiv. S. Tamkeviičus pasakė pamokslą atkreipdamas dėmesį į tą arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenės
vienybę, kurią dalyvavusiems procesijoje
ir susirinkusiems švęsti šv. Mišių padovanojo pats Jėzus Eucharistijoje. Tačiau
ganytojo žodžiais, „puikiai suvokiame,

grįstos šeimos prioritetą visuomenės gyvenime“, – užbaigdamas sakė ganytojas.
Iškilmingosios Mišios baigtos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai malda,
ganytojišku palaiminimu.
Arkiv. S. Tamkevičius, nuoširdžiai
dėkodamas visiems Eucharistinio
kongreso rengėjams ir dalyviams, buvusiems tas dienas kaip viena šeima,
išsakė lūkestį, jog Eucharistija ir toliau
bus arkivyskupijos žmones vienijantis
jų gyvenimo pagrindas.
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Šiluvos žinia
PILIGRIMINĖS KELIONĖS Į ŠILUVĄ

Mišiose aikštėje priešais Šiluvos baziliką jaučiau ypatingą Švč. Mergelės artumą, jai pavedžiau visus savo rūpesčius, džiaugsmus ir prašymus. Juk Marija yra visur!!! Labai svarbu atnaujinti santykį su Ja. Kokia malonė turėti Dangiškąją Mamą, jausti jos globą, begalinę Meilę, mokytis nuolankumo, Dievo valios vykdymo. Svarbiausia – per Mariją vis labiau ir artimiau
pažinti Jėzų. Namo grįžau kitokia: paliesta Švč. Motinėlės ir Kristaus meilės.
Dabar negaliu sustoti, Marija laukia
manęs kiekvieną akimirką.
Vaida Kulaitytė, Jonavos dekanato
piligriminės kelionės dalyvė

Lietuvos katalikiškų mokyklų bendruomenių piligrimai

Atsigręžti, atsiprašyti, padėkoti,
pašlovinti...
Šiais Jubiliejiniais metais Šiluva tapo ir kitų, tolimesnių, piligriminių kelionių tikslas ar
pradžia. Prašant Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui ir minint Marijos pasirodymo Lurde (Prancūzija) 150 metų ir apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukaktis, rugpjūčio pabaigoje baigėsi gegužės 11 d. prasidėjusi 3400 km. piligriminė kelionė pėsčiomis iš Lurdo į Šiluvą – atsiteisimo Dievui už nuodėmes, maldos už krikščionių vienybę ir taiką bei ramybę visame pasaulyje žygis. Birželio viduryje per parą Šiluvą
pėsčiomis buvo užsimoję pasiekti 35 Petrašiūnų parapijos jaunuoliai. Ir pasiekė – beje, su prasminga intencija: „Kad blogio Lietuvoje būtų mažiau.“ Rugsėjo 5 d. Šiaulių
vyskupijos kurija kviečia į tradicinį trijų dienų piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą,
vadovaujamą vyskupo Eugenijaus Bartulio. Į Jubiliejaus iškilmes Šiluvoje atkeliaus
piligrimai iš Vilkaviškio, Lietuvos jaunimas – iš Raseinių. Šiluvos Marija kiekvieno mėnesio 13 d. apglėbė ir vykusių Kauno arkivyskupijos dekanatų kelionių dalyvius.
Taip Marijos apsireiškimo žinia skleista su jaunatviška energija ar amžiaus naštos
paženklinta išmintimi, suprantant savo tautos skaudulius, svarbą dėkoti Viešpačiui
už tą gerumą, kurį Jis išliejo be galo arti mūsų atsiųsdamas dangiškąją Motiną.

Iškart po Sekminių, tapusių tikru
Šventosios Dvasios dvelktelėjimu gegužės 13 d. į piligriminį kelią išsirengė gausūs Kėdainių dekanato parapijų tikintieji. Į šį žygį parapijos iš anksto
išplatintoje informacijoje buvo kviečiamos dalyvauti su vėliavomis, tautiniais
ar liturginiais drabužiais. Keliaudami
šio, kaip ir kitų dekanatų, piligrimai
savo žingsnius palydėjo malda – Rožiniu, litanija, giesmėmis. Nepailsdami
ir išties paliudydami savo ištikimybę
Viešpačiui, Kėdainių krašto žmonės –
ir gausus jaunimo būrys, ir vyresnieji –
įveikė gana netrumpą kelią, kad Mari-
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jos apsireiškimu pašventintoje žemėje
į jos užtariančias rankas atiduotų savo
krašto ir asmeninius rūpesčius. Šio dekanato dvasininkai, dalis žygiavę kartu, daugybei Kėdainių krašto žmonių
Šiluvoje suteikė sielovadinius patarnavimus: išklausyta daugybė išpažinčių,
išdalyta šv. Komunijų.
Birželio 13 d. piligriminėje kelionėje į Šiluvą dalyvavo didelis tikinčiųjų būrys iš Jonavos dekanato. Šiame žygyje nuo Katauskių gyvenvietės ėjo ir katalikiškų mokyklų bendruomenės.
Kaip įprasta, dekanato dvasininkai tą-

dien teikė patarnavimus, aukojo šv. Mišias. Katechezei aikštėje priešais Baziliką vadovavęs kun. Gintaras Blužas OFS
kalbėjo apie Atgailos sakramentą.
Vidudienį pagrindines šv. Mišias
celebravęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius paragino melstis už gausius
Jonavos krašto piligrimus, taip pat katalikiškų mokyklų narius iš įvairių Lietuvos vietų, kad jų bendruomenės taptų pavyzdžiu kitoms mokykloms, išaugintų gerų katalikų ir lietuvių. Mišias
koncelebravo beveik kiekvieno mėnesio 13-tą dieną į Šiluvą atvykstantys
Panevėžio vyskupas emeritas Juozas
Preikšas ir Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis bei kiti dvasininkai. Homilijoje arkivyskupas pabrėžė
išgydytosios Evangelijos moters pasitikėjimą ir tikėjimą Jėzumi, kurio taip
reikia nūdienos žmogui. Ganytojas ragino Marijos apsireiškimo palaimintoje vietoje melsti tikėjimo malonės,
jos prašyti ir šv. Antano užtarimu. Visi
Šiluvos piligrimai buvo pakviesti ypač
melstis už katalikiškų mokyklų jaunimą, jų ugdytojus, už jaunuosius savanorius, visuomet padedančius organizuoti piligrimines keliones. „Melskimės už juos, kad jų nesuklaidintų
melo skelbėjai, kad ši kelionė jiems
būtų proga artimiau pažinti Marijos
Sūnų Jėzų“, – kalbėjo ganytojas.
Mokymo įstaigų ugdytiniai bei
juos atlydėję mokytojai meninėmis
2008 m. rugsėjis Nr. 6

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
programomis po pamaldų Šiluvos
aikštėje pristatė savo bendruomenes.
Šią Marijos dieną keliavo į Šiluvą,
drauge meldėsi, dalijosi krikščioniška bendryste bei ganytojišku palaiminimu buvo sustiprinti abiejų Jėzuitų
gimnazijų, Šiaulių „Sandoros“ pagrindinės moklyklos, Panevėžio Kastyčio
Ramanausko ir „Gintarėlio“ lopšeliųdarželių, Panevėžio M. Rimkevičaitės
technologijų, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bei Kazimiero Paltaroko mokyklų, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos,
Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos, Kretingos pranciškonų
gimnazijos, Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos, Kauno šv. Mato, „Vyturio“, J. Urbšio ir VšĮ „Ąžuolo“ vidurinių mokyklų, Kauno paslaugų verslo
profesinio rengimo centro, „Šviesos“
bei Aleksoto darželių-mokyklų ir kt.
bendruomenių nariai.
Liepos 13 d. įvyko Raseinių dekanato piligriminis žygis. Ankstyvą
rytmetį tikintieji rinkosi prie savo bažnyčių ir rengėsi vykti autobusais į Šiluvą. Lijo smarkus lietus, todėl piligrimų
kelias buvo trumpesnis. Pliaupiant lietui, kalbėdami Rožinį bei giedodami
giesmes, raseiniškiai atėjo į Šiluvą. Jie
nuskubėjo į Apsireiškimo koplyčią pasveikinti Švč. M. Marijos, prieš 400 m.
pasirodžiusios piemenėliams, bei dalyvauti Eucharistijoje. Šv. Mišių metu
Jonavos dekanoto tikintieji

kunigas akcentavo, kad mes, tikintieji,
turime gyventi viltimi ir nešti Dievo
siųstą žinią kitiems bei pilni pasitikėjimo ir nuolankumo priimti išbandymus. „Kiekvienas vaikelis, ateinantis į
šį pasaulį, yra Dievo siųsta žinia žmonėms, kad viskas bus gerai...“ Apsilankę koplyčioje ir palikę prie Marijos kojų savo skaudulius ir bėdas piligrimai
išskubėjo į Baziliką, kur vyko Švč. Sakramento adoracija ir katechezė.
Šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo
bazilikoje aukojo arkiv. S. Tamkevičius,
kiti dvasininkai. Arkivyskupas pakvietė
melstis už Raseinių
krašto žmones, taip
pat už Pasaulio jaunimo dienas Sidnėjuje, kad jos neštų
palaimingų vaisių ir
Lietuvos jaunimui,
prašyti
malonės
atostogaujantiems,
kad jie nepamirštų
ir dvasinių reikalų.
Homilijos metu
buvo prisimintas palaimintasis Jurgis
Matulaitis, padrąsinti visi nešantys
sunkų gyvenimo kryžių. Kitas šventumo pavyzdys tikintiesiems, kaip
reikia priimti Dievo valią – Mergelė
Marija, kuriai buvo apreikštas planas
tapti Išganytojo Motina. Po Šv. Mišių
šiek tiek pradžiūvę piligrimai buvo
pakviesti į agapę Jono Pauliaus II namuose išgerti šiltos arbatos. Pasotinę
savo kūną bei atgaivinę dvasią, linksmai nusiteikę Raseinių krašto žmonės
skirstėsi namo.
Rugpjūčio 13 d. Ukmergės dekanato tikinčiųjų piligriminiu žygiu
baigėsi dvejus metus trukusios piligriminės dekanatų kelionės. Žygio metu
nuo Šilo iki Bazilikos giesmėms vadovavo jaunimas bei Marijos legiono narės. Piligrimus pasitiko ir su jais kartu ėjo ir arkivyskupas S. Tamkevičius.
Švenčiant pagrindines šv. Mišias atnaujintoje aikštėje Eucharistijos liturgijai vadovavęs ganytojas piligrimams
sakė: „Šiandien į Šiluvą atkeliavo labai
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daug piligrimų, daugiausia iš Ukmergės dekanato; šiai šventei jie rūpestingai rengėsi. Tarp piligrimų matome
valdžios atstovus, mokyklų vadovus,
moksleivius ir daug tikinčiųjų. Šis piligriminis žygis tarsi užbaigia pagrindinį pasirengimą didžiajam Šiluvos jubiliejui, nes kitas tradicinis piligrimų
žygis rugpjūčio 31 d. nuo Tytuvėnų ir
Dubysos jau ženklins Jubiliejaus pradžią. Tą dieną melsimės už laisvės dovaną. Gruzijos įvykių šviesoje be įrodinėjimų yra aišku, už ką mes, lietuviai,

Raseinių krašto žmonės nepabūgo lietaus

turime būti dėkingi Dievui.“ Mišiose giedojo jungtinis dekanato choras.
Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupai emeritai Juozas Preikšas bei Juozas Žemaitis, kelios dešimtys iš įvairių Lietuvos
parapijų atvykusių kunigų.
Po šv. Mišių Ukmergės piligrimai
neskubėjo į namus. Parapijų kunigų
pakviesti jie susibūrė į agapę. Grupė
ukmergiškių, vadovaujama Švč. Trejybės parapijos klebono kun. Dainiaus
Lukonaičio, grįždama aplankė Maironio gimtinę Pasandravyje, stabtelėjo
prie Ariogalos šaltinio, apžiūrėjo vienuolyną ir Apreiškimo Švč. M. Marijai
bažnyčią Dotnuvoje.
Parengta pagal Birutės Steponavičiūtės,
Jolantos Budzinauskienės ir Kauno
arkivyskupijos spaudo tarnybos informaciją
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Pasitikėjimo Dievo meile mokykla
Rugpjūčio 1 d. iš Kauno Šv. Jurgio konvento į Šiluvą švęsti Porciunkulės
atlaidų, brolių pranciškonų lydima, pėsčiomis atkeliavo pranciškoniškojo
jaunimo grupė. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija ir mažesnieji broliai
pranciškonai iš anksto buvo paskelbę žygio programą, pradėję registraciją.
Atgailos žygio dalyvius liepos 27 d palaimino ir padrąsino Kauno arkivyskupijos
augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, atvykęs Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje
drauge sutikti arkivyskupijoje keliaujančios Šiluvos bazilikos paveikslo kopijos.
Jaunuoliai iš Kretingos, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno buvo pasiryžę
pėsčiomis, pasikliaudami vien pakelės žmonių, parapijų ir kt. sutiktųjų gerumu,
nešti Gerąją Naujieną ir Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią. Pakeliui, sustojus
nedideliame kaimelyje Liučiūnuose, piligrimus ir juos sutikusius kaimo
žmones pasveikino Mažesnių brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos
provincijolas br. kun. Astijus Kungys OFM.

