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ŠILUVOS ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI – 
ŠILINĖS

Rugsėjis. Vėsta oras, rytais žemę apgaubia migla, trumpėja dienos. 
Šie ženklai mums pranašauja apie vasaros pabaigą. Pailsėję miesto 
žmonės grįžta prie savo kasdieninių darbų, po vasaros atostogų į mo-
kyklų suolus renkasi moksleiviai, rudens darbus pradeda žemdirbiai, 
ruošdami dirvą ateinančių metų duonai. Ruduo išjudina naujų darbų 
ratą. Darbas svarbu, tačiau „Ne vien duona žmogus gyvas...“ (Mt 4,4).

1608 m. Šiluvoje apsireiškusi verkianti su vaikeliu ant rankų Švč. 
Mergelė Marija į klausimą: „Ko verki?“ atsakė: „Verkiu dėl to, kad 
prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia aria-
ma ir sėjama“.

Šiluvoje Marija išsakė didžiausią savo troškimą – kad būtų garbi-
namas jos Sūnus. Marijos troškimas turėtų tapti ir mūsų, krikščionių, 
troškimu garbinti Viešpatį Jėzų Kristų. Šiluvoje Marija rodė ne į save, 
bet į savo Sūnų Jėzų – tikrąjį Kelią, Tiesą ir Gyvenimą. Laukuose, ku-
riuose buvo ariama ir sėjama, Marija kvietė prisiminti prieš amžius 
šiose vietose skelbtą Dievo Žodį...

Visuotinė Bažnyčia rugsėjo 8 d. švenčia Švč. Mergelės Marijos gi-
mimo dieną. Ta proga švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlai-
dai. Šiluvos bažnyčia – bene pirmoji Lietuvoje Marijos Gimimo šven-
tovė. Čia nuo seno, dar prieš Dievo Motinos apsireiškimą, švęsti Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, liaudiškai – Šilinės. XVI a. antro-
joje pusėje Šiluvoje įsigalėjus reformatams, katalikai neteko bažnyčios, 
drauge nutrūko ir ilgametė atlaidų šventimo tradicija. Atlaidai vėl imti 
švęsti Šiluvoje katalikams atgavus bažnytines žemes. Vysk. Jono Lopa-
cinskio 1774 m. spalio 31 d. prašyme Šventajam Sostui, kad Šiluvos 

	Rugsėjo 4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
– 16.30 val. Paežerių dvaro festivalio muzikinė-literatūrinė programa Vilkaviškio Katedroje, 

skirta tragiškos lemties ispanų poeto ir dramaturgo Federico García Lorca atminimui – „Liūd-
niausias džiaugsmas“ 

– 18 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
	Rugsėjo 5 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:

– 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
	Rugsėjo 6 d. – pirmasis mėnesio antradienis:

– 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano 
relikvijomis.

	Rugsėjo 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė.
– 8 ir 18 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.

	Rugsėjo 8–15 d. – Didieji Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
– Šv. Mišios 8, 9, 10, 12 ir 18 val.
– Šiomis dienomis mūsų parapijoje po 18 val. Šv. Mišių bus giedama Švč. M. Marijos litanija.

	Rugsėjo 12 d. – Švč. Mergelės Marijos vardo minėjimas.
– 18 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.

	Rugsėjo 14 d. – Šventojo Kryžiaus išaukštinimo iškilmė.
– Atlaidai Šv. Kryžiaus bažnyčioje rugsėjo 18 d. 13 val.

	Rugsėjo 15 d. – Švč. M. Marijos Sopulingosios minėjimas.
	Rugsėjo 17 d. – 11 val. Tėvelius, kurių vaikai planuoja šiais mokslo metais ruoštis Pirmajai Išpa-

žinčiai ir Pirmajai Šventajai Komunijai kviečiame į susirinkimą parapijos salėje.
– 20 val. Šeimos centras ir Mažasis Krikščioniškas Kino Klubas kviečia parapijos namų kieme (jei 

lis ar bus blogas oras – parapijos salėje) žiūrėti tikra istorija paremto kino filmo „Stebuklai iš 
dangaus“. Visus maloniai kviečiame. Per pertraukėlę – suneštinė agapė, ateidami atsineški-
me kažką sau ir kaimynui...

	Rugsėjo 21 d. –  Apaštalo ir evangelisto Mato šventė.
	Rugsėjo 22 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Pasilauską minint mėnesį po 

mirties ir už kan. Joną Baranauską minint 9-ąsias mirties metines.
	Rugsėjo 29 d. – Šv. Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė.
	Rugsėjo 30 – spalio 2 d. – Vertybinis savaitgalis jaunimui nuo 14 iki 18 metų – „Pažink Save“. 

BŪTINA išankstinė registracija. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 8 635 36773 (Evaldas).
	Spalio 1–31 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. 

– Rožinį kalbėsim kasdien prieš vakaro Šv. Mišias – 17.30 val.

.



RUGSĖJO MĖNESIO SKELBIMAI: 
	Rugsėjo 1–8 d. – Trakų Švč. M. Marijos, Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai.

– Šv. Mišios 10, 12, 17 ir 18 val.
	Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena bei pirmasis mėnesio ketvirtadienis:

– 9 val. Šv. Mišios už besimokantį jaunimą ir pedagogus.
– Po 9 val. Šv. Mišių iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
– 8 ir 18 val Šv. Mišios už sergančius ir slaugytojus (lapelius su sergančiųjų, už kuriuos norė-

tumėte pasimelsti, ir medikų – kuriems norite padėkoti, vardais palikite aukų dėžutėje prie 
altoriaus).

