
 

LIETUVOS DIENOS LURDE 

 

2008 m. birželio 11-13 d. 
 

 

Piligrimo vadovas 
 



2008 metais dažniau nei bet kada minimas Lurdo 

(Prancūzija) vardas. Viso pasaulio piligrimai ten keliauja 

nusilenkti Švč. Mergelei Marijai. 

Lietuva taip pat prie Marijos kojų Lurdo grotoje 

išsakys savo viltis, prašymus ir atsiprašymus. Šioje 

šventovėje, švenčiančioje savo 150 metų jubiliejų, Lietuvos 

piligrimai melsis už Lietuvą ir jos dvasinę sveikatą, už jos 

žmones ir gamtą, už teisingus kelius ir viltingą ateitį. Tuo 

pačiu priminsime pasaulio piligrimams apie Šiluvos 

stebuklingą Švč. Megelės Marijos apsireiškimą įvykusį 

prieš 400 metų. 

 

 

Lietuvos dienų Lurde organizatoriai: 

 

Lietuvos vyskupų konferencija 

Piligrimystės labdaros ir paramos fondas 

Lietuvos piligrimų bendrija 
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Lietuvos dienos Lurde  
 

2008 m. birželio 11–13 d.  
 

PROGRAMA 
 

Birželio 11 d.   
 
Apsilankymas Lurdo Grotoje.  

18 val. Šv. Mišios lietuvių kalba visiems piligrimams.  

21 val. Žvakių procesija. 

 

Birželio 12 d.  
 
9. 45 val. Šv. Mišios Lurdo Grotoje Lietuvos piligrimams.  

17 val. Eucharistinė procesija ir ligonių palaiminimas Pijaus X 

bazilikoje. 

 

Birželio 13 d. 
 
12 val. Susitaikinimo sakramentas ir Šv. Mišios.  

15 val. Kristaus Kančios kelias.  
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Apie piligrimystę 

 
Piligrimystė į šventas vietas vyksta nuo seniausių laikų. 

Piligriminės kelionės – tai pirmosios žmonijos kelionės, kurių 

nelėmė išgyvenimo būtinumas.  

Kas yra piligrimystė? Kodėl milijonai žmonių ištisus metus 

keliauja į šventas vietas? Kokios vietos laikomos šventomis ir kur 

yra pagrindiniai piligriminiai centrai?  

Piligrimystė yra viena iš kelionių rūšių – kelionė į šventą 

erdvę. Krikščionybėje piligrimystė vertinama kaip savanoriškas 

pasišventimo aktas. 

Piligrimų kelionės tikslas – šventa vieta ar šventas objektas. 

Tokiose vietose jaučiamas dieviškumas ar šventybė. Piligrimystės 

vietos dažniausiai yra tos, kurios susijusios su religijos atsiradimu 

(krikščionybėje - Jeruzalė, Betliejus), jos įkūrėjų, pranašų ar šventųjų 

gyvenimu. Šventos vietos – tai ir tos vietos, kur konkretus žmogus 

patyrė apsireiškimą (ar čia įvyko kitas stebuklas), pvz., Švč. 

Mergelės Marijos apsireiškimų vietos Gvadelupoje, Lurde, Fatimoje, 

Knoke, Mejugorjėje, Šiluvoje ir kt. Piligriminėse vietose saugomos 

šventųjų relikvijos, šventi paveikslai, ikonos, skulptūros. Šventose 

vietose būna palaidoti šventi žmonės (šv. Jokūbo kapas Santjago de 

Komposteloje, Šv. Kazimiero palaikai Vilniaus arkikatedroje). 
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Katalikų Bažnyčia sąvoka šventovė nusako „bažnyčią ar kitą 

šventą vietą, kur tikintieji gausiai atlieka maldingas keliones 

skatinamo ypatingų religinių motyvų pritariant vietos ordinarui“.  

Pakeliui į konkrečią vietovę piligrimai aplanko vis daugiau 

religinės svarbos vietų. Tokios vietos (bažnyčios, vienuolynai) 

simboliškai žymi piligrimų kelią iš profanum į sacrum pasaulį. 

 

Bernadetos istorija 
 

Piligriminių kelionių į Lurdą pradžia siejasi su 14-metės 

Bernadetos Soubirous regėjimais. Nuo 1858 m. vasario 11 d. iki tų 

metų liepos 16 d. jai 18 kartų apsireiškė Mergelė Marija. 

Apsireiškimai vyko prie uolos (Masabielio grotos), kuri yra ant 

Gavos upės kranto.  

Bernadeta gimė 1844 m. vasario 7 d. neturtingoje Soubirous 

šeimoje. Mergaitė buvo vyriausia iš šešeto vaikų. Nuo gimimo ji 

buvo silpnos sveikatos, sirgo astma. Kai jai buvo 10 metų, ji vos 

nenumirė nuo choleros. Dėl šeimos neturto mergaitė dažnai gyveno 

pas kitus žmones, gimines. 1857 m. vasarą Bernadeta vėl išvažiavo į 

Bartre, kur pas vieną moteriškę ganė avių kaimenę. Ten ji atšventė 

savo 14-ąjį gimtadienį. Tačiau ji dar nemokėjo skaityti, nebuvo 

priėmusi ir pirmos komunijos. 1858 m. pradžioje Bernadeta mamos 
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rūpesčiu grįžo į Lurdą, kur turėjo prasidėti pasiruošimas Pirmajai 

komunijai.  

