
   
 
Apie Šiluvą   
 

Šiluva-nedidelis miestelis Žemaitijoje, netoli Raseinių. Jis garsus tuo, kad čia 
prieš 400 metų pasirodė Šv. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi. O istorija 
tokia... 

Lietuva XV ( 15) amžiuje jau buvo katalikiška valstybė. Tačiau XVI (16) 
amžiuje ėmė sklisti kalvinizmas. Kalvinizmas - protestantizmo šaka, gavusi 
pavadinimą nuo Jono Kalvino vardo. Kalvinistai nepripažįsta sakramentų, tik 
Šventąjį Raštą. Jų bažnyčiose nėra kryžių, altoriaus.  

Lietuvoje kalvinistai griovė katalikiškas bažnyčias, grobė jų turtą. Paskutinis 
katalikiškos bažnyčios klebonas Šiluvoje bažnyčios dokumentus, brangenybes 
ir stebuklingąjį paveikslą sudėjo skrynią ir užkasė laukuose netoli bažnyčios, 
prie didelio akmens. Greitai bažnyčia buvo uždaryta ir galiausiai sugriauta. 

1608 metais piemenys ganė gyvulius laukuose, kur kažkada stovėjo sena 
bažnyčia. Jiems ant vieno didelio akmens pasirodė nepaprastai graži mergelė 
su kūdikiu ant rankų. Ji verkė, o piemenys žiūrėjo į ją, bet nedrįso užkalbinti. 
Grįžę namo jie papasakojo ką matė . Kitą dieną Šiluvos kalvinų pastorius su 
kaimo gyventojais susirinko prie akmens. 

Staiga ant akmens vėl pasirodė ta pati moteris. Pastorius jos paklausė: „Ko 
verki?“ O mergelė atsakė: „Kitados šioje vietoje buvo garbinamas mano 
mylimas Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Tai pasakiusi Marija pranyko.  
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Netoli kaime gyveno aklas šimtametis senelis. Jis prisiminė, kad toje vietoje, 
kur apsireiškusi Marija, buvo katalikų bažnyčia.  

 

Atvestas į apsireiškimo vietą senelis 
staiga praregėjo. Jis parodė vietą, kur 
buvo užkasta skrynia su bažnytiniais 
daiktais. 

Skrynioje buvo surasti dokumentai, 
įrodantys katalikų teises į Šiluvos 
parapijos žemes, taip pat Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Vėliau čia buvo 
pastatyta koplyčia. 

Šiluvoje Marija išsakė didžiausią savo troškimą – 
kad būtų garbinamas jos Sūnus. 

Šiluva yra viena iš 5 vietovių Europoje, kur Marijos 
pasirodymas oficialiai pripažįstamas katalikų 
bažnyčios.  

Tai pirmas žinomas Marijos pasirodymas. 2008 m. 
minime jo 400 jubiliejų. 

Šiluva žinoma kaip piligrimų vieta, kur kasmet 
rugsėjo pradžioje (8–15 dienomis) vyksta atlaidai.  
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