	Rugsėjo 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
– 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
– 15 val. Gailestingumo vainikėlis ir Šv. Mišios su maldininkais iš Gražiškių.

	Rugsėjo 3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
– 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.

klebonui būtų suteiktos infulato titulas, rašoma, jog Šiluvos bažnyčia 
atgauta „ypatinga Dievo malone bei nuostabia Dievo Gimdytojos pa-
galba... aiškiam stebuklui tarpininkaujant“. 1775-aisiais, gavus popie-
žiaus Pijaus VI leidimą, Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai imti 
švęsti visą oktavą – rugsėjo 8–15 d. Jau nuo XVII a. liaudis mėgo į Ši-
luvą keliauti procesijomis. 1906 m. jos sutraukė 50 tūkst. maldininkų. 
Kad ir kaip stengėsi mūsų šalies pavergėjai – carinė priespauda ir so-
vietinė valdžia, tačiau lietuvių tautos sūnų ir dukterų širdyse esančios 
vilties ir pamaldumo Švč. Mergelei Marijai ir jos Sūnui jiems nepavyko 
užgesinti. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo atlaidai Šiluvoje tapo vienu svarbiausių religinio Lietuvos gy-
venimo įvykių. 1991 m. rugsėjo 8 d. Šiluvoje, dėkojant Dievui už laisvės 
dovaną, dalyvaujant visiems Lietuvos vyskupams, J. Em. kardinolas 
Vincentas Sladkevičius paaukojo Lietuvą Švč. Mergelės Marijos globai. 
Švč. M. Marijos Gimimo šventė sukviečia į Šiluvą daugybę žmonių. 
Tūkstančiai žmonių, norinčių, kaip ir dera tikriems piligrimams, dva-
siškai augti ir labiau priartėti prie Jėzaus, liudija, kad jie yra jautrūs 
dangaus kvietimui.

Ir mes, brangieji, trumpam palikime savo kasdienius rūpesčius, ke-
liaukime su savo namiškiais ir draugais į Šiluvą, prie Dievo Motinos. 
Nuneškime jai savo skausmus, rūpesčius, nepasisekimus, dvasines ar 
fizines negales. Melsdamiesi prie Marijos kojų, susigrąžinkime viltį ir 
parsineškime ją į savo namus. Ši viltis leis mums gyventi, būti laimin-
giems, kovoti su blogiu ir kurti laimingos tėvynės ateitį.

Jubiliejus taip pat apima  atlaidus. 
Šventaisiais gailestingumo metais šie 
įgyja ypatingos reikšmės. Dievas atlei-
džia mūsų nuodėmes be galo. Jėzaus 
Kristaus mirtimi ir prisikėlimu Dievas 
parodo mums savo meilę, galinčią su-

naikinti visas žmonių nuodėmes. Susi-
taikyti su Dievu įmanoma dėl Velykų 
slėpinio ir tarpininkaujant Bažnyčiai. 
Dievas visada pasirengęs atleisti ir vis 
naujaip bei netikėtai tai siūlo. Vis dėl-
to mums visiems nesvetima nuodėmės 

ATLAIDŲ REIKŠMĖ ŠVENTŲJŲ GAILESTINGUMO METŲ 
KONTEKSTE

Iš pop. Pranciškaus bulės „MISERICORDIAE VULTUS“

patirtis. Žinome, kad esame pašaukti 
būti tobuli (plg. Mt  5, 48), tačiau jau-
čiame sunkią nuodėmės naštą. Suvok-
dami mus keičiančios malonės galią, 
sykiu pastebime ir nuodėmės poveikį. 
Nepaisant atleidimo, mūsų gyvenimas 
išlieka paženklintas prieštaravimų, ku-
rie yra mūsų nuodėmės padariniai. Su-
taikinimo sakramentu Dievas atleidžia 
nuodėmes, kurios tikrai panaikinamos. 
Bet nedingsta neigiami įspaudai, palik-
ti mūsų elgesyje bei mąstyme. Dievo 
gailestingumas stipresnis ir už juos. Jis 
tampa atlaidais, kuriuos Tėvas per Baž-
nyčią, Kristaus Sužadėtinę, dovanoja 
nusidėjėliui, kuriam atleista, ir kuriais 
jis išlaisvinamas iš visų nuodėmės pa-
darinių, kad vėl galėtų veikti skatina-
mas meilės ir augtų meile, o ne iš naujo 
įpultų į nuodėmę.

Bažnyčia gyvena šventųjų bendrys-

te. Švenčiant Eucharistiją, ši bendrystė, 
kuri yra Dievo dovana, tikrove tampa 
kaip dvasinis ryšys, mus, tikinčiuosius, 
jungiantis su nesuskaičiuojamu šven-
tųjų bei palaimintųjų būriu (plg. Apr 7, 
4). Jų šventumas ateina į pagalbą mūsų 
trapumui, todėl Motina Bažnyčia savo 
maldomis bei gyvenimu gali tą, kuris 
silpnas, paremti kitų šventumu. Vadi-
nasi, gyventi Šventųjų metų atlaidais 
reiškia patikėti save Tėvo gailestingu-
mui esant tikram, kad jo atleidimas 
atsiliepia visam tikinčiųjų gyvenimui. 
Atlaidai reiškia patirti šventumą Baž-
nyčios, kuri yra visų Kristaus atpirkimo 
dovanotų išganomųjų vaisių dalininkė, 
kad atleidimas aprėptų ir toliausius pa-
darinius, pasiekiamus Dievo meilei. In-
tensyviai išgyvenkime šį jubiliejų pra-
šydami Tėvą atleisti nuodėmes ir leisti 
paplisti jo gailestingam atlaidumui.