Lemtingąją vasario 11-ąją dieną trys mergaitės išėjo rinkti 

malkų. Bernadeta ėjo šiek tiek atsilikusi nuo kitų. Staiga prie 

Masabielio grotos ji išgirdo tarsi vėtros ūžesį ir dešiniajame grotos 

krašte pamatė šviesą, kuri greitai virto jaunos merginos siluetu. „Ji 

buvo jauna ir graži“, – pasakojo Bernadeta. Dama (taip 

apsireiškusiąją vadino Bernadeta) buvo apsivilkusi balta suknele, 

perjuosta mėlyna juosta, kuri krito išilgai suknelės iki kojų. Ant 

galvos buvo baltas šydas, pro kurį nesimatė plaukų. Jis krito ant 

pečių ir siekė taliją. Jos basas kojas beveik dengė suknelės klostė, o 

viršum pirštų spindėjo aukso rožės. Dešinėje rankoje ji laikė rožinį, 

nupintą iš baltų karolėlių. Auksinė rožinio grandinėlė spindėjo kaip 

rožės ant kojų pirštų. Dama nekalbėjo, tačiau padarė Kryžiaus 

ženklą. Tuomet Bernadeta kartu su apsireiškusia Mergele pradėjo 

kalbėti rožinį. Kai jį baigė regėjimas staiga išnyko. Taigi toks buvo 

pirmasis apsireiškimas, po jo sekė dar septyniolika... 

Trečio apsireiškimo metu Dama kreipėsi į Bernadetą. Ji 

paklausė ar negalėtų mergaitė ateiti kas penkioliktą dieną. Bernadeta 

sutiko. Tuomet apsireiškusioji ištarė tokius žodžius: „Aš nepažadu 

tavęs padaryti laimingos šiame pasaulyje, bet pažadu – amžinybėje“. 

Be to Dama pasakė Bernadetai, kad ji turi paraginti kunigus toje 
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vietoje pastatydinti koplyčią. Vėliau ji liepė atsigerti iš šaltinio. 

Bernadeta neregėdama ten jokio šaltinio žengė prie upės, tačiau buvo 

jai parodyta, kad eina ne ten. Priėjusi prie nurodytos vietos, 

Bernadeta rado tik šiek tiek purvino vandens. Nežinodama, ką 

daranti ji ėmė krapštyti žemę, kol pasirodė vanduo. Atsigėrus 

regėjimas išnyko.  

Bernadeta ateidavo kas penkioliktą dieną ir visuomet, 

išskyrus du kart, įvykdavo apsireiškimas. Dama reikalaudavo, kad 

Bernadeta paragintų kunigus pastatydinti bažnyčią, taip pat prašė 

praustis šaltinyje ir melstis už nusidėjėlius. Vieno apsireiškimo metu 

Dama pasisakė, kas esanti: „Que soy era Immaculada Conceptiou“ – 

„Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“. 

Paskutinį – aštuonioliktąjį kartą Marija Bernadetai 

apsireiškė 1858 m. liepos 16 dieną. Manoma, kad tai buvo asmeninio 

pobūdžio pokalbis. Apsireiškimai Bernadetai baigėsi, tačiau išliko 

Marijos šauksmas pasauliui: „Atgailos, atgailos, atgailos! Išliko ir 

stebuklingas šaltinis, duodantis daugiau nei 100 000 litrų vandens per 

parą. Šaltinio vanduo šiandien naudojamas specialioms vonioms, 

gėrimui ir prausimuisi yra įrengti vandens čiaupai. 

Nuo 1858 m. Lurde įvyko daugybė stebuklingų išgijimų. 

Pirmasis pagijimas įvyko 1858 m. kovo 1 d., kai atsigavo Katerinos 

Latapie paralyžuota ranka, kuomet ji po maldos panardino ranką į 
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Masabielio šaltinį. Nuo tada Lurdo Medicinos biure užregistruoti 

tūkstančiai nepaprastų išgijimų. Biure, kuriame dirba gydytojai, 

įvairių tikėjimų specialistai bei netikintys, galime pamatyti 

fotografijų ir daugybę dokumentų, kurie patvirtina nepaprastus 

išgijimus. Oficialiai Bažnyčia iš žinomų 6000 stebuklingų pagijimų 

iki 1989 m. patvirtino 65 atvejus. Tačiau ne tik sergantys ir invalidai 

čia išgyja. Daugelis žmonių namo grįžta pilni šviesos, vilties bei 

dvasiškai atsinaujinę. 