Pirmosios pranciškoniškojo atgailos žygio dienos paprastai skiriamos
pradėti piligrimystei ne kojomis, bet
dvasia. Jos skirtos bendrai ir asmeninei maldai, mokymams, pasidalijimams grupelėse, tikėjimo liudijimams.
Liepos 26 d. apie šešiasdešimt jaunų
piligrimų, ieškančių ir pasirengusių
priimti laukiančius iššūkius, įsikūrė
Kauno mažesniųjų brolių pranciškonų vienuolyne, Šv. Jurgio konvente.
O iššūkių tikrai bus. Nė vienas namo
negrįš toks pats, o daugiau ar mažiau
pasikeitęs. Brolis pranciškonas kun.
Andrius Nenėnas, šio žygio vadovas,
mokė, kaip būti tikrais piligrimais ir
netapti „piligrybais“.
Žygyje nešamės savo daiktus, kad
patirtume visą jų svorį ir tai, kiek daug

turime nereikalingų. Žygiuodami nesinaudojame asmeniniais pinigais, nesinešame jokio maisto, iš anksto nesirūpiname nakvyne. Tai – pasitikėjimo
Dievo meile mokykla. Atėję į kaimus ir
miestelius, beldžiamės į žmonių namus
ir dėl Dievo meilės prašome duonos ir
vandens, o vakare – nakvynės. Ne tik
prašome, bet, svarbiausia, bendraujame, kalbamės apie jų džiaugsmus ir
vargus, renkame maldų intencijas, kartu meldžiamės, vakarais kviečiame į
šv. Mišias ir evangelizacinius vakarus.
Per 5 žygio dienas aplankėme Kulautuvą, Paštuvos basąsias karmelites,
Vilkiją, Daugėliškes, Čekiškę, Liučiūnus, Betygalą, Kaulakius. Įžengdami
į miestelį meldžiamės atgailos maldą,
sveikiname to miestelio angelą sargą.
Pranciškoniškasis jaunimas atgailos žygyje

10

Per pietus atėję į miestelį įsikuriame
prie bažnyčios arba, jei jos nėra, kitoje vietoje. Dalis žygeivių meldžiasi už
miestelį, jo gyventojus, kiti eina lankyti žmonių ir dėl Dievo meilės elgetauti vandens ir duonos, surinkti žmonių
intencijų. Vakare atėję į miestelį kviečiame žmones į šv. Mišias, po jų – į
susitikimą, kuriame šloviname, liudijame, rodome evangelizacines dramas, žaidžiame su vaikais, meldžiamės
užtarimo malda. Susitikimai su vietos gyventojais tampa ir mūsų pačių
evangelizacija. Kasmet mane iš naujo
nustebina žmonių atvirumas, dosnumas. Sunku patikėti, kad dar galima
į savo namus įsileisti svetimą žmogų
ir atiduoti jam visa, ką turi geriausio.
Paprasti dalykai tampa ypatingi. Močiutės kakava ir duona su sviestu atrodo pačiu skaniausiu dalyku pasaulyje.
Kasmet per žygį vėl iš naujo patiriu,
kad žmonės šias laikais yra geri.
Mūsų žygio tikslas – Porciunkulės
atlaidai. Porciunkulė – tai mažytė Angelų Marijos bažnytėlė Asyžiuje, kurią
atstatė šv. Pranciškus ir kuri tapo pranciškonų širdimi. Šiai bažnyčiai 1216
metais šventasis iš popiežiaus išprašė
visuotinius atlaidus. Vėliau Porciunkulės atlaidai pradėti švęsti kiekvienoje pranciškonų bažnyčioje.
Rugpjūčio 1 d. pasiekėme Šiluvos
šventovę, kur šventėme Porciunkulės
atlaidus. Pailsėję ir atsigavę nuo kaitros Apsireiškimo koplyčioje šventėme šv. Mišias, džiaugėmės ir dėkojome
Dievui pasiekę tikslą. Kiekvienas iš piligrimų galėtų papasakoti, kaip šis žygis palietė jo gyvenimą. Vieni išsiugdė
ištvermę, grynino savo pasiryžimus,
kiti atrado gyvą tikėjimą. Aš žengiau
dar vieną tvirtą žingsnį savo tikėjimo
kelionėje, jį bandau įgyvendinti ir savo
kasdienybėje, sustiprindama maldos
gyvenimą ir dar labiau pasitikėdama
Dievo meile.
Agnė Pociūtė
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Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
Dvi savaites kiekvieną vidudienį
skambėjo bažnyčios varpas dangaus
pasiilgusių žmonių skundu... Ir ėjome
į bažnyčią, nes žinojome, kad ten, be
Jėzaus, dar laukia ir Šiluvos Marija,
kad ten surasime gerumo, atsiras širdyse kitokio džiaugsmo, nes kai įdedama truputį širdies, viskas būna kitaip.
Kiekvieną vidudienį po „Viešpaties
Angelo“ maldos ir katechezės vyko
šv. Mišios už atskiras žmonių grupes.
Džiugu buvo matyti žmones, tarsi
nusimetusius seną kailį, suklupusius
maldai nušvitusiais veidais. Atgydavo
kažkoks tikrumas ir pasijusdavai kaip
su sparnais... Dėkojame mūsų parapijos kunigams, kuriems teko rūpestis,
kaip tas dvi savaites paversti dangumi.
dėkojame už įdomias konferencijas,
kurias vedė tiek kunigai, tiek pasauliečiai, padėję suprasti, kad dangų paveldės kiekvienas žmogus, kuris nešiojasi
jį savo širdyje. Kiek šviesos, džiaugsmo, Dievo pažinimo suteikė „Gyvųjų
akmenų“ seminaras, sutaikinimo bei
vidinio išgydymo pamaldos. Tai buvo
metas, kai dangus ir žemė susiliejo ne
horizonte, o mūsų širdyse.
Adolfa Daukšienė,
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija

Jaunieji Gerojo Ganytojo parapijiečiai

ŠILUVOS MARIJOS PAVEIKSLO KELIONĖ

Šiluvos Dievo motinos paveikslas sutinkamas Kauno Šv. Kryžiaus parapijiečių

Kad visos kartos vadintų
ją Palaiminta
Unikali galimybė Švč. M. Marijos artumoje pabūti visiems Kauno arkivyskupijos
žmonėms tapo malonėmis garsaus Šiluvos bazilikos paveikslo kopijos dvejų
metų kelionė, pasibaigusi iki Jubiliejaus iškilmių aplankius visas arkivyskupijos
parapijas. Augziliaro vyskupo Jono Ivanausko homilijos žodžiais, taip iš naujo daugeliui suskambėjo prieš keturis šimtmečius Šiluvoje pasakyti Marijos žodžiai, raginantys visas jėgas ir širdį atiduoti Jėzui. Kaune paveikslas sutiktas itin iškilmingai,
daugumoje parapijų dalyvavo ganytojai, šv. Mišias koncelebravo svečiai kunigai.
Bažnyčiose ta proga lankėsi daug jaunimo, atvykdavusio su mokytojais. Bažnyčiose apsilankė ir mažųjų, parengusių vaikiškas programėles. Apsireiškimo žinia
buvo perduota ir jaunajai arkivyskupijos tikinčiųjų kartai, besirengiančiai įkrikščioninimo sakramentams – Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui. „Visi, kurie prie šio maloningojo paveikslo savo rūpesčius bei lūkesčius patikėjo Jėzui bei Marijai, išties
buvo išklausyti, atrado ramybę ir paguodą“, – tokį tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą
paliudijo Šv. Antano Paduviečio parapijos pranešime užrašyti žodžiai. Panašiai
galėtų patvirtinti ir kitų parapijų, kurias taip iš arti palietė Jubiliejaus žinia, tikintieji. Tikėti ir pasitikėti, būti tikėjimo žmonėmis, melsti tikėjimo malonės, kurią kaip
brangiausią palikimą svarbu perduoti ateinančiai kartai, įmanu tik prašant
užtarimo tos, kurią palaiminta vadins visos kartos (plg. Lk 1, 48).

Gegužės 4 d., sekmadienio rytmetį,
pašventintąją Šiluvos paveikslo kopiją
iš Švč. Sakramento (studentų) koplyčios Kauno kunigų seminarijos auklėtinių procesija Vilniaus gatve atnešė į
Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčią, kur iškart įprastu laiku buvo aukojamos šv. Mišios. Paveikslą pasitiko
kiekvieną sekmadienį čia besilankantys miesto tikintieji. Paveikslo kopija, paskatinusi bendruomenės maldas
kreipti į visų malonių Tarpininkę, šioje
bažnyčioje lankėsi savaitę iki gegužės
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11 d. Išlydėjimo išvakarėse gegužės
10-osios vakare, 18 val., seminaristai
pakvietė į vakarą „Ten, prie Mergelės
Marijos kojų, meldžiausi už jus visus“
Šiluvos Marijai bei popiežiaus Jono
Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje
paminėti. Klierikai priminė Jono Pauliaus II kalbas per viešnagę Lietuvoje.
Mons. Artūras Jagelavičius pasidalijo
mintimis apie Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje prasmę šiandien. Vakaro
pabaigoje Kauno valstybinio dramos
teatro režisierė ir aktorė Inesa Paliulytė
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Šiluvos žinia
pristatė meditaciją apie Marijos apsireiškimą Šiluvos piemenėliams.
Prieš pasitikdama atkeliaujančią paveikslo kopiją, Šventosios Dvasios
(Šilainių) parapija pakvietė į renginį
Šiluvos Jubiliejui, Motinos, Spaudos atgavimo dienoms paminėti. Jo organizatoriai – Šilainių bendruomenės centras, VšĮ
„Ąžuolo“ katalikiška vidurinė mokykla. Vedė „Ąžuolo“ mokyklos mokytojai
Viktoras ir Ramutė Rimkai. Dalyvavo
šios mokyklos pradinių klasių mokinių
choras, LŽŪU tautinių dainų ansamblis ir kt. Šilainių parapijos žmonės sutiko paveikslą sekmadienį, gegužės 11 d.,
kai Bažnyčia šventė Šventosios Dvasios
atsiuntimo šventę. Šia proga aukotos iškilmingos šv. Mišios statomoje parapijos
bažnyčioje. Visą savaitę pagal iš anksto
sudarytą programą paveikslą lankė gausios mikrorajono mokyklų bendruomenės. Tikintieji meldėsi drauge su seserimis kotrynietėmis, įsikūrusiomis greta
bažnyčios esančiame vienuolyne. Programas surengė jaunimas, ateitininkai.

