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 Renginys Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas  

Renginio scenarijus 
 
 

Tikslas: supažindinti mokinius su Marijos Apsireiškimo Šiluvoje istorija; 
Uždaviniai: padėti pajusti šios istorijos unikalumą; 
Ugdyti  pagarbą ir meilę Švč. Mergelei Marijai; 
Išmokyti giesmių Marijai. 

 
 

Skaitovas: prieš keturis šimtus metų, Šiluvoje, netoli tos vietos, kur prieš aštuoniasdešimt metų 
buvo katalikų bažnyčia, piemenėliai ganė gyvulius. Ten gulėjo didelis akmuo. 
Scena: trys piemenukai gano, netoliese stovi didelis akmuo. 
Skaitovas: vieną dieną jie pamatė ant to akmens stovinčią nepaprastai gražią moterį su kūdikiu ant 
rankų. 
Prie akmens pasirodo Marija. Piemenys nustemba, išsigąsta, šnibždasi. 
Skaitovas: piemenukai nustebę žiūrėjo į ją, bet užkalbinti nedrįso. Grįžę namo apie tai papasakojo 
namiškiams. 
Vaikšto tėtis, mama. Atbėga piemenys: mes matėm verkiančią moterį su kūdikiu ant rankų. Ji buvo 
tokia graži... ir tokia paslaptinga... 
Mama: ar ji jums ką nors sakė? 
Tėtis: ar sakė, kas ji tokia? 
Piemenukai purto galvas: ne... 
Skaitovas: Kitą dieną, toje vietoje, kur buvo pasirodžiusi Marija, susirinko daugiau žmonių. 
Ateina keletas žmonių. 
Skaitovas: staiga ant akmens pasirodo ta pati moteris. 
Pasirodo Marija. 
I žmogus: kodėl gi tu verki? 
Marija: kitados čia buvo garbinamas mano mylimas Sūnus Jėzus, o dabar čia ariama ir sėjama. 
(parodo į žemę ir nueina). 
Visi išeina kuždėdamiesi. 
Skaitovas: netolimame kaime gyveno aklas šimtametis senelis. Jis prisiminė, kad toje vietoje, kur 
apsireiškė Dievo Motina, stovėjo katalikų bažnyčia. 
Du vaikai įveda aklą senelį. 
Skaitovas: atvestas į apsireiškimo vietą jis staiga praregėjo. 
Senelis: kas čia per stebuklai vyksta? Aš matau, aš matau... Aš prisimenu; čia turėtų būti užkasta 
skrynia. Visi lenkiasi, ieško. Randa skrynią, atidaro ir ištraukia didelį raštą. Visi skaito... 
Skaitovas: skrynioje rasti dokumentai įrodė, jog katalikai turi pilną teisę į Šiluvos žemes ir gali 
jomis naudotis. Taigi, apsireiškimo vietoje buvo pastatyta graži koplyčia. Tūkstančiai žmonių 
kasmet per Šiluvos atlaidus, kitaip dar vadinamus Šilinėmis, rugsėjo 8-15 dienomis čia apsilanko. 
Sakoma, kad čia įvyksta daug stebuklų: pasveiksta ligoniai, aklieji praregi, luošieji pagyja... 
Tai tokia graži ir svarbiausia tikra  istorija... 
 
 
 Žinau, kad visuomet pas Dievą Tu mane užtarsi, 
Ir kaip tikra, gera mama, suklydus niekada nebarsi, 
Visuomet prieglobsty Tavam  aš rasiu meilę ir paguodą, 
Tavoji meilė nuostabi - ji viltį ir tikėjimą man duoda... 
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                      -------------------------------------- 
Tu pasimelsk į Motiną Mariją, 
Už tuos, kurie paklydę ieškojimų kely 
Tu pasimelski už save, už savo mylimą gimtinę, 
Kad žmonės taptų čia laimingesni... 
 
 Giedama giesmė: „ Nenuženk nuo akmens, o Marija“ 
 
 
 
 
 
 
 