1866 m. Bernadeta, ilgai mąsčiusi savo tolimesnį kelią, 

įstojo į Nevero Gailestingumo Seserų ordiną. Čia ji buvo laisva nuo 

viešumos ir nenorimo dėmesio, tačiau negailestingos ir pavydžios 

vienuolyno seserys Bernadetai teikė nuolatinius moralinius 

išbandymus. Be to ji kentėjo nuo astmos priepuolių, kurie vis 

stiprėjo. Tad vienuolės kaltino ją „tinginyste“, ir sakė, kad jos 

„darbas yra sirgti“. 1879 m. balandžio 16 dieną, sulaukusi 35 metų, 

Bernadeta mirė.  

Dar kelios datos. 1909 m. rugsėjo mėn. Bernadetos kūnas 

buvo ekshumuotas iš konvento kapinių ir rastas visiškai sveikas. 

Šiandien jis laikomas krištolo karste Nevero šv. Gildaro koplyčioje. 

1933 m. gruodžio 8 d. popiežius Pijus XI Bernadetą paskelbė 

šventąja. 
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Lurdo šventovė šiandien 
 

Šiandien Lurdo šventovė yra daugiausiai katalikų pasaulyje 

piligrimų pritraukianti šventa vieta, kurią šiemet, per apsireiškimų 

jubiliejų, galės išvysti dar didesnės piligrimų minios. Prieš 150 metų 

į Lurdą atkeliaudavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių, o dabar čia 

kasmet apsilanko nuo 6 iki 7 milijonų žmonių. Manoma, kad Lurdo 

šventovę per Jubiliejinius metus aplankys aštuoni milijonai žmonių.  

Jubiliejiniai metai buvo pradėti 2007 metų gruodžio 8-ąją ir 

tęsis iki 2008 metų gruodžio 8-osios. Pati svarbiausioji Jubiliejaus 

šventė – pirmojo apsireiškimo Bernadetai metinės, vasario 11-oji, 

tačiau ypatingai pažymimos ir kitos katalikiškos šventės.  

 

Marijos apsireiškimo vaisiai 
 

Nuo pirmojo apsireiškimo dienos Lurde įvyko daug 

atsivertimų, stebuklingų išgijimų. Reikėtų tirti gausius kitus pagijimo 

atvejus, kurių nepaaiškina mokslas ir kurių taip daug tarp eilinių 

piligrimų. Daugelio išgijimų neįmanoma patikrinti ir pripažinti juos 

stebuklais, nes trūksta dokumentų, pažymų. Tačiau Lurde meldžiasi 

ir pasveiksta daugybė ligonių. Būtent ligoniai yra Lurdo maldų 

centre. Švč. Mergelė gelbsti vargšus ir ligonius, kurie serga kūno, o 

kartais ir proto, ligomis. Švč. Mergelė Marija išsirinko labiausiai 
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vargstančius ir ligonius norėdama visiems priminti, jog jie yra 

Bažnyčios didžiausias turtas, nes savo kūnu ir siela dalyvauja 

Kristaus kūno, kuri yra Bažnyčia, kančioje. Tačiau Lurdo centre yra 

ne tik ligoniai, bet ir visi kiti, kurie padedami Marijos, paguodos ir 

užuojautos, tikėjimo ir vilties ieško būtent šioje vietoje.  
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BENDRUOMENINĖS ŠV. MIŠIOS 
 
Pradžia 
 
Kunigas. Vardan Dievo: Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Žmonės. Amen. 
Kunigas. Viešpats su jumis. 
Žmonės. Ir su tavimi. 
arba 
Vyskupas. Ramybė jums. 
Žmonės. Ir tau, Ganytojau. 
 
Atgailos aktas 
 
Kunigas. Broliai ir seserys... 
Žmonės su kunigu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir 
seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir 
apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau 
Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jus, 
broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. 
Kunigas. Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, 
tenuveda į amžinąjį gyvenimą. 
Žmonės. Amen. 
 
Maldavimai 
 
Kunigas. Kyrie eleison!  Žmonės. Kyrie eleison! 
Kunigas. Christe eleison!  Žmonės. Christe eleison! 
Kunigas. Kyrie eleison!  Žmonės. Kyrie eleison! 
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Arba 
 
Kunigas. Viešpatie, pasigailėk!           Žmonės.Viešpatie, pasigailėk! 
Kunigas. Kristau, pasigailėk!              Žmonės. Kristau, pasigailėk! 
Kunigas. Viešpatie pasigailėk!            Žmonės.Viešpatie, pasigailėk! 
 
Garbės himnas 
 
Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms! 
Šloviname Tave, aukštiname Tave, lenkiamės Tau, garbiname Tave, 
gėrimės Tavo didžia garbe, Viešpatie Dieve dangaus Valdove, 
visagali Dieve Tėve! 
Viešpatie vienatini sūnau, Jėzau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo 
Avinėli, Tėvo sūnau. Tu naikini pasaulio nuodėmes - pasigailėk 
mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes - priimk mūsų maldavimus. Tu 
sėdi Dievo Tėvo dešinėje - pasigailėk mūsų! 
Tu vienas Šventas, Tu - vienatinis Viešpats, Tu pats didingiausias, 
Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei. Amen. 
 