Pabrinkis ir Kauno I dekanato kunigai.
Paveikslo sutikimo diena sutapo su
Švč. Trejybės švente, buvo aukojamos
iškilmingos šv. Mišios. Po jų dar ilgai
skambėjo giesmės Švč. M. Marijai, kurias giedojo sumos ir jaunimo choras.
Paveikslo kopija parapijoje lankėsi
dvi savaites, ir tam reikėjo gerai pasirengti. Daug prisidėjo aktyviausi parapijiečiai, susibūrę į pasirengimo Jubiliejui
grupę. Kasdien, išskyrus sekmadienius,
vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo aukojamos šv. Mišios. Parapijiečiai
už apsilankymą parapijoje liko dėkingi
kancleriui mons. Adolfui Grušui, arkikatedros bazilikos administratoriui
kun. Evaldui Vitulskiui ir Josvainių Visų
Šventųjų parapijos klebonui kun. Edvinui Rimavičiui. Rytais koplyčioje suklupdavo būreliai moksleivių, palydėtų
tikybos mokytojų, o savaitgaliais į Eucharistijos šventimą rinkdavosi vaikai,
pirmąkart priimantys Jėzų į savo širdį.
Paskutinį gegužės penktadienį vainikavo Sutvirtinimo sakramento šventimas;
jį septyniasdešimčiai jaunuolių suteikė
vyskupas Jonas Ivanauskas. Parapijos
vikaras kun. Domas
Paulikas, kun. Ričardas Banys, ses. Rimutė Marija Petra MVS
ir doc. Bronė Grigaitė skaitė konferencijas parapijiečiams
ir svečiams, o mons.
Kazimieras Senkus
visus lydėjo malda.
Birželio 1–8 dieną paveikslo kopija
lankėsi Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje. Suprasdami šio įvykio iškilmingumą, jos sutikti gausiai susirinko
parapijos tikintieji. Pasipuošusių jaunuolių, Carito ir Marijos legiono moterų, parapijos vėliavomis nešinų vyrų,
patarnautojų procesija, vadovaujama
klebono kun. Renaldo Šumbrauskio,
išsirikiavo prie šventoriaus vartų. Iškilmėse dalyvavo, šv. Mišias už parapiją aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Per šv. Mišias ne tik

Šv. Antano parapijoje

giedotos tradicinės giesmės – trimitą
pūtė Dainius Kanys.
Visą savaitę parapijos tikintieji meldė Dievo Motinos užtarimo,
kad stiprėtų parapijos bendruomenė
ir visa tauta, minėjusi Sąjūdžio įkūrimo 20 metų sukaktį. Kauno I-osios
spec. mokyklos vaikams bažnyčioje
surengta tikybos pamoka, Rožinį kalbėjo dienos centro ir parapijos vaikai.
Bažnyčią aplankė ir kitų parapijos teritorijoje esančių darželių bei mokyklų
mokiniai, surengta piešinių paroda.
Maldai visus kvietė neokatechumenų
bendruomenės „Kelias“ nariai. Apie
šeimos vertybes diskutavo į vakaronę
susirinkusios parapijos šeimos. Vakarais parapijos salėje rodyti filmai, vyko
konferencija „Lurdas–Šiluva“. Savaitės
pabaigoje Dievo Motinos garbei surengtas bendruomenės vakaras.

Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje

Gegužės 18 d., sekmadienį, Švč. M.
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyno kiemelyje
jau nuo ankstyvo ryto jauni ir seni Pal.
Jurgio Matulaičio parapijos (Eigulių) parapijos tikintieji rinkosi iškilmingai sutikti Šiluvos Dievo Motinos
stebuklingojo paveikslo kopiją. Paveikslą pasitiko ir lydėjimo į koplyčią
procesijai vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, dalyvavo parapijos klebonas kun. Virginijus
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Birželio 8 d., sekmadienį, atėjusiųjų į Šv. Antano Paduviečio bažnyčią veidai švytėjo: kai šventovėje iškilmingai buvo nešamas Švč. M. Marijos
su Kūdikiu paveikslas, tikintieji, drauge melsdamiesi, patyrė Dievo Motinos
artumą. Prieš sumos pamaldas Šiluvos
paveikslą į bažnyčią atnešė parapijos
jaunimas. Sutikimo apeigoms ir sumos šv. Mišioms vadovavo vyskupas
Jonas Ivanauskas, koncelebravo klebonas kun. Vytenis Vaškelis, kun. Juozas
Čepėnas ir Gerojo Ganytojo parapijos
2008 m. rugsėjis Nr. 6

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
klebonas kun. Jonas Stankevičius. Paveikslo viešnagė Šv. Antano Paduviečio parapijoje dar labiau suartino tuos
tikinčiuosius, kurie šia proga daugiau
laiko skyrė maldai ir įsitraukė į įvairius
renginius – jaunimo vakarą, kuriame
koncertavo krikščioniško roko grupė
„Aukštyn bures“, vargonų muzikos vakarą, moksleivių ir mokytojų giesmių
koncertus, „Motinų maldoje“, Šventojo
Rašto grupelių atvirus vakarus ir kt.
Birželio 15-ąją, sekmadienį, iškilmingai sutikę keliaujančią Šiluvos bazilikos
paveikslo kopiją, bendruomenės šventę šventė Švč. Jėzaus Širdies (Šančių)
parapijos tikintieji ir svečiai. Eucharistijos liturgijai vadovavo vyskupas Jonas
Ivanauskas, koncelebravo mons. Adolfas
Grušas, Kauno I dekanato dekanas mos.
Vytautas Grigaravičius. Homilijoje vysk.
J. Ivanauskas nuoširdžiai kvietė dalyvauti Jubiliejaus iškilmėse Šiluvoje, savo
pačių, šeimų gyvenimą remti Evangelija, nešti jos žinią kitiems, rūpintis, kad ji
pasiektų ir visą visuomenę. Per iškilmes,
greta darniai giedotų litanijų, Viešpatį
šlovino profesionalios muzikos atlikėjai.
Bažnyčia buvo papuošta moksleivių piešiniais (jų parodėlė pavadinta „Piešiame
Marijai“). Visą savaitę paveikslą lankė ir
bažnyčioje meldėsi įvairių profesijų, organizacijų, įvairaus amžiaus žmonės.
Birželio 22 d., sekmadienį, naujai
pastatytoje Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje Šiluvos Dievo Motinos
paveikslo sutikimo apeigoms ir sumos
šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas Jonas Ivanauskas, parapijos
klebonas kun. Jonas Stankevičius, prel.
Vytautas S. Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, mons. Vytautas Grigaravičius, Šv. Antano Paduviečio parapijos
klebonas kun. Vytenis Vaškelis. Ir kitos
savaitės dienos parapijai buvo ypatingos, paženklintos specialių maldų. Paveikslo apsilankymas parapijoje subūrė
ir šeimas (ir besikuriančias, ir Santuokos sakramentą priėmusias), ir vaikus, ir
jaunimą, jų ugdytojus. Parapijos vaikai,
šiemet priėmę Pirmąją Komuniją, šia
2008 m. rugsėjis Nr. 6

proga ir pažaidė drauge, ir meldėsi Rožinį, aktyviai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje,
giedojo, paskui bendravo agapėje. Jaunimas drauge praleido beveik visą dieną:
po ugdomųjų šokių, žaidimų švęsta Eucharistija drauge su buvusiu vikaru kun.
Norbertu Martinkumi, vėliau pasilinksminta vakaronėje. Švenčiant Ligonių užtarimo dieną daugybė parapijiečių priėmė Ligonių patepimo sakramentą.
Birželio 29 d. Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje džiaugsmas
užtvindė šventoriuje lūkuriuojančių
žmonių veidus ir
širdis. Šiluvos Dievo
Motinos su Kūdikiu
paveikslo kopiją pasitiko ir į bažnyčią
procesija palydėjo
arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, kancleris mons. Adolfas
Grušas, svečiai kunigai, parapijos klebonas kun. Jonas
Bujokas, vikaras kun. Darius Varnelis,
klierikas Tomas Trečiokas, pasipuošę
parapijiečiai. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus šventės dieną Šventoji Dvasia apgaubė jaunuolius, kurie tądien priėmė
Sutvirtinimo sakramentą.
Savaitę iki liepos 6 d. bažnyčioje
žmonės prie paveikslo kopijos galėjo
adoruoti Švč. Sakramentą, su jaunimu,
Carito, Marijos legiono nariais apmąstyti Rožinio slėpinius, giedoti. Bažnyčioje lankėsi mokyklų bendruomenių
atstovai, meldėsi, vėliau susipažino su
parapijos bei Šiluvos istorija. Vakarais

į šv. Mišias, kurioms pakaitomis vadovavo mons. A. Grušas ir mons. A. Jagelavičius, rinkosi daugiau nei įprasta
tikinčiųjų.
Malonėmis garsaus paveikslo kopija į Šv. Mikalojaus (benediktinių)
bažnyčią atkeliavo liepos 6 d. Iškilmingai giedant Salve Mater Misericordiae, su procesija paveikslą pasitiko
seserys benediktinės, bažnyčios rektorius mons. Vytautas Sidaras, Šilainių

Benediktinių malda Šv. Mikalojaus bažnyčioje

Šventosios Dvasios parapijos klebonas
kun. Emilis Jotkus ir būrelis bažnyčios
lankytojų. Prieš šv. Mišias buvo giedama Švč. M. Marijos litanija bei Marijos
valandos. Iškilmingoms šv. Mišioms
vadovavo kun. Emilis Jotkus, koncelebravo Kauno I dekanato vicedekanas
kun. Evaldas Vitulskis bei mons. Vytautas Sidaras. Po šv. Mišių ir Dieninės
liturginės valandos bažnyčioje vyko
sakralinės muzikos koncertas, o vakare – animacijų valanda vaikams. Visą
savaitę prieš šv. Mišias, bažnyčios rektoriaus vadovaujami, tikintieji meldėsi
Šiluvos Marijos litaniją.

ŠILUVA. PILIGRIMO VADOVAS
Antras, papildytas leidimas lietuvių kalba. Autorė ir sudarytoja Asta Petraitytė, dailininkė Silvija Knezekytė.
Taip pat leidimai anglų, lenkų bei vokiečių kalbomis.
Vertė Nijolė Beleškaitė Gražulienė, Katarzyna Korzeniewska,
Vytautė Maciukaitė.
Išleido Kauno arkivyskupija, 2008 m.
84 puslapių spalvotoje ir gausiai iliustruotoje knygelėje
pateikiama išsamių žinių apie Šiluvą su vertingais žemėlapiais, maldomis bei kita piligrimui svarbia informacija.
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Paveikslo kopijos viešnagė bažnyčioje sutapo ir su seserims benediktinėms labai svarbia Šv. Benedikto iškilme. Liepos 11 d. vyko iškilmingos šv.
Mišios su benediktinių oblatų pažado
apeigomis, kurioms vadovavo t. Samuel Russel OSB. Liepos 12 d. vakare giedotas Akatistas. Iškilmingoms pamaldoms vadovavo Kaišiadorių katedros
vikaras kun. Algirdas Akelaitis. Liepos
13 d., po iškilmingų šv. Mišių su seserų benediktinių įžadų apeigomis, paveikslo kopija buvo išlydėta.

