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Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika 

 
 

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika 
stovi Šiluvos miestelyje, prie Raseinių – 

Radviliškio kelio. 
Vėlyvojo baroko 

stiliaus. 
 

1993 m. Šiluvą aplankė 
palaimintasis popiežius 

Jonas Paulius II. 
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Didžiajame 
bažnyčios 

altoriuje yra Švč. 
M.Marijos 

paveikslas, 
garsėjantis 
stebuklais. 
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Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje 
 

Švč. Mergelė Marija Šiluvoje 

apsireiškė 1608 metais. Tai vienas pirmųjų 

Marijos apsireiškimų Europoje ir veikiausiai 

vienintelis, kai Marija kalbėjo kitos 

konfesijos žmogui. Seniausioje rašytinėje 

Šiluvos istorijoje pasakojama: 

„Artimo kaimo piemenėliai, ganydami 

bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant 

vieno didelio akmens Mergaitę iššukuotais 

plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir 

graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį 

vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos 

kalvinų katechetą ir pranešė, ką matę. 

Katechetas, pasikvietęs bakalaurą, vardu Saliamoną, prisiartino prie 

akmens ir taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip buvo matę piemenėliai. 

Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Mergaitė atsakė: „Verkiu 

dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia 

ariama ir sėjama“. Tai tarusi ji pranyko. Katechetas su bakalauru, kaip 

klaidatikiai, paniekino tą regėjimą laikydami jį piktosios dvasios padaru. 

Piemenėliai, grįžę su banda į namus, tą dalyką ėmė skleisti tarp 

savųjų. Vienas senas ūkininkas, daugiau kaip šimto metų amžiaus, iš 

senatvės beveik apakęs, tarė savo kaimynams: “Mieli kaimynai, sakykit ką 

norit, bet aš jus tikinu, kad ant to akmens buvo ne koks gundymas, bet 

pasirodė toji Mergelė su savo sūneliu, kurio garbei anoje vietoje stovėjo 

senovinė katalikų bažnyčia. Kiek aš atsimenu, prieš aštuoniasdešimt metų 

mūsų ponai sugriovė ją ir panaikino". 
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Vieta, kur Mergelė Marija apsireiškė piemenėliams 
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Altorius, pastatytas apsireiškimo vietoje 
 
 
 

 
 

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 
koplyčia 
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Šiluvoje Švč. M. Marija 

išsakė didžiausią savo 
troškimą – kad būtų 
garbinamas jos Sūnus.  

Švč. M. Marijos 
troškimas turėtų tapti ir mūsų, 
krikščionių, troškimu garbinti Viešpatį 
Jėzų Kristų. Šiluvoje Švč. M. Marija 
rodė ne į save, bet į savo Sūnų Jėzų - 
tikrąjį Kelią, Tiesą ir Gyvenimą. 
Laukuose, kuriuose buvo ariama ir 
sėjama, Švč. M.  Marija kvietė prisiminti 
prieš amžius šiose vietose pasėtą 
Dievo žodį, gyvybės žodį. 
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Piligrimai keliauja į Šiluvą 
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