Pradžios malda 
 
Kunigas. Melskimės....Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja 
Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. 
Žmonės. Amen. 
 
ŽODŽIO LITURGIJA 
 
Skaitiniai 
 
Skaitovas skaito. 
Skaitovas. Tai Dievo žodis. 
Žmonės. Dėkojame Dievui. 
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Giedama psalmė 
 
Kunigas arba skaitovas. Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. 
Žmonės. Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. 
 
Evangelija 
 
Kunigas arba diakonas. Viešpats su jumis. 
Žmonės. Ir su Tavimi. 
Kunigas arba diakonas. Pasiklausykit šventosios Evangelijos 
pagal… 
Žmonės. Garbė Tau, Viešpatie! 
Kunigas arba diakonas. ...Girdėjote Viešpaties žodį. 
Žmonės. Šlovė Tau, Kristau! 
 
Pamokslas 
 
Tikėjimo išpažinimas 
 
Tikiu Dievą Tėvą Visagalį, Dangaus ir Žemės Sutvėrėją, ir Jėzų 
Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš 
Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie 
Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas. 
Nužengė į Pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į 
dangų, sėdi Dievo tėvo dešinėje. Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų 
teisti. 
Tikiu šventąją Dvasią, Šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų 
bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir 
amžinąjį gyvenimą. Amen. 
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Visuotinė malda 
 
AUKOS LITURGIJA 
 
Atnašavimas 
 
Kunigas. Garbė Tau, Dieve, visatos Kūrėjau...  
Žmonės. Garbė Tau, Dieve, per amžius! 
 
Kunigas. Garbė tau, Dieve, visatos Kūrėjau... 
Žmonės. Garbė Tau, Dieve, per amžius! 
 
Kunigas. Melskitės, broliai seserys, kad Visagalis Dievas Tėvas 
maloniai priimtų mano ir Jūsų auką. 
Žmonės.Tepriima Viešpats iš Tavo rankų šią auką. Tegul ji teikia  
jam garbę ir šlovę, o mums ir visai Bažnyčiai - dvasinę naudą. 
 
Dėkojimo giesmė 
 
Kunigas. Viešpats su jumis. 
Žmonės. Ir su tavimi. 
Kunigas. Aukštyn širdis. 
Žmonės. Keliame į Viešpatį. 
Kunigas. Dėkokime Viešpačiui Dievui. 
Žmonės.Verta ir teisinga. 
Kunigas. Tikrai verta ir teisinga.... 
Todėl mes drauge su visais angelais ir šventaisiais Tave šloviname 
giesme: 
Žmonės ir kunigas. Šventas, šventas, šventas Viešpats, galybių 
Dievas! Pilnas yra Dangus  ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse! 
Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybėse! 
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Perkeitimas ir pakylėjimas 
 
Kunigas. Šias atnašas, Dieve, teikis palaiminti ir pašventinti... 
Tikėjimo paslaptis! 
Žmonės. Mes skelbiame, Viešpatie, Tavo mirtį ir išpažįstame Tavo 
prisikėlimą, laukdami Tavęs ateinant. 
 
Po pakylėjimo. 
 
Kunigas. PER JĮ, SU JUO IR JAME TAU, visagali Dieve Tėve, su 
Šventąja Dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. 
Žmonės. Amen. 
 
Komunija 
 
Viešpaties malda 
 
Kunigas. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti: 
Žmonės. TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo 
vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia, kaip danguje, taip 
ir žemėje. 
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų 
kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų 
gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. 
 
Kunigas. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio...su palaiminga 
viltimi lauktume mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. 
Žmonės. Tavo valdžia ir galybė, ir garbė per amžius! 
 
Ramybės apeiga 
 
Kunigas. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu savo apaštalams esi pasakęs: 
„Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę“. Žiūrėk tad ne 
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mūsų nuodėmių, o savosios Bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą 
ramybę ir vienybę. 
Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. 
Žmonės. Amen. 
Kunigas. Viešpaties ramybė visada telydi jus. 
Žmonės. Telydi ir tave. 
 
Duonos laužymas 
 
Žmonės. Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk 
mūsų! 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums 
ramybę! 
 
Kunigas. Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. 
Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą. 
Žmonės ir kunigas. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, 
bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. 
 
Pabaigos apeigos 
 
Kunigas. Viešpats su jumis. 
Žmonės. Ir su tavimi. 
Kunigas. Tepalaimina jus visagalis Dievas: Tėvas ir Sūnus, ir 
Šventoji Dvasia. 
Žmonės. Amen. 
Kunigas. Telydi jus Viešpaties malonė. 
Žmonės. Dėkojame Dievui. 
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Giesmės (pagal abėcėlę) 
 
1 giesmė 
 
Apsaugok Aukščiausias 
 
Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. 
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios tėvynės, 
Maloningas ir galingas per visas gadynes! 
 