mo į dangų (Vytauto Didžiojo)
bažnyčioje iškilmingai sutiktas keliaujantis Šiluvos bazilikos paveikslas.
Šv. Mišias aukojo ir 45 žmonėms Sutvirtinimo sakramentą teikė vyskupas
Jonas Ivanauskas, kiek anksčiau ir pats
dirbęs šioje bažnyčioje. Koncelebravo
bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius. Homilijoje vyskupas kvietė
dalyvauti ne tik artėjančiame Šiluvos
Jubiliejuje, bet ir visą savaitę rinktis
prie Dievo Motinos paveikslo, bendra
malda užtarti visą Bažnyčią. Ganytojas taip pat kvietė sutvirtinamuosius
Šv. Gertrūdos (marijonų) baž- gyvenimo pavyzdžiu liudyti pasauliui
nyčios bendruomenė, perskaičiusi prisikėlusį Kristų ir aktyviai įsitraukti
iškabintus plakatus apie paveikslo ko- į Bažnyčios veiklą.
pijos kelionę ir išgirdusi skelbimus,
Liepos 20–26 dieną rektorate vyko
nuoširdžia malda rengėsi sutikimui. renginių ciklas, tikintieji turėjo galimyParsivežti paveikslo išvyko bendruo- bę užeiti į bažnyčią ir adoruoti Švč. Samenės jaunimas papuoštu automobi- kramentą, melstis prie Švč. M. Marijos
liu. Bažnyčioje tuo metu vyko šv. Mi- paveikslo Rožinio malda, klausytis eišios, kurioms pasibaigus visi dalyviai lių ir giesmių, patiems giedoti. Į rengiišėjo kieman sutikti paveikslo. Nors nių ciklą įsitraukė ne tik rektorato jauteko ilgokai palaukti, beveik niekas nimo grupelės Ugnies vaikai, jaunieji
nesiskirstė, o atvykstant paveikslui nu- skaitovai, „Alfa“ kurso komanda, bet
stojo krapnojęs ir lietus. Paveikslas bu- ir gerbiami senjorai bei etnografinis
vo sutiktas malda ir smilkalais. Paskui ansamblis „Sūduva“. Nors buvo atostonuoširdžiai sugiedota „Tavo apgynimo gų metas, prie Motinos kojų dvasinio
atokvėpio rinkosi
bažnyčios lankytojai. Žmonės meldėsi
už ligonius, kuriems
buvo teikiamas ir
Ligonių patepimo
sakramentas, prašė
Lietuvai pašaukimų
į kunigystę, šventumo, uolumo ir tvirtumo besidarbuojantiems Kristaus
vynuogyne; meldėsi
už šeimas, prašydaPaveikslas Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
mi joms Viešpaties
šaukiamės“ giesmė, sukalbėta Šv. Ber- palaimos ir ištvermės liudijant šiannardo malda. Daugelis tikinčiųjų pasi- dienos pasauliui šeimos pašaukimo
liko pasimelsti ilgiau. Jie mielai pasira- svarbą ir kilnumą.
šė drauge su paveikslu keliaujančioje
knygoje, kad jų meilės Dievo Motinai
Liepos 27 d.–rugpjūčio 3 d. Šv.
liudijimas išliktų ilgiems laikams.
Jurgio Kankinio (pranciškonų)
bažnyčia, nuo pavasario duris atvėruSekmadienį, liepos 20 d., prieš su- si sekmadienio šv. Mišioms, priėmė po
mos šv. Mišias, Švč. M. Marijos Ėmi- miesto parapijas keliaujantį paveikslą.
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Tuo pasirūpino Kaune įsikūrusio Šv.
Jurgio konvento broliai pranciškonai.
Paveikslo sutikimo iškilmėse dalyvavo
vyskupas Jonas Ivanauskas, tą proga
pasakęs ir pamokslą. Bažnyčios lankytojai turėjo progą melstis drauge su
pranciškoniškuoju jaunimu, šeštadienį susirinkusiu į dvasinio pasirengimo
piligriminiam žygiui į Šiluvą rekolekcijas. (plačiau žr. p. 10).
Rugpjūčio 3 d. paveikslo kopija iškilmingai sutikta Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Sutikime
dalyvavo Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis,
kariuomenės ordinariato kapelionai,
Kauno mieste dislokuotų uniformuotų
struktūrų kariai, pareigūnai, tarnautojai, bažnyčios rektorato bendruomenė,
visuomeninių organizacijų atstovai ir
visi, trokštantys dar kartą susitikti su
Dievo Motina savo gyvenime. Tikriausiai nei vienoje parapijoje keliaujančios
kopijos neatėjo pagerbti tiek daug uniformomis vilkinčių žmonių. Rektorato
pranešime spaudai šis neeilinis įvykis
pavadintas Padėkos Viešpačiui susitikimu, kuris tęsėsi visą savaitę. Pamaldos ir kiti renginiai bažnyčios lankytojams buvo pristatyti iš anksto parengtoje išsamioje programoje. „Dievo
Motina, padėk mums kurti ir stiprinti
mūsų meilės ir pasididžiavimo kupiną
tėvynę Lietuvą“, – rektorato bažnyčioje tarp kitų maldavimų nuskambėjo
ir šis. Vakarais kauniečius visą savaitę
džiugino sakralinės muzikos festivalio
„Ave Marija“ atlikėjai.
Piligriminės paveikslo kopijos kelionės dvasinė atkarpa Švč. M. Marijos apsilankymo pas Elzbietą
(Pažaislio) bažnyčioje paženklinta
rugpjūčio 10–17 dienomis. Sekmadienį paveikslas seserų kazimieriečių,
bažnyčios lankytojų, bendradarbių ir
rėmėjų iškilmingai sutiktas Liepų alėjos pradžoje. Į maldos namus paveikslą atnešė Lietuvos kariuomenės Juozo
Vitkaus inžinerijos bataliono kariai ir
Šv. Kazimiero ordino nariai. Talkino
ignaciškojo socialinio eksperimento
2008 m. rugsėjis Nr. 6

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
pasakęs homiliją ir kvietęs joje krikščioniškąjį gyvenimą grįsti Eucharistija.

Jėzuitų generolo pamokslas

„Magis 2008” dalyviai, šv. Mišias aukojo kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Visą
savaitę dvasinės piligrimystės traukos
pagauti maldininkai Kelio rodytojos
užtarimu meldė sau, tautai ir pasauliui reikalingų malonių. Pasirinktos
kasdienės, tradicinės maldos. Seserys
kazimierietės kvietė atėjusius įsitraukti į adoracijos, Rožinio ir liturginių valandų laiką. Vakarais šv. Mišias aukojo
Marijos radijo direktorius kun. Oskaras Petras Volskis.
Ypatinga dvasinės piligrimystės
diena buvo rugpjūčio 15-oji, Žolinė.
Tądien dvasinės tvirtybės kunigams
ir pašaukimų malonės melsti į Pažaislį susirinko daugiau kaip 5 tūkst. piligrimų ir maldininkų ne tik iš Kauno,
bet ir visos Lietuvos. 15 val. šv. Mišias
aukojo vyskupas Jonas Ivanauskas ir
Kauno I dekanato kunigai. Giedojo
Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. P. Bingelio. Po šv. Mišių vyko
Pažaislio festivalio koncertas. Rugpjūčio 15–17 d. švęstos seserų kazimieriečių bendruomenės dienos, šeštadienį
ypač melstasi už pašaukimus ir pašvęstąjį gyvenimą.
Rugpjūčio 17–24 d. Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje
lankantis Šiluvos bazilikos paveikslo
kopijai, ypač daug dėmesio skirta Švč.
Sakramento adoracijai. Pagarbinti Eucharistinio Jėzaus šventovėje suklupo
ir Marijos legionas, ir Jėzuitų gimna2008 m. rugsėjis Nr. 6

zijos mokytojai bei moksleiviai. Adoracijoje dalyvavo ir kiti šios bažnyčios
bendruomenės nariai, tarp kurių gausu vaikų ir jaunimo, ateitininkai, skautai. Išskirtinį dėmesį Švč. Sakramento
adoracijai skyrė Gyvenimo ir tikėjimo
institutas, Krikščioniškojo gyvenimo
bendruomenė. Šeštadienį adoravo seserys vienuolės (pranciškonės, eucharistietės, širdietės). Paveikslo išlydėjimo šv. Mišios buvo itin iškilmingos.
Mat tądien Kaune lankėsi naujasis Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis
ispanas t. Adolfo Nicolas SJ, ta proga

Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje rugpjūčio 24 d.
sekmadienį keliaujanti Šiluvos Dievo
Motina su Kūdikiu pašventintoji kopija
pasiekė paskutinę savo išties palaimintos kelionės Kauno arkivyskupijoje vietą. Arkikatedros bazilikos bendruomenė taip pat puikiai pasirengė jos viešnagei. Kasdien atviroje Švč. Sakramento
koplyčioje (arkikatedra remontuojama)
nuo pat ryto buvo galima užeiti pagerbti
paveikslą, dalyvauti beveik nenutrūkstančiame perdien maldos budėjime. Po
vakarinių šv. Mišių arkikatedroje susibūrusios jaunimo, Gyvojo rožinio, maldos grupės kvietė į atvirus vakarus visus arkikatedros lankytojus. Surengtos
vidinio išgydymo, Taizé pamaldos. Po
viešnagės arkikatedroje bazilikoje paveikslo kopija rugpjūčio 31 dieną, kuri
ženklino Jubiliejaus iškilmių pradžią,
buvo nešama į Šiluvą piligrimų eisenoje
nuo Raseinių pusės, Dubysos slėnio.
Parengta pagal Nijolės Kulėšienės, Nerijaus
Pipiro, Kristinos Laurinavičiūtės, parapijų ir
rektoratų, vienuolių kongregacijų bei Kauno
arkivyskupijos spaudos tarnybos informaciją

Švč. M. Marija, esi Dangaus Karalienė,
o pas mus, žemėje, Tu esi mūsų motina.
Pas tave mes ateiname ir džiaugsme, ir
liūdesy, kad atrastume sau paguodą
ir nusiraminimą. Nesiruošiau ir neplanavau Tavo, Marija, paveikslo priimti
pas save namie, bet turbūt Tu, Marija,
panorėjai ir atkeliavai į mano kambarį.
Per savaitę susigyvenau su Tavimi, skubėdavau grįžti namo, kad galėčiau
pabūti su Tavim, pamąstyti, pasimelsti. Prie Tavo paveikslo meldėsi ir maldos
grupelės, „Atgaivink“ žmonės, giedojo giesmes, ir visiems buvo gera. Greitai prabėgo
savaitė, ir buvo liūdna skirtis su Tavimi, nes neberasiu Tavęs, sugrįžęs į kambarį,
o žvilgsnis kryps į stalą, ant kurio stovėjo Tavo paveikslas. Aš tikiu, kad Tu
nepamirši manęs, Motinėle: bendrausime per maldas, globosi mane gyvenime.
Švč. Mergele Marija, esi mylima ir gerbiama ne tik mano, bet ir daugelio Lietuvos
žmonių.
Alfonsas Paškevičius,
iš įrašo knygoje, keliaujančioje drauge su Šiluvos Marijos paveikslu
Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos tikinčiųjų namuose
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Powell, giedojo specialiai šiai progai skirtas giesmes. Solo atliko Danutė Enskaitienė. Po Mišių visiems susirinkusiems
buvo suteiktas ypatingas palaiminimas
ir sukalbėta Švč. M. Marijos litanija. Visą
savaitę po rytinių Mišių buvo kalbamos
maldos ir giedamos giesmės.

Į JUBILIEJŲ – SU PASAULIO LIETUVIAIS

Aušros Vartų parapija Monrealyje

Šiluvos Marija laimina ir tolimus
kraštus
Ne tik Lietuvoje, bet ir kiekviename didesniame lietuvių išeivių telkinyje
tautiečiai šiemet mini Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukaktį. Gėlėmis,
tautinėmis bei organizacijų vėliavomis, kita lietuviška simbolika papuoštose
užsienio lietuvių bažnyčiose sutinkama keliaujanti Šiluvos bazilikos paveikslo
kopija. Pranešimuose spaudai prisimenamos parapijų istorijos, gražiai paminimi
tarnavę dvasininkai. Svetur savo gyvenimą kuriantys lietuviai, šaknimis tebelikę
savojoje žemėje, laukdami Jubiliejaus ir jam besirengdami šia unikalia istorine
proga paliudija, kokia stipri atrama emigranto kelyje gali būti bendruomenė,
maldos ryšys ir netgi Marijos žvilgsnis, spinduliuojantis iš tolimos ir tokios
drauge artimos palaimintosios Šiluvos žemės.

Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos šimtmetis ir Marijos
apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejus iškilmingai paminėti balandžio 27 d. Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias
pilnutėlėje šventovėje koncelebravo iš
Lietuvos atvykęs Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, Detroito arkivyskupas, kardinolas Adam Maida, prelatas
Edmundas Putrimas, kunigai: parapijos
administ-ratorius Ričardas Repšys, kiti
parapijoje tarnavę dvasininkai. Devyniems jaunuoliams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Arkiv. S. Tamkevičius pamoksle supažindino su Švč.
M. Marijos apsireiškimu Šiluvoje ir
kvietė atvykti į Lietuvą švęsti Jubiliejaus.
Kard. A. Maida savo sveikinime kvietė
laikytis tradicijų ir nepamiršti savo šaknų. Pasibaigus pamaldoms, visi rinkosi prie Šiluvos Marijos garbei pastatyto
paminklo, vėliau – į išpuoštą Kultūros
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centrą, kur daugiau nei 600 detroitiečių
ir svečių susirinko į minėjimą.
Hamiltono Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Švč. M.
Marijos parapija, kuri šiemet rengiasi
švęsti gyvavimo 60 metų sukaktį, balandžio 27 d. sutiko pašventintą Šiluvos
Marijos paveikslo kopiją, Šiluvoje Jubiliejaus proga keliaujančią per Kanados
lietuvių parapijas. Iš Sault Ste. Marie kun.
Vytautas Staškevičiaus atvežtas paveikslas iškilminga procesija su Lietuvos, Kanados, KLKM draugijos Hamiltono sk.,
ateitininkų, skautų organizacijų vėliavomis palydėtas prie pagrindinio altoriaus.
Paveikslą pasitiko klebonas kun. Audrius Šarka OFM ir diakonas Bernardas
Belickas OFM. Sukalbėjus maldą, buvo
aukojamos šv. Mišios. Bažnyčios choras
ir Žibutė Vaičiūnienė, vadovaujami vargonininkės muzikės Darijos Deksnytės-

Gegužės 3 d. Šiluvos Marijos paveikslas aplankė St. Catharines
bendruomenę. Šeštadienį, kai paprastai aukojamos Mišios lietuviams,
paveikslas iškilmingai atneštas į šventovę gausiai dalyvaujant bendruomenės nariams. Prasmingą pamokslą pasakė diak. B. Belickas OFM. Po šv. Mišių bendruomenė nusifotografavo prie
paveikslo, salėje žiūrėjo filmą „Kelias į
Šiluvą“. Sekmadienį, gegužės 4 d., paveikslas perduotas atstovams iš Lietuvos Kankinių parapijos Misisaugoje.
Gegužės 4 d. Los Andželo Angelų Karalienės katedroje, dalyvaujant
tūkstančio maldininkų miniai, lietuvių
kalba Šiluvos Marijai atšvęstos didingos
pamaldos. Jos – reikšmingas Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Šiluvos komiteto darbo rezultatas. Per trumpą metų
laikotarpį Šiluvos komitetas pajėgė surinkti lėšas, išplatinti Šiluvos Jubiliejaus žinią tarp kitų tautybių tikinčiųjų
ir sukviesti gausybę maldininkų. Buvo
dalijamas leidinys apie Šiluvos Mariją,
pamaldų eigą, aukotojus. Prieš pamaldas vargonavo Szymon Grab.
Didžiulėje procesijoje dalyvavo organizacijos su vėliavomis ir plakatais,
jaunimas tautiniais drabužiais, tikinčiųjų atstovai, diplomatai, svečiai kunigai ir garbingieji ganytojai: arkiv. S.
Tamkevičius, prel. E. Putrimas, kun.
T. Karanauskas. Buvo įnešta ir pašventinta naujoji Šiluvos vėliava (autorė dr.
Kristina Kazlauskienė).
Sveikinimo žodį kardinolo Roger
Mahony vardu tarė arkivyskupas Oscar A. Solis, Los Andželo arkivyskupijos
augziliaras etninių parapijų reikalams.
Per šv. Mišias „Spindulio“ ansamblio šokėjos nešė tautines juostas prie Šiluvos
Marijos paveikslo, išstatyto katedros altoriaus priekyje kaip ilgos kelionės mal2008 m. rugsėjis Nr. 6

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
dose už Lietuvos laisvę simbolį; nešė
kryžių su Rūpintojėliu – tikėjimo atsparumo okupacijoms simbolį, gintarinį rožinį ir Sibiro kalinių maldaknygę „Marija, gelbėki mus“. Pamokslą lietuviškai
pasakė arkiv. S. Tamkevičius. Per Mišias
daugybė atlikėjų giedojo gražiausius,
ypač Marijos garbei, skirtus kūrinius.
Po iškilmių svečiai ir dalyviai apžiūrėjo didingąją katedrą, taip pat vieną iš
jos koplyčių, išpuoštą lietuviško meno
kūriniais. Vėliau rinkosi į Šv. Kazimiero parapijos salę. Jos sienas puošė keliasdešimt paveikslų. Dar prieš metus,
Šiluvos komiteto paraginti, Kalifornijos
lietuviai menininkai savo kūriniais uoliai prisidėjo prie šventės papuošimo.
Per vakarienę šventės vadovė, Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vedėja
Marytė Newsom padėkojo pamaldų dalyviams ir aktyviai dirbusiems komiteto
nariams. Kun. T. Karanauskas nuo parapijiečių įteikė dovanų svečiams. Arkiv.
S. Tamkevičius savo kalboje prisipažino,
jog nesitikėjo pamatyti tokios gausybės
maldininkų, padėkojo už tikėjimo žadinimo darbus, puikią lietuvišką veiklą,
palinkėjo visiems meilės ir sugyvenimo.
Gegužės 4 d. Lietuvos kankinių
parapijos, antrosios seniausios lietuviškos parapijos Kanadoje, jaunimo atstovai iš Hamiltono pargabeno Šiluvos
Marijos paveikslą. Šventovė buvo gražiai
išpuošta gėlėmis. Gegužės 11 d. giedojo
parapijos vaikų choras „Angeliukai“, o
Motinos dienos proga – ir mamos.
Mišias aukojo prel. Jonas Staškevičius, kun. Kazimieras Kaknevičius ir
klebonas kun. Vytautas Staškevičius,
kuris pasakė dienai skirtą pamokslą.
Mišios baigtos giesme „Marija, Marija“.
Tuoj po šių ryto Mišių buvo kalbamas
Rožinis, o po paskutinių vyko gegužinės pamaldos. Jautėsi dvasinga šventiška nuotaika. Prie paveikslo melstasi ir
Kanados Šiluvos Jubiliejui skirta malda.
Gegužės 25 d. renkantis į šv. Mišias
Toronto Prisikėlimo parapijos parapijiečius pasitiko Šiluvos Marijos paveikslas, pastatytas prieš įėjimą į šventovę. Vaikų ir jaunimo choras, pavasa2008 m. rugsėjis Nr. 6

riškai pasipuošęs, sugiedojo pirmąją
giesmę. Įnešant paveikslą, prie altoriaus
laukė kunigai: klebonas A. Simanavičius OFM, J. Šileika OFM, L. Kemėšis
ir diak. dr. K. Ambrozaitis, pasakęs ta
proga pamokslą. Pakilią nuotaiką papildė kanklininkių ansamblis, per aukojimą prie Marijos paveikslo buvo atnešta pintinėlė gėlių. Sekmadienį, birželio
1 d., giedant chorui, paveikslas, lydimas
kunigų ir Mišių dalyvių, buvo išneštas
į lauką, kur prie parapijos kryžių buvo
padaryta bendra nuotrauka.
Kai paveikslas lankėsi Prisikėlimo parapijoje, gegužės 28 d. jis buvo atneštas ir
į netoliese veikiančius lietuvių slaugos
namus „Labdara“. Šia proga buvo aukojamos šv. Mišios. Gegužės 30 d. Šiluvos Marijos paveikslas nuoširdžiai ir pamaldžiai priimtas Toronto pensininkų
namuose „Vilniaus rūmai“. Mišias celebravo kun. P. Šarpnickas OFM ir kun.
J. Šileika OFM, asistavo diak. dr. K. Ambrozaitis. Prie paveikslo žmonės budėjo
iki antros valandos ryto.

pijoje ir pirmoji lietuvių parapija Kanadoje. Šventovėje (pastatytoje 1957 m.)
sekmadienį, birželio 15 d., Šv. Kazimiero parapijiečiai ir svečiai paminėjo apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų. Procesijos
su vėliavomis dalyviai Marijos paveikslą pastatė garbingoje vietoje šalia altoriaus, klebonas kun. A. Volskis pristatė
dvasininkus. Dalyvavo prel. E. Putrimas ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila, kleb. emeritas kun. dr. Feliksas
Jucevičius, Aušros Vartų parapijos kleb.
kun. G. Mieldažis, St. Domenic parapijos kun. Joseph Powers.
Iškilmingas Mišias koncelebravo
vyskupas R. Norvila su visais kunigais.
Chorvedys Aleksandras Stankevičius
dirigavo jungtiniam chorui – parapijos, Aušros Vartų parapijos, Monrealio
lietuvių „Melodijos“. Vysk. R. Norvila
pasakė reikšmingą pamokslą, primindamas, kad Švč. M. Marija vis pasakydavo žmonėms garbinti ir šlovinti Jos
sūnų Jėzų Kristų, būti vienybėje su Juo.
Okupacijos metais Šiluvos Marija labai padėjo lietuviams išlaikyti tikėjimą.

Keliaujantis Šiluvos Marijos paveikslas Monrealyje viešėjo nuo birželio 8 d.
iki birželio 15 d. Pirmąjį savaitgalį jis buvo sutiktas Aušros
Vartų parapijoje,
1950 m. įsteigtoje tėvų jėzuitų. Paveikslą
lydėjo klebono kun.
G. Mieldažio, Šv.
Šv. Kazimiero parapija (Monrealis) sutiko Šiluvos Dievo Motinos paveikslą
Kazimiero parapijos klebono kun. A. Volskio, klieriko S. Mišių pabaigoje choras giedojo himną
Roy ir Pirmajai Komunijai pasirengusių „Giesmė Šiluvos Marijai“.
Salėje po pamaldų vyko iškilminvaikučių procesija. Į šventovę įnešė komiteto narys A. Piešina ir KLKM dr-jos gas susitikimas, vyskupas papasakojo
atstovė L. Dainienė. Šv. Mišias koncele- ir apie gyvenimą Lietuvoje, surengtas
bravo abu kunigai. Skaitinius lietuvių, koncertas, vaišės.
anglų ir prancūzų kalbomis skaitė vaiPavasariškas lietus palydėjo iškilkai. Prie Komunijos vaikai ėjo su savo šeimomis. Paveikslas Aušros Vartų mingą procesiją altoriaus link Šv. Elzšventovėje buvo iki birželio 11 d.
bietos šventovėje Otavoje birželio 15 d., kai Šiluvos paveikslas lankė
Šv. Kazimiero parapija yra pirmoji parapijoje gyvenusius lietuvius. Šv. Milietuvių parapija Monrealio arkivysku- šias koncelebravo kun. Aloyzas Volskis
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ti lietuvių tautą, kad ji būtų ištikima
Kristui ne tik tuo metu, bet ir visais
laikais. Kiekvienas lietuvis turėtų savo
širdyje laikyti gyvą Šiluvos Marijos ir
Kūdikio vaizdą, atsiliepti į jos žodžius
bei ašaras. Kun. K. Trimakas pakvietė
šv. Mišių dalyvius Šiluvos malda pasiaukoti Dievo Motinai ir jos Sūnui.
Po šv. Mišių salėje tęsėsi minėjimas, pagrindinė jo dalis buvo kun. dr.
K. Trimako paskaita. Kaip pamokslas
taikė į širdį, taip istoriniais faktais beVindzoro Šv. Kazimiero parapijo- siremianti paskaita – į protą. Paskaitoje
je birželio 22 d. šv. Mišios prasidėjo Ši- svečias palygino Šiluvos Marijos apsiluvos Marijos paveikslo sutikimu. Kun. reiškimą su kitais apsireiškimais ir taip
Alfonsas Babonas šventovės prieangyje atskleidė ypatingą Marijos ir Dievo rūpasmilkė paveikslą ir sukalbėjo maldą, pestį paskutine Europoje pakrikštyta
altorėlis su paveikslu buvo iškilmingai tauta. Apsireiškimas įvyko Europoje
nuneštas ir pastatytas šalia altoriaus. Per reformacijos sukeltos krizės metu. MoMišias kun. A. Babonas pasakė Šiluvos tina ieškojo ne kaltininkų, bet ištikimų Dievo Sūnaus garbintojų. Ir jų raMarijos garbei pritaikytą pamokslą.
do lietuvių tautoje.
Tai tikėjime atgimę
Radvilo Juodojo sūnūs Kristupas ir Jurgis, Leonas Sapiega,
Pacai, Tiškevičiai,
Giedraičiai ir paprasta nuoširdi liaudis. Šiluvos Marijos
apsireiškimas turi
besitęsiančią reikšmę mūsų tautai,
kuri savo istorijoje
Šv. Mišios Cicero Šv. Antano bažnyčioje
vis patiria skaudžių
Birželio 29 d. Vašingtone į sekma- smūgių. Ir dabar, po sovietų okupacidienio šv. Mišias susirinkę lietuviai iš jos bei religinės priespaudos, ji dar neVašingtono, Baltimorės ir plačios apy- atsigauna nei dvasiškai, nei morališkai.
linkės paminėjo Marijos apsireiškimo Marijos ašaros ir dabar kviečia lietuvių
Šiluvoje Jubiliejų. Šios sukakties proga į tautą į dvasinį atgimimą. Tik prisideJAV sostinę iš Čikagos buvo pakviestas dant prie šio dvasinio atgimimo įpraskun. dr. Kęstutis Trimakas. Tą sekma- minamas Šiluvos apsireiškimo minėjidienį buvo Šv. Petro ir Pauliaus šventė, mas 400 metų sukakties proga.
Minėjimą surengė Lietuvių katalitad kunigas pirma prisiminė šiuos du
didžius apaštalus. Jis teigė, kad po visų kų misija Vašingtone, organizavimui
apaštalų mirties Dievas leido Švč. M. vadovavo Kęstutis A. Čižiūnas. PrograMarijai iš dangaus ypatingais apsireiš- mą salėje vedė Sigita Naujokaitienė. Tą
kimais įsiterpti į žmonijos išganymo sekmadienį į Vašingtoną teikti Krikšto
istoriją. Vienas pirmųjų jos apsireiš- sakramento atvyko ką tik grįžęs iš Liekimų įvyko kaip tik toje tautoje, kuri tuvos kun. Arvydas Žygas. Kalbėdamas
neseniai buvo priėmusi tikėjimą, bet susirinkusiems lietuviams jis džiaugsbuvo kilusi grėsmė jį prarasti. Šiluvoje mingai teigė, kad tėvynėje pakilia dvaapsireiškusi Marija norėjo sustiprin- sia rengiamasi Jubiliejaus iškilmėms.
ir kun. Gediminas Mieldažis, atvykę iš
Monrealio. Kun. A. Volskis Mišių pradžioje apšlakstė paveikslą, „Arijos“ moterims giedant „Dangaus Karaliene“; dirigavo Loretta Cassidy, vargonavo Ann
Balys. Po Mišių kun. A. Volskis pakvietė
visus dalyvius, kurių buvo apie 60, prie
altoriaus nusifotografuoti. Vėliau visi
rinkosi į salę pasivaišinti. Smagiai visi,
jauni ir seni, pabendravo džiaugdamiesi
galimybe atšvęsti šią šventę Otavoje.
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Birželio 29 d., nors dangus buvo apsiniaukęs ir lynojo, į Gerojo Ganytojo koplyčią Vasagoje žmonės rinkosi džiugiai nusiteikę, o jų nuotaiką dar
labiau kėlė Marijos giesmės, kurių visą
pluoštą giedojo šventovės choras, vadovaujamas Algio Ulbino. Koncertui pasibaigus, pasigirdo ,,Pulkim ant kelių“
giesmė kaip įprastinis tuoj prasidėsiančių Mišių ženklas. Bet šį kartą iškilmės
prasidėjo prie šventovės pagrindinių durų. Šiluvos Mergelės paveikslą pasitiko
su smilkalais ir išeivijos lietuvių malda
klebonas kun. Vytautas Staškevičius. Mišias koncelebravo du broliai – klebonas
kun. Vytautas ir prel. Jonas Staškevičiai.
Mišių skaitinius skaitė Aldona Vitkienė,
o pamokslą pasakė prelatas, susiedamas
Šv. Petro ir Pauliaus šventę bei apaštalo
Pauliaus jubiliejinių metų pradžią su Šiluvos Marijos apsireiškimo jubiliejumi.
Mišiose gražiai giedojo parapijos choras
ir solistas Alfredas Bražys.
Mišių pabaigoje klebonas pakvietė
visus prie paveikslo nusifotografuoti.
Kadangi tuo metu lauke lynojo, nuotraukos buvo padarytos šventovės viduje prie pagrindinių durų.
Cicero lietuviai, susibūrę į komitetą, rugpjūčio 17 d. surengė apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų sukakties minėjimą
Šv. Antano parapijos bažnyčioje ir salėje.
Jis pradėtas šv. Mišiomis, kurias aukojo
Cicero lietuvių dvasios vadovas kun. dr.
Kęstutis Trimakas, koncelebravo parapijos klebonas kun. Sergio Solis. Kun.
dr. K. Trimakas pasakė šiam minėjimui
pritaikytą pamokslą. Šv. Mišiose giedojo
vargonininkės Vilmos Meilutytės vadovaujamas parapijos lietuvių choras. Prie
altoriaus buvo padėtas neseniai mirusios
kazimierietės vienuolės ir kartu dailininkės Mercedes (Mickevičiūtės) nutapytas
didelis Šiluvos Marijos paveikslas.
Po Eucharistijos aukos buvo susirinkta į parapijos salę. Numalšinus
alkį ir troškulį programos vedėja Vida
Kuprytė pakvietė kun. dr. K. Trimaką
skaityti pranešimo tema „Švč. Marija,
apsireiškusi Šiluvoje ir kitur pasaulyje“. Joje atskleista, kad apsireiškimas
Šiluvoje priklauso prie tų apsireiški2008 m. rugsėjis Nr. 6

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus
mų, kurie Dievo apvaizdos rūpesčiu
įvyksta ypatingoje krizėje, kad sustiprintų žmonių tikėjimą.
Po akademinės tuoj pat prasidėjo
meninė dalis. Pagrota kūrinių iš Marijos radijo išleistos plokštelės „Giesmės
Šiluvos Marijai“, paskaityta eilių, Jono
Pauliaus II Šiluvoje pasakyto pamokslo ištrauka. Pabaigoje sugiedota giesmė „Šiluvos Marijai“.
XXVI-oje Kretingos jaunimo stovykloje t. pranciškonų stovyklavietėje Vasagoje (Kanada) (120 km į šiaurę nuo Toronto) šiemet per visą liepos
mėnesį dalyvavo 210 stovyklautojų ir 90
vadovų. Šiemet stovyklaujantis jaunimas
paminėjo 400 m. Marijos apsireiškimo
Šiluvoje jubiliejų ir garbingai priėmė
Švč. M. Marijos Šiluvos paveikslą, kuris
jau spėjo aplankyti beveik visas lietuvių parapijas, misijas ir bendruomenes
Kanadoje. Švč. M. Marijos paveikslas ir
jos istorija buvo pagarbiai pristatyti per

stovyklų atidarymo
Mišias. O per vidurinio sekmadienio Mišias, kuriose dalyvavo stovyklautojų
tėveliai, seneliai ir
kiti svečiai, apeigos
pradėtos iškilminga
procesija apie stovyklavietę iki koplyčios, nešant Šiluvos
Marijos paveikslą,
Vaidinimas Kretingos jaunimo stovykloje Vasagoje (Kanada)
vėliavas ir smilkalus.
Kad būtų lengviau stovyklautojams OFM, prie diskusijų prisidėjo vyresni
susipažinti su Šiluvos istorija, per su- vadovai ir naujai diakonu įšventintas
sikaupimo vakarą vadovai suvaidino br. Alvydas Virbalis OFM. Vakaras
apsireiškimą Šiluvoje. O vyresni stovy- baigėsi prie Šiluvos Marijos paveiksklautojai per savo tradicinį susikaupimo lo stovyklos koplyčioje. Vadovė Rasa
vakarą žiūrėjo dokumentinį filmą „Ke- Poškočimienė pasidalijo mintimis apie
lias į Šiluvą“. Baigiant vakarus prie lauže- dėkingumą Viešpačiui.
lių Dievo gamtoje jaunimas turėjo proParengta pagal kun. dr. K. Trimako
gos padiskutuoti tikėjimo klausimais.
pranešimą ir „Šiluvos žinia iševijoje“
2008/14–17
Šv. Rašto mąstymą vedė naujai diakonu įšventintas br. Antanas Blužas-

ŠILUVA KULTŪRINIU ŽVILGSNIU

Paroda „Švč. Dievo Motina
ir Šiluva“ Kaune
Artėjančio Jubiliejaus proga Kauno miesto ir Kauno arkivyskupijos muziejai surengė
parodą „Švč. Dievo Motina ir Šiluva“. Miesto visuomenei bei jo svečiams, visos Lietuvos tikintiesiems skirta paroda atidaryta gegužės 20 d. Atidaryme dalyvavo Kauno
arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Kauno miesto muziejaus direktorė
Irena Petraitienė, Kauno arkivyskupijos muziejaus direktorius kun. Evaldas Vitulskis,
parodos rengėjos menotyrininkės dr. Laima Šinkūnaitė, dr. Rima Valinčiūtė.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
prie Apsireiškimo koplyčios maketo

Parodos rengėjus ir atvykusius į
atidarymą svečius pasveikinęs kun.
E. Vitulskis pasidžiaugė menotyrininkų iniciatyva surengti šią parodą, apie
Dievo Motiną ir Jubiliejaus laukiančią
Šiluvą prabylančią meniniu aspektu.
Arkiv. S. Tamkevičius savo žodyje taip
pat patvirtino, jog ši paroda – svarbus
pasirengimo Jubiliejui akcentas. Visi Šiluvos Bažnyčios istorijos ir meno
reliktai bus eksponuojami muziejuje,
2008 m. rugsėjis Nr. 6

kurio pamatai jau išlieti Šiluvoje. Pasak
ganytojo, su kai kuriais eksponatais jau
galima susipažinti ir šioje parodoje; kai
kuriems svarbiems dokumentams dar
reikalinga restauracija. Arkivyskupas
nuoširdžiai padėkojo dr. L. Šinkūnaitei
ir R. Valinčiūtei už pastangas pateikiant
visuomenei šią prasmingą parodą.
Atidaryme kalbėjusi dr. L. Šinkūnaitė trumpai apibūdino parodą, įsikūrusią keliose salėse. Rengėjų sumanymu,
viena jų skirta renesanso ir baroko dailės kūriniams, Nekaltojo Prasidėjimo,
Apreiškimo ir kt. temomis atskleidžiantiems Marijos motinystę. Kitose

salėse eksponuojami autentiški, sudėtingą ir painią Šiluvos Švč. M. Marijos
Gimimo bazilikos istoriją atspindintys
dokumentai, meno kūriniai, liturginiai
drabužiai, indai, užrašyti liudijimai
apie patirtas malones, devocionalijos,
stendas, skirtas Apsireiškimo koplyčiai.
Pasak menotyrininkės, prie kiekvieno
eksponato pateikiama metrika, tad lankytojams bus suteikiama įvairiapusiškų – ir teologinių, ir istorinių – žinių.
Atidarymo dalyviai vėliau pakviesti apžiūrėti parodos, kuri muziejuje (Valančiaus g. 6, Kaunas ) veiks iki
2008 m. gruodžio 31 d.
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KITI JUBILIEJAUS DARBAI IR SUMANYMAI

Jėzuitų provincijos jubiliejaus
paminėjimas
Gegužės 31 d. Šiluvoje paminėtos
prieš 400 metų Lietuvoje įsteigtos jėzuitų provincijos ir prieš tiek pat metų Šiluvoje apsireiškusios Švč. M. Marijos sukaktys. Iškilmingai jų paminėti susirinko visa Lietuvos ignaciškoji šeima – tėvai
jėzuitai, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Gerojo samariečio bendruomenė, Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė, Gyvenimo ir tikė-

jimo institutas, Sutuoktinių susitikimų
bendruomenė, Kanos šeimų bendruomenė, Išsiskyrusiųjų sielovados centras
„Bendrakeleiviai“. Tą paskutinį gegužės
rytą ankstyviausieji maldininkai pradėjo Dievo Sūnaus Motinos garbinimu tik
atvertoje Apsireiškimo koplyčioje. Giedojo grupė „Karunka“. Dienos malda ir
mąstymas buvo skirti temai „Laiminga
įtikėjusi“ (Lk 1, 39–45).