2 giesmė 
 
Ausk Marijai rožių giją 
 
Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami, 
Skelbk gerumą, prakilnumą ilgesinga širdimi. 
O Mergaite, tavo kraitis - nekaltybė nuostabi: 
Mums žavėtis ir gėrėtis leisk per amžius tavimi. 
 
Susimąstę nešam naštą savo nuodėmės didžios,- 
Tu, Šventoji, Nekaltoji, meldžiam, gelbėki iš jos! 
Vargšai gimę, mes nežinom priebėgos kaip tu kitos: 
Rojaus vartuose užtarki vaikus tėviškės šviesios. 
 
Tavo grožis mums kaip rožė, kaip lelija nekalta. 
Tavo garbei ieškom vardo, neištarto niekada, 
Ir maldaujam nepaliaujam širdimi vis alkana: 
Leisk išvysti karalystėj meile spindinčią tave. 
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3 giesmė 
 
Dangaus Karaliene 
 
Dangaus Karaliene, Marija meili, 
Mes sveikinam Tave visa širdimi. 
 
Sveika, sveika, sveika Marija. /2x 
 
Kaip Lurdo šventovėj, taip ir Lietuvoj, 
Laikyki, Marija, mus savo globoj.  
 
Kai audros mus blaško, keliauti sunku, 
Padėki, Marija, tikru gerumu. 
 
Nurodyk žmonijai ramybės takus, 
Globok mus, Marija, kaip savo vaikus. 
 
4 giesmė 
 
Dieve, arčiau Tavęs 
 
Dieve, arčiau Tavęs veržias širdis, 
Jokia kančia kely nesulaikys. 
Skambės tyli giesmė net pro skausmų gelmes: 
Dieve, arčiau Tavęs, arčiau Tavęs. 
 
O, panardink gelmėj savo Širdies - 
Lai tylią raudą ji sielos girdės. 
O kaip bus maloni kančia, kuri nuves, 
Dieve, arčiau Tavęs, arčiau Tavęs. 
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Nors ir paliks mane draugai visi 
Ir sielon nusileis naktis tamsi, 
Pro ašaras žibės vilties žvaigždė ir ves, 
Dieve, arčiau Tavęs, arčiau Tavęs. 
 
Kai amžinybė jau laimėta bus, 
Nuskaidrins jos šviesa žemės skausmus 
Ir laimės be ribų jau niekas nesudrums, 
Dieve, arti Tavęs gyvenant mums. 
 
5 giesmė 
 
Jėzau pas mane ateiki 
 
Jėzau pas mane ateiki, savo meilę mums suteiki. 
Sielų drauge mylimiausias, ak, ateik, ateik, brangiausias.  
 
Tavęs ilgiuos šimtą kartų, be tavęs gyvent apkarto.   
Šimtą kartų Tave šaukiu: Ateik, Jėzau, Tavęs laukiu!  
Tuščios žemiškos linksmybės,  pilnos kaip tulžies kartybės.  
Tik Tu meile begaline, vienas šildai man krūtinę.  
 
Be Tavęs ašai nerimstu, nuolat nuliūdiman grimztu,  
todėl Tau, širdžių paguoda, savo širdį atiduodu.  
Neverti mes esam žmonės tokią brangią gaut malonę;  
tik ištarki žodį vieną ir bus sielai laimės diena.  
 
Ženk, o Jėzau, nevėluoki, iš tamsos mane vaduoki.  
Teikis man silpnam padėti, duok dangui save regėti!  
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6 giesmė 
 
Marija, Marija 
 
Marija, Marija, skaisčiausia lelija,   
Tu švieti aukštai ant dangaus. 
Palengvink vergiją, pagelbėk žmoniją,  
Išgelbėk nuo priešo baisaus.  
  
Mes, klystantys žmonės,  maldaujam malonės,  
Marija, maldų neatmesk!  
Tarp verkiančių marių šių žemiškų karių  
Nupuolančius stiprink ir vesk!  
 
Ir kūno silpnybė, ir žemės puikybė,  
ir pragaro juodo dvasia  
Į prapultį stumia žmonijos daugumą  
ir žudo galybe tamsia.  
 
Kaip upių bėgimas,  taip mūs įpratimas  
kas kartą vis traukia žemiau.  
Vargai kasdieniniai kaip pančiai gelžiniai  
Mus rišti kada bepaliaus?!  
 
Silpni, nusiminę, Tavy paskutinę  
tematome viltį tiktai. 
Tu savo malone  šios žemės karionę  
Palengvink, nes galią gavai.  
 
Marija, Marija, skaisčiausia lelija,  
Dangaus Karaliene šviesi!  
Užstok prieš Aukščiausią Tu žmogų menkiausią,  
Nes viską pas Dievą gali!  
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7 giesmė 
 
Marija, skaisčiausia Marija 
 
Marija, skaisčiausia Marija,  
ką Tau paaukot begaliu? 
Priskinsiu Tau rožių, lelijų žiedų – kūdikystės dienų.  
 
Pamėgai Tu Nemuno šalį ir meilę lietuvio širdies. 
Tau kryžiai sodybų darželiuos,  Tau pirmosios gėlės žydės.  
  