Prieš šv. Mišias Šiluvos bazilikoje šventės dalyviai klausėsi t. Liongino Virbalo SJ paskaitos, išryškinusios
pamatinius „ignaciškuosius“ bruožus:
jėzuitų pamaldumą Marijai, dvasių
skyrimą ir mokymąsi apsispręsti kartu
su Viešpačiu ir kt. Iškilmingas šv. Mišias vėliau aukojęs Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius pasidžiaugė dar viena sukaktimi – prieš keturiasdešimt metų savo įstojimu į Jėzaus
draugiją. Po šv. Mišių dalyviai ir svečiai
bendravo bei kareiviška koše vaišinosi
mokyklos stadione. Mėgstantys „Karunkos“ giesmes galėjo kartu giedoti
Rožinio maldą Jono Pauliaus II namų
koplyčioje. Apsireiškimo koplyčioje iš
susirinkusiųjų širdžių liejosi Švč. Mergelės Marijos litanija. Vakare po Šiluvos
bazilikos skliautais aidėjo solisto Tomo
Ladigos dainos, vargonininkės Renatos
Marcinkutės muzika, aktorės Joanos
Čižauskaitės skaitomos eilės.
Vakare ant Šiluvos kalvų grupelėmis
dalytasi šio susitikimo patirtimi. Šią gegužės dieną Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenės narių šeima palydėjo eisena per Šiluvą su degančiomis
žvakėmis bei Rožinio malda.
Parengta pagal www.katalikai.lt

KTU koplyčiai –
Šiluvos Dievo Motinos vardas
Birželio 18 d. Kauno technologijos
universitete pašventinta naujai įrengta
koplyčia (Laisvės alėja 13, III rūmai),
tarnausianti šios aukštosios mokymo
įstaigos bendruomenės narių sielovados poreikiams. Koplyčią, pavadintą
Šiluvos Dievo Motinos vardu, pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius.
Prieš pašventinimo apeigas žodį
taręs arkivyskupas pasidžiaugė KTU
vadovų ir visos bendruomenės pastangomis rūpintis dvasiniais dalykais, dvasiniu studentų ugdymu, kuris ypač svarbus šiuolaikinėje visuo-
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menėje, sureikšminančiai materialias
vertybes.
Džiaugsmą koplyčios atidarymu išsakė ir KTU rektorius prof. Raimundas
Šiaučiūnas, pavadindamas šį įvykį istoriniu ir atkreipdamas dėmesį, jog tai
tolesnis žingsnis po to, kai universitete
sėkmingai pradėjo veikti čia pakviestas
dirbti kapelionas, akademinės sielovados talkininkai. Arkiv. S. Tamkevičius
padovanojo koplyčią papuošiantį Šiluvos Dievo Motinos paveikslą.
Koplyčios Kaune veikia Vytauto
Didžiojo, Kauno medicinos, Lietuvos
žemės ūkio universitetuose.

Arkivyskupas įteikia KTU rektoriui dekretą
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Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus

Ministrantų šventė
Birželio 23 d. tradicinėje jaunųjų ministrantų šventėje dalyvavo apie
septyniasdešimt Kauno arkivyskupijos
bažnyčiose patarnaujančių vaikų ir jaunimo. Pirmąkart šventė surengta Jubiliejui besirengiančioje Šiluvoje, į kurią
ministrantai daugiausia atvyko būreliais,
lydimi kunigų ar vyresniųjų patarnautojų. Nedidelei, nebijančiai savo bendruomenėse viešai liudyti tikėjimo ir įsipareigoti tarnavimui arkivyskupijos jaunimo
daliai ši Ministrantų diena, šiemet surengta jau prasidėjus moksleivių vasaros
atostogoms, tapo prasmingu jų akcentu.
Šventės kulminacija buvo drauge
švęsta Eucharistija Apsireiškimo koplyčioje. Čia švęsti šv. Mišių Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei ki-

ti dvasininkai, patarnautojų drabužiais
vilkintys ministrantai atėjo įspūdinga
procesija. Ganytojas pasakė ministrantams pamokslą pabrėždamas ne tik
tarnavimo bažnyčioje, bet ir dvasinio
augimo svarbą. Kaip tik šio augimo temą katechezėje prieš šv. Mišias akcentavo ir Šiluvos parapijos klebonas kun.
Erastas Murauskas. Per šv. Mišias giedojo šios parapijos jaunimas. Koplyčią
papuošė ministrantų kryžius, kurį jie
savo rankomis iš pat ryto kūrė Jono
Pauliaus II namų kiemelyje.
Kaip ir kasmet šventėje apdovanoti
uoliausieji arkivyskupijos patarnautojai.
Šiemet apdovanoti Kauno arkikatedros
bazilikos, Žeimių, Šiluvos, Pernarvos ir
Josvainių parapijų ministrantai.

Apdovanojimai Šiluvos Dievo
Motinos medaliu
Kaip ir kasmet, birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo
šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
pasirašė dekretus ir arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos
medaliais apdovanojo šiuos asmenis:

kun. Kęstutį Grabauską – už uolią
kunigiškąją tarnystę, nuoširdų rūpinimąsi Jurbarko bažnyčia bei parapijos bendruomeninio gyvenimo puoselėjimą;
kun. Vytautą Paukštį – už uolią kunigiškąją tarnystę, nuoširdų rūpinimąsi
Raseinių bažnyčia bei parapijos bendruomeninio gyvenimo puoselėjimą;
ses. Almą Romualdą Vabuolaitę
FDCJ – už ilgametį nuoširdų darbą
arkivyskupijos kurijoje, pašvęstojo gyvenimo pašaukimo liudijimą ir aktyvų
įsitraukimą į Marijos radijo veiklą;
Almą Kraptavičiūtę – už uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos bažnytiniame teisme, siekį pagelbėti žmonėms
sprendžiant jų gyvenimo problemas bei
krikščioniško gyvenimo liudijimą;
Kazimierą Stanevičių – už nesavanaudišką pagalbą remontuojant ir tvarkant Skarulių bažnyčią, aktyvų įsitrau2008 m. rugsėjis Nr. 6

kimą į parapijos bendruomenės veiklą
bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;
Vytą Bancevičių – už tvirtą tikėjimo
liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai bei aktyvų dalyvavimą Kauno M. V. J. Kristaus
Prisikėlimo parapijos gyvenime;
Egidijų Randį – už uoliai atliekamą
tikybos mokytojo darbą, aktyvų dalyvavimą Kauno Šv. Vincento Pauliečio
parapijos veikloje ir asmeninį tikėjimo
liudijimą savo gyvenime;
Justiną Anzelmą Gruodį – už nesavanaudišką nuoširdžią pagalbą kuriant
ir puoselėjant Karčiupio katalikiškąją
bendruomenę, koplyčios statybos darbų organizavimą, aktyvų dalyvavimą
parapijos gyvenime ir krikščioniško
gyvenimo liudijimą;
Rasą Greičiūtę – už aktyvų dalyvavimą Jurbarko parapijos gyvenime,
sąmoningą įsitraukimą į parapijoje

Šventės dalyviai visą dieną praleido
Šiluvoje. Čia jie ne tik drauge meldėsi,
pietavo, bet ir varžėsi atlikdami įvairias
užduotis. Po pietų kūrybiniame žaidime vaikams ir jaunuoliams teko surinkti ministrantų taisykles ir įveikti kitas (taip pat ir liturginės srities) užduotis penkiolikoje po miestelį išdėstytų
vietų. Nugalėtojai apdovanoti Šiluvos
Dievo Motinos ženkliukais. Ištvermingiausieji liko vakarienės prie laužo.

vykdomas programas bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;
Miglę Račaitę – už uolų tikybos
mokytojos darbą Kauno kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų centre, dedamas pastangas skleisti Gerąją Naujieną klausos problemų turintiems vaikams bei
krikščioniško gyvenimo liudijimą;
Jūratę Kristiną Lenkuvienę – už ilgametį nuoširdų ir pasiaukojantį darbą Kauno arkivyskupijos Šeimos centre, aktyvų dalyvavimą arkivyskupijos
gyvenime bei krikščioniškos šeimos
gyvenimo liudijimą;
Juliją Repečkienę – už uolų ir nuoširdų įsitraukimą į Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijos Marijos legiono
veiklą, ištikimybę Bažnyčiai bei tvirtą
tikėjimo liudijimą;
Antaną Preikšą – už uolų ilgametį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos zakristijono darbą, nuoširdų
ir pasiaukojantį dalyvavimą parapijos
veikloje ir tvirtą krikščioniškos šeimos
gyvenimo liudijimą;
Ses. Albiną Petraškaitę – už ilgametį darbą vadovaujant adoracijai
Kauno arkikatedroje bazilikoje, uolų
darbą su jaunimu bei nuoširdų tikėjimo ir pašvęstojo gyvenimo liudijimą.
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Šiluvos žinia
MARIJOS ŠVENTOVĖS LIETUVOJE

Pivašiūnų Marija – Nuliūdusiųjų
Paguoda
Pivašiūnai – nedidelis Dzūkijos bažnytkaimis, įsikūręs vaizdingoje kalvotoje
vietovėje, šalia didžiulio Pivašiūnų-Gineitiškių miško ir Ilgio ežero. Vietovę nuo
seno garsina ne tik nuostabi gamta, bet pirmiausia šventovė ir joje esantis
maloningasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Pivašiūnų bažnyčia yra
pagrindinė Kaišiadorių vyskupijos šventovė po Katedros, o joje aštuonias
dienas švenčiami Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai – pagrindiniai
vyskupijos atlaidai, į kuriuos suplaukia ne tik šios vyskupijos, bet ir kitų Lietuvos
bei užsienio kraštų maldininkai.

Pivašiūnų bažnyčia
Pivašiūnuose piligrimystės takai,
suprantama, pirmiausia atveda į bažnyčią. Čia akį labiausiai traukia paveikslas, turintis tikrai stebuklingą istoriją, mat dabartinė Pivašiūnų bažnyčia – jau trečioji: dvi pirmosios sudegė,
o paveikslas išliko.
Ant aukštos kalvos stovinti Švč. M.
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra
Lietuvos medinės sakralinės architektūros paminklas, jo lotyniško kryžiaus forma paprasta ir meniškai savita. Šventovė
pastatyta 1825 m. Senųjų Trakų abato
Celestino Sorakos rūpesčiu ir turi net tris
titulus – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų ir šv. Jono Krikštytojo bei šv. Benedikto bažnyčia. 1850 m. rugsėjo 8 d. ją
pašventino Vilniaus vyskupas Vaclovas
Žilinskas. Priešais bažnyčios fasadą stovi
varpinė, šalia šventoriaus – kapinės. Kalvos apačioje, ten, kur manoma, stovėjusi
ankstesnioji bažnyčia, dabar yra koplyčia – medinė, tašytų rąstų.
Maloningasis paveikslas
Tiksli Pivašiūnų Dievo Motinos
su Kūdikiu paveikslo kilmė nežinoma. Pasakojamos kelios jo atsiradimo
versijos apie atvežimą iš kitų kraštų,
suradimą miške ir kt. Dailėtyrininkų teigimu, paveikslas nutapytas nežinomo lietuvio dailininko XVII a.
viduryje. Garsųjį paveikslą galėję užsakyti bažnyčios fundatoriai., vienas
jų – Marijos mylėtojas Jonas Klockis.
Visais amžiais paveikslas garsėjo sielą
ir kūną gaivinančiomis Dievo malonėmis Jo Motinos užtarimu. Vainikuotos