Marija, išmelsk mums stiprybės iškęsti šios žemės vargus.  
Tegul visad šviečia Tėvynei  tik giedras, saulėtas dangus.  
 
Marija, suteiki malonės Tave pamylėti karštai,  kad nuodėmės, 
vargas, dejonės pranykt tarp žmonių amžinai 
 
8 giesmė 
 
O Kristau, pasaulio Valdove 
 
O Kristau, pasaulio Valdove, 
Ir žemės ir aukšto dangaus. 
Tau amžiais ir garbę, ir šlovę 
Varpai širdyse mūsų gaus. 
 
Kaip pavasario žydinčioj šventėj 
Žydi Kristaus šviesi vėliava. 
Su tavim eina tautos gyventi, 
Su tavim eis visa Lietuva. 
 
O Kristau, o laimės šaltini, 
Gyvenk mūs tautoj, ją pašvęsk, 
Kaip brolius į džiaugsmo tėvynę 
Šventoj Eucharistijoj vesk. 



 22 

9 giesmė 
 
O Marija Motinėle 
 
O, Marija Motinėle, 
Aušros vartuose garsi 
Laimink mūsų tėviškėlę, 
Jos globėja Tu esi. 
 
Ežerų ir upių bangos 
meldžias Nemuno šaly, 
ir žvaigždžių keliai padangėj, 
ir smilgelė pakely. 
 
Prie žiedų Rūpintojėlio, 
samanoto laukuose, 
širdį ir akis pakėlus, 
meldžias tėviškė visa. 
 
O, Marija Motinėle, 
Aušros vartuose garsi, 
saule švieski tėviškėlei 
ir visų žmonių širdy. 
 
 
10 giesmė 
 
Palaimintas Viešpats 
 
Palaimintas Viešpats, kurs lankos pas mus, 
Kurs neša ramybę ir dildo skausmus. 
Palaimintas Viešpats, Karalius širdžių; 
Jam skambų „Osana“ giedokim džiaugsmu. 
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Palaimints Karalius, kurs myli tautas  
Ir siunčia pasauliui dangaus palaimas. 
Ir šviečia ant žemės dangaus spinduliais, 
Ir širdis patraukia dangaus ilgesiais. 
 
Palaimintas Viešpats šventoj Ostijos, 
Kurs meilę gaivina šioj žemėj šaltoj, 
Skaudaus ištrėmimo nušviesdams naktis, 
Šviesios amžinybės Jis kelia viltis.  
 
11 giesmė 
 
Prieš Tavo altorių 
 
Prieš Tavo altorių štai nuolankiai klūpom 
Ir auką aukojame Tavo Sūnaus, 
Ir meldžiam Tave širdimi mes ir lūpom: 
Suteik mums palaimos iš aukšto dangaus. 
 
Nes toji auka Tau labiausiai patinka, 
Tau ją paaukojo mieliausias Sūnus. 
Dėl nuopelnų Jo Tu ranka gailestinga 
Palaimink mūs darbus, laukus ir namus.  
 
12 giesmė 
 
Priimk, o Tėve visagali, 
 
Priimk, o Tėve visagali, 
Šią ostiją nekaltą! 
Aukojam širdį, protą, valią, 
Apverkę savo kaltę. 
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Aukojam taurę tyro vyno 
Vandens mažytį lašą, 
Nemarią viltį atgaivinę, 
Dangaus stebuklo prašom! 
 
13 giesmė  
 
Pulkim ant kelių 
 
Pulkim ant kelių visi krikščionys, 
Didžiai ištroškę Jėzaus malonės;  
Su ašaromis Dievui dėkokim, 
Tą Mišių auką Jam paaukokim. 
 
Suklaupę meldžiam, Jėzau saldžiausias; 
Maldas priimki mūsų karščiausias; 
Mus išmokyki Dievą pažinti, 
Vykdyt Jo valią ir Jį garbinti. 
 
Ugdyki žemėj meilę, ramybę, 
Mirusiems teiki dangaus linksmybę; 
Gyviems sveikatą, metų geriausių 
Duok per tą auką Mišių švenčiausią. 
 
Puolam po kojų, Jėzau meilingas: 
Nepaisyk kalčių, būk gailestingas. 
Viltį padėjom aukoje Tavo, 
Visus mus glauski prie Širdies savo.  
 
Savo malonę duok mums patirtį, 
Neleiski niekam nuodėmėj mirti,  
Duok Tave, Jėzau, karštai mylėti, 
Paskui per amžius danguj regėti. 
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14 giesmė 
 
Šventas, Šventas, Šventas, Šventas Tu esi 
 
Šventas, Šventas, Šventas, Šventas Tu esi  
Į Tave mes kylam meilės ilgesy. 
Amžinas per amžius, vienas Tu esi 
Į Tave mes kylam meilės ilgesy. 
 
Tu esi malonė, meilė ir tiesa. 
Į Tave tekyla žmonija visa. 
Šventas, Šventas, Šventas, Šventas Tu esi 
Į Tave mes kylam meilės ilgesy. 
 
15 giesmė 
 
Ženk iš aukso taurės 
 
Ženk iš aukso taurės, Viešpatie, pas mus. 
Būki mūsų svečias mylimas, brangus. 
 
Kviečiam prašom iš viso širdies 
Ženk į mūsų širdis, laukiančias Tavęs. 
 
Mūsų rankos tiesias į Tave nūnai, 
Mes maldaujam, šaukiam, o ateik čionai. 
 
Kviečiam prašom iš viso širdies 
Ženk į mūsų širdis, laukiančias Tavęs. 
 
Tebūnie mūs širdys – antras Tau dangus, 
Mūsų meilės puoštas sostas Tau gražus. 
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Šiluva 
 

Raseinių rajone esanti Šiluva – gausiai Lietuvos bei kitų 

šalių piligrimų lankoma Marijos šventovė. 1457 m. P. Gedgaudas 

pastatė Šiluvoje pirmąją medinę bažnyčią ir dovanojo jai 146 valakus 

žemės. Mirus P. Gedgaudui Šiluva giminystės keliu atiteko 

Mikalojui Kęsgailai, vėliau vedybų keliu Zavišų giminei. Andrius 

Zaviša apie 1500 m. atstatė pasenusią ar sudegusią bažnyčią. Tačiau 

A. Zavišos sūnus Jonas 1532 m. perėjo į liuteronus ir pasisavino 

katalikams tėvo dovanotas žemes. Katalikų bažnyčios Jonas Zaviša 

nelietė, o už 0.5 km. nuo miestelio, šiandieniniame Zbarų kaime, 

pastatė protestantų koplyčią. Kai ši sugriuvo, Šiluvos valdytojas 

Merkelis Šemeta, užstato teise valdęs Šiluvą, prieš 1569 m. pastatė 

naują medinę protestantų bažnyčią.  

Pirmą kartą Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo istorija 

užrašyta 1661 m. Šiluvos klebono Mykolo Sviekausko. Apsireiškimo 

data nėra tiksliai nustatyta, bet manoma, kad tai galėję įvykti apie 

1608 m. Yra išlikę kiek skirtingų apsireiškimo aprašymų, tačiau 

įvykiai klostėsi maždaug taip:  

Piemenims ganant bandą bažnytinėse žemėse netikėtai ant 

didelio akmens pasirodė jauna, gražiai pasipuošusi, palaidais 

plaukais mergaitė. Ji laikė rankose mažą kūdikėlį ir graudžiai verkė. 

Išsigandę vaikai nusiuntė vieną iš saviškių pas kalvinų pastorių 
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Mikalojų Fierą pranešti, ką matę. Tačiau šis tik pasijuokė iš vaiko ir 

liepė jam grįžti į ganyklą.  

Vakare piemenukai papasakojo tą atsitikimą namiškiams ir 

pažįstamiems. Kitą dieną daug žmonių susirinko į tą vietą. Pastorius, 

pasikvietęs kalvinų mokytoją Saliamoną Grocijų, atėjo varyti žmones 

namo ir barė juos kam tiki neprotingais vaikų pasakojimais. Taip 

jiems besibarant staiga vėl ant to paties akmens visi išvydo 

verkiančią moterį su kūdikiu ant rankų. Įsidrąsinęs pastorius ją 

paklausė: „Ponia, ko verki?“. Moteris jam atsakė: „Prieš tai šiose 

žemėse buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. 

Tai pasakiusi ji pranyko. 

Pastorius su kalvinų mokytoju paniekino tą regėjimą, 

palaikydami jį piktos dvasios ar vaizduotės padariniu. Tačiau 

piemenėliai, pargynę bandą, ėmė visiems pasakoti apie regėjimą. 

Tarp ūkininkų buvo ir vienas virš šimto metų amžiaus, nuo senatvės 

apakęs, senelis. Jis tarė kaimynams: „Sakykit, ką norit, bet aš jus 

tikinu, kad ne kokia šmėkla ant to akmens pasirodė, bet pati Mergelė 

su Sūnumi, kurio garbei tose žemėse katalikų bažnyčia stovėjo, bet, 

kiek aš atsimenu, prieš aštuoniasdešimt metų mūsų ponai ją nugriovė 

ir panaikino“.  

Pasklidus pasakojimui apie apsireiškimą į Šiluvą atvyko 

Žemaičių vyskupijos oficiolas Jonas Kazakevičius. Išklausęs žmonių 
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pasakojimą jis nuvyko į Raseinius, kur archyve tarp kitų dokumentų 

rado vieną, kuriame galėjo perskaityti tiktai šiuos aiškiai išlikusius 

žodžius: „O aš, Morkienė Vnučkienė…maršalkienė, tas stabmeldžių 

žemes visiems laikams paskiriu Šiluvos susirinkimui…“ Vėl atvykęs 

į Šiluvą ten susirado šimtametį senelį, kuris žinojo jog bažnyčios 

dokumentai yra užkasti skrynioje. Atvestas į buvusios bažnyčios 

vietą senelis staiga praregėjo. Iš džiaugsmo jis puolė ant kelių ir 

dėkojo Dievui už jam suteiktą malonę. Po to jis nurodė vietą, kurioje 

buvo paslėpta skrynia su bažnytiniais daiktais. Kasant iš tikro buvo 

rasta geležinė skrynia su brangiu arnotu, Švč. Mergelės Marijos 

paveikslu, bažnyčios įsteigimo aktu. Tai įvyko 1612 metais. 
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Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje  
400 m. jubiliejaus programa 

2008 m. rugsėjo 6–15 d. 
 