22

Marijos su Kūdikiu atvaizdas simbolizuoja Dangaus Valdovę su Pasaulio
Išganytoju. Menotyrininkai pabrėžia
paveikslo meniškumą; jame ant bukmedžio lentelių nutapyta švelnaus
žvilgsnio juodbruvė Mergelė Marija,
apsisiautusi mantija. Ji apglėbusi dešine ranka ant savo kelių sėdintį Kūdikį,
o kairėje laiko skeptrą. Dievo Motina
žvelgia į dešinę, o jos Sūnus – į kairę. Šis žvilgsnis apima praeitį ir ateitį,
pabaigą ir naują pradžią. Jis simbolizuoja visa apimančią ir ištikimą Dievo
meilę. XVII a. pabaigoje Švč. Mergelė
ir Kūdikis buvo pagerbti karūnomis.
1750 m. jų atvaizdas papuoštas auksuoto sidabro aptaisais.
Vainikavimas
Lietuvoje popiežiaus vainikais vainikuoti šeši malonėmis garsėjantys žymių
Lietuvos šventovių Marijos paveikslai.
Pivašiūnai chronologiškai penktasis
Lietuvoje popiežiaus karūnomis vainikuotas Marijos paveikslas. Šiemet, švenčiant didžiuosius atlaidus Pivašiūnuose,
paminėta 20 metų sukaktis nuo tada,
kai 1988 m. tuometinio Kaišiadorių
vyskupijos apaštališkojo administratoriaus kardinolo Vincento Sladkevičiaus,
labai branginusio Pivašiūnų šventovę ir
garsiąją jos Mergelę ir mačiusio žmonių
pamaldumą, rūpesčiu paveikslas buvo
vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II
palaimintomis karūnomis, jam suteiktas
Nuliūdusiųjų Paguodos titulas. Nuo tada
ne tik į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
atlaidus, bet ir kiekvieno mėnesio 15 dieną maldininkai iš visos Lietuvos susiren-

ka į Pivašiūnus pagerbti Dievo Motinos
ir paprašyti jos globos bei užtarimo.
Ji spindi virš žemės dulkių
Šiemet, rugpjūčio 15 d. Pivašiūnuose švenčiant Žolinės iškilmes, iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Savo homilijoje ganytojas sakė: „Šiandien minime pačią
didžiausią Dievo suteiktą malonę Marijai – jos paėmimą į dangų. Ji spindi
virš žemės dulkių, ir į ją krypsta visų
geros valios žmonių akys. Ji pavyzdys,
etalonas, kokiais mes visi galime tapti. Nuostabu, kad Lietuvoje yra tiek
daug Marijos šventovių – Šiluva, Aušros vartai, Pivašiūnai ir juose esantis
Nuliūdusiųjų Paguodos stebuklingasis
paveikslas, kardinolo Vincento Sladkevičiaus vainikuotas prieš 20 metų,
Trakai, Krekenava, Žemaičių Kalvarija.
Visur, kur piligrimai nuvyktų, juos pasitinka Dievo Sūnaus Motina. Lietuvos
žmonių pamiltose šventovėse ji kviečia
kiekvieną, nors jis būtų ir pats didžiausias nusidėjėlis, keltis ir eiti tuo keliu,
kuriuo ėjo ji pati. Tas kelias – tai Dievo
valios ieškojimas. Jis sutelktas į vieną
Marijos žodį, kuriuo ji atsakė į angelo
atneštąją dangaus žinią. Tas žodis yra
„taip“. „Taip“ Dievo valiai, „taip“ Dekalogui, „taip“ gyvenimui su Kristumi.“
Parengta pagal naująją Pivašiūnų šventovės
svetainę internete, žr. www.pivasiunai.lt
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Švč. Mergelės

Marijos apsireiškimo
Šiluvoje

400

Jubiliejus

m.

2008 m. RUGSĖJO 6 –15 d.
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
EUCHARISTINIS KONGRESAS

9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už visas
patirtas malones
10
val.
Meldžiamės už Gyvojo rožinio,
„Tai yra mano kūnas,
Marijos
legiono, maldos grupių
kuris už jus atiduodamas. Tai darykite
narius
mano atminimui“ (Lk 22, 19)
12 val. Meldžiame Dievą malonių
8 val. Meldžiame atsivertimo ir atgailos
pašauktiems tarnauti teisingumui ir
malonės
užtikrinti žmonių saugumą
9 val. Dėkojame Dievui už atsivertimo
16 val. Meldžiamės už priešgaisrinės
bei Atgailos ir Sutaikinimo sakramento
apsaugos darbuotojus ir jų šeimas
malonę
18 val. Meldžiame malonės suklydu10 val. Dėkojame Dievui už kunigus,
siems grįžti į prasmingą gyvenimą
vienuolius ir tikinčius pasauliečius,
kūrusius Bažnyčią Lietuvoje
Rugsėjo 9 d., antradienis
12 val. Dėkojame Dievui
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
už Eucharistijos dovaną
„Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5)
18 val. Meldžiamės už kunigų
8 val. Meldžiame malonės, kad Lietuva
seminarijas – klierikus ir jų ugdytojus
visuomet išliktų ištikima Evangelijai
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už nuolat patiriamą jos globą
JONO PAULIAUS II VIZITO LIETUVOJE
10 val. Meldžiame taikos ir ramybės
15 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
pasauliui
IR JAUNIMO ŠVENTĖ
,,Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus 12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius ir prašoNazarėno. Jis prisikėlė...“ (Mk 16, 6)
me Dievo globos Tėvynei
8 val. Meldžiame Šventosios Dvasios
18 val. Meldžiamės už Lietuvos žemdovanų jaunimui ir jo ugdytojams
dirbius, darbininkus, verslininkus,
9 val. Dėkojame Šventajai Dvasiai už
politikus, valdininkus ir žiniasklaidos
suteiktas malones
darbuotojus
10 val. Meldžiamės už jaunuolius, priėmusius Sutvirtinimo sakramentą,
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
akademinių bendruomenių narius ir
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ ŠVENTĖ
jų šeimas
„Jėzus tarė motinai: ‘Moterie, štai tavo
12 val. Meldžiame Dievo Tarnui Jonui
sūnus!’“ (Jn 19, 26)
Pauliui II altoriaus garbės ir prašo8 val. Meldžiame malonės pasitikėti
me Viešpaties malonių Šventojo
Dievo gailestingumu
Tėvo piligrimų kelio kūrėjams
9 val. Dėkojame Dievui už kankinių ir
16 val. Meldžiamės už jaunuosius
šventųjų gyvenimo pavyzdį
Lietuvos piligrimus
10 val. Meldžiame kunigams ir vienuo18 val. Meldžiame malonės jauniems
liams ištikimybės savo pašaukimui
žmonėms atpažinti savo pašaukimą
12 val. Dėkojame Dievui už kunigiškoRugsėjo 8 d., pirmadienis
jo pašaukimo malonę
16
val.
Dėkojame už Dievui pašvęstąjį
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ
gyvenimą,
vienuolijų rėmėjus ir
,,Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys
bendradarbius
sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai
reiškia: ‘Dievas su mumis’“ (Mt 1, 23) 18 val. Meldžiame pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį gyvenimą
8 val. Meldžiame malonės gyventi teisų
gyvenimą Dievo ir žmonių akyse
2008 m. rugsėjis Nr. 6

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ

„Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna
man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38)
8 val. Meldžiame malonės suvokti
krikščioniškąjį pašaukimą, liudyti ir
skelbti Gerąją Naujieną
9 val. Dėkojame Dievui už malonę tarnauti Kristaus Bažnyčiai
10 val. Meldžiamės už parapijų pastoracines tarybas ir jų atsinaujinimą
12 val. Meldžiame katalikiškoms
bendruomenėms, organizacijoms ir
institucijoms dvasinio atsinaujinimo ir uolaus dalyvavimo Bažnyčios misijoje
16 val. Ekumeninės pamaldos
18 val. Meldžiame krikščionių vienybės
Rugsėjo 12 d., penktadienis
LIGONIŲ IR MEDICINOS
DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir
esate prislėgti“ (Mt 11, 28)
8 val. Meldžiame Švč. M. Mariją išmokyti
kentėjimus aukoti Kristui
9 val. Dėkojame Dievui už Ligonių patepimo sakramentu teikiamas malones
10 val. Meldžiame malonės niekada
nepritrūkti vilties
12 val. Meldžiamės už gydytojus,
slaugytojus ir visus medicinos
darbuotojus
16 val. Meldžiamės už ligonius, neįgaliuosius ir dvasiškai kenčiančius žmones
18 val. Meldžiamės už siekiančius vaduotis iš priklausomybių ir jų šeimas
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
ŠEIMŲ ŠVENTĖ

„Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, <...> vyrą ir moterį; sukūrė juos“
(Pr 1, 27)
8 val. Meldžiame drąsos tėvams auginti
gausias šeimas
9 val. Dėkojame Dievui už gyvybės
dovaną
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10 val. Meldžiame Dievo gailestingumo
šeimoms, ypač patiriančioms įvairių
sunkumų
12 val. Meldžiamės už šeimas ir vaikus,
priėmusius Pirmąją šv. Komuniją
16 val. Meldžiamės už mokytojus,
švietimo ir kultūros darbuotojus
18 val. Meldžiame už šeimas, laukiančias gimstančio vaikelio
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO
ŠILUVOJE JUBILIEJAUS IŠKILMĖ

Per amžius tebus garbinamas
Dievo Sūnus!
8 val. Dėkojame Švč. M. Marijai, rodančiai kelią žmonijai pas Sūnų
9 val. Dėkojame Dievui už žmogaus
atpirkimo malonę
10 val. Dėkojame Dievui už malones,
amžiams bėgant patirtas Šiluvoje
12 val. Dėkojame Dievui už
Švč. M. Marijos apsireiškimo
Šiluvoje dovaną
18 val. Dėkojame Dievui už Kryžiaus
šviesą ir Kristaus prisikėlimo pergalę
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
PASAULIO LIETUVIŲ IR PADĖKOS
ŠVENTĖ. ŠVČ. M. MARIJA SOPULINGOJI

,,Štai tavo motina!“ (Jn 19, 27)
8 val. Meldžiame Dievą malonių visiems
Jubiliejaus rengėjams
9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už malones, patirtas pasirengimo Jubiliejui
metu
10 val. Meldžiame drąsos ir stiprybės
misionieriams ir savanoriams, besidarbuojantiems Lietuvoje ir visame
pasaulyje
12 val. Meldžiamės už viso pasaulio
lietuvius
18 val. Meldžiame, kad visos tautos
šlovintų Viešpatį

PAMALDŲ TVARKA
JUBILIEJAUS ŠVENTIMO METU
ŠV. MIŠIOS
8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10, 16 ir 18 val. Švč. M. Marijos Gimimo
bazilikoje arba aikštėje
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė
aikštėje prieš Baziliką
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
ROŽINIO MALDA
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo
koplyčios į Baziliką

KITI RENGINIAI
13.30 val. agapė, koncertas mokyklos
stadione
14 val. dokumentinis filmas apie Šiluvą
kultūros namų salėje
15 val. konferencijos aikštėje prieš Baziliką
LTV Ir LR „KLASIKOS“ PROGRAMA
IŠ ŠILUVOS TRANSLIUOS
rugsėjo 7 d. 12 val., kai bus iškilmingai
minimos popiežiaus Jono Pauliaus II
vizito Lietuvoje 15-osios metinės
ir ta proga atidengiamas jam skirtas
paminklas;
rugsėjo 14 d. 12 val., kai bus švenčiamos pagrindinės Jubiliejaus iškilmės.
Šias transliacijas galima stebėti ir internetu
www.lrt.lt.

„MARIJOS RADIJAS“ IŠ ŠILUVOS
KASDIEN TRANSLIUOS
10, 12 val. šv. Mišias
11.30 val. liturgines katechezes
15 val. konferencijas dienos temomis
Išsami programa skelbiama Marijos radijo
tinklalapyje www.marijosradijas.lt

Išsamiau apie Jubiliejui žr.
www.siluva.lt

TURINYS
Popiežiaus laiškas, skiriantis
pasiuntinį Šiluvos Jubiliejuje

1

Iškilmės Šiluvoje: turiningai
išgyventi Jubiliejaus džiaugsmą

2

Pasaulio lietuviai
Padėkos šventėje Šiluvoje

3

Atrasti naują gyvenimą Jėzuje
Kristuje
Tomas Viluckas
Marija primena Dievo garbinimo
svarbą mūsų gyvenime
4
Kun. dr. Romualdas Dulskis
Šventumo keliu – su Marija

5

Eucharistiniai kongresai ir
šventės
Su Kristumi – į vienybę
ir gyvenimo pilnatvę

6

Piligriminės kelionės į Šiluvą
Atsigręžti, atsiprašyti,
padėkoti, pašlovinti...
Pasitikėjimo Dievo meile
mokykla

8
10

Šiluvos Marijos paveikslo kelionė
Kad visos kartos vadintų
ją Palaiminta

11

Į Jubiliejų – su pasaulio lietuviais
Šiluvos Marija laimina
ir tolimus kraštus

16

Šiluva kultūriniu žvilgsniu
Paroda „Švč. Dievo Motina
ir Šiluva“ Kaune

19

Kiti Jubiliejaus darbai ir
sumanymai
Jėzuitų provincijos
jubiliejaus paminėjimas

20

KTU koplyčiai – Šiluvos
Dievo Motinos vardas
Ministrantų šventė

20
21

Apdovanojimai Šiluvos
Dievo Motinos medaliu

21

Marijos šventovės Lietuvoje
Pivašiūnų Marija –
Nuliūdusiųjų Paguoda
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