Rugpjūčio 31 d., sekmadienis 
 
PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ 
 
9 val. Piligrimų eisenos į Šiluvą:  

iš Raseinių pusės nuo Dubysos slėnio (vadovauja arkivyskupas 
S. Tamkevičius) ir iš Tytuvėnų (vadovauja vyskupas E. Bartulis) 

12 val. Padėkos šv. Mišios už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 
 
Rugsėjo 6 d., šeštadienis 
 
EUCHARISTINIS KONGRESAS 
 
8 val. Meldžiame atsivertimo ir atgailos malonės 
9 val. Dėkojame Dievui už atsivertimo bei Atgailos ir Sutaikinimo 

sakramento malonę 
10 val. Dėkojame Dievui už kunigus, vienuolius ir tikinčius 

pasauliečius, kūrusius Bažnyčią Lietuvoje 
12 val. Dėkojame Dievui už Eucharistijos dovaną 
18 val. Meldžiamės už kunigų seminarijas – klierikus ir jų ugdytojus 
 
Rugsėjo 7 d., sekmadienis 
 
JONO PAULIAUS II VIZITO LIETUVOJE  
15 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS IR JAUNIMO ŠVENTĖ  
 
8 val. Meldžiame Šv.entosios Dvasios dovanų jaunimui ir jo 

ugdytojams 
9 val. Dėkojame Šventajai Dvasiai už suteiktas malones 
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10 val. Meldžiamės už jaunuolius, priėmusius Sutvirtinimo 
sakramentą, akademinių bendruomenių narius ir jų šeimas  

12 val. Meldžiame Dievo Tarnui Jonui Pauliui II altoriaus garbės 
ir prašome Viešpaties malonių Šventojo Tėvo piligrimų 
kelio kūrėjams 

16 val. Meldžiamės už jaunuosius Lietuvos piligrimus 
18 val. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atpažinti savo 

pašaukimą 
 

Rugsėjo 8 d., pirmadienis 
 
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ 
 
8 val. Meldžiame malonės gyventi teisų gyvenimą Dievo ir žmonių 

akyse 
9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už visas patirtas malones 
10 val. Meldžiamės už Gyvojo rožinio, Marijos legiono, maldos 

grupių narius 
12 val. Meldžiame Dievą malonių pašauktiems tarnauti 

teisingumui ir užtikrinti žmonių saugumą 
16 val. Meldžiamės už priešgaisrinės apsaugos darbuotojus ir jų 

šeimas 
18 val. Meldžiame malonės suklydusiems grįžti į prasmingą 

gyvenimą 
 

Rugsėjo 9 d., antradienis 
 
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
 
8 val. Meldžiame malonės, kad Lietuva visuomet išliktų ištikima 

Evangelijai 
9 val. Dėkojame Švč. M. Marijai už nuolat patiriamą jos globą 
10 val. Meldžiame taikos ir ramybės pasauliui 
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12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius ir 
prašome Dievo globos Tėvynei 

18 val. Meldžiamės už Lietuvos žemdirbius, darbininkus, 
verslininkus, politikus, valdininkus ir žiniasklaidos darbuotojus 

 
Rugsėjo 10 d., trečiadienis 
 
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ ŠVENTĖ 
 
8 val. Meldžiame malonės pasitikėti Dievo gailestingumu 
9 val. Dėkojame Dievui už kankinių ir šventųjų gyvenimo pavyzdį 
10 val. Meldžiame kunigams ir vienuoliams ištikimybės savo 

pašaukimui 
12 val. Dėkojame Dievui už kunigiškojo pašaukimo malonę 
16 val. Dėkojame už Dievui pašvęstąjį gyvenimą, vienuolijų rėmėjus 

ir bendradarbius 
18 val. Meldžiame pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį 

gyvenimą 
 
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis 
 
KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ 
 
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 
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Rugsėjo 12 d., penktadienis 
 
LIGONIŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ 
 
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 
 
8 val. Meldžiame drąsos tėvams auginti gausias šeimas 
9 val. Dėkojame Dievui už gyvybės dovaną 
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  
 
8 val. Dėkojame Švč. M. Marijai, rodančiai kelią žmonijai pas Sūnų 
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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 
 
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 
 



 34 

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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIETUVOS PILIGRIMŲ BENDRIJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Išleido ir parėmė D. Radkevičiaus PĮ. www.versloknyguklubas.lt 
Tiražas 250. 

Spausdino leidybos centras „Dakra“.  
Savanorių pr. 192, 44151 Kaunas 
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