
                                    
 

 
 

„Meilės džiaugsmo šeimoje“ metai    
 
  

   Piligriminis žygis šeimoms (su vaikais) 
   Kelionė „Ieškant Meilės džiaugsmo šeimoje“ 
 
Šeimų keliai: Teminis maršrutas Nr. 1 
Kaišiadorys – Guronys 9,9 km 
 
Nuo 2021 m. kovo 19 d. popiežiaus Pranciškaus iniciatyva yra skelbiami „Meilės Džiaugsmo Šeimoje“ metai. Šiais šeimos 
metais siekiama pasiekti kiekvieną pasaulio šeimą per  dvasinius, pastoracinius ir kultūrinius pasiūlymus, padedant iš 
naujo atrasti ir permastyti šeimos gyvenimo svarbą ir dovanas.   
 
Kur kviečiame? 
„Meilės džiaugsmo šeimoje“  metais kviečiame šeimas į žygius šeimai, kur  šeima su vaikais turėtų galimybę apmąstyti ir 
aptarti šeimos gyvenimo džiaugsmus  ir iššūkius (AL 32 ir 89). 
 
Karantino metu  daug laiko praleidžiame užsidarę savo namuose,  virtualioje erdvėje. Tiek darbas, tiek mokymasis, 
tiek draugystės ir pokalbiai, dvasinis ugdymas  – ryšys su pasauliu vyksta per ekraną. Todėl kviečiame  išeiti į solo žygį 
su savo šeima ar draugais net karantino metu.  Piligrimystė – tai ne tik keliavimas, bet ir maldos būdas, patyrimas,  
savęs ir pasaulio pažinimas, bendrystės išgyvenimas. 
 
Siūlome jums teminį maršrutą, kur rasite pokalbiui su šeima paruoštas temas, maldas. Pasirinkite kas tiktų jūsų 
šeimai atsižvelgdami į savo šeimos savitumą. Svarbiausia, kad išgyventumėt bendrystę ir patirtumėt džiaugsmą 
šeimoje. 
 

Maršrutai google žemėlapyje: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GO6bYwnrymgvuZj-95cy5atP18Ab0IqF&usp=sharing  

Išeik – Praleisk laiką su šeima-Melskis kojomis – Dievas ves tave ir tavo šeimą. 

 
Maršrutas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra – Guronių Rožinio parkas 
*Kviečiame pradėti žygį aplankant Kaišiadorių Katedrą Šv. Mišiomis, atlikti išpažintį.   
*Užeikite į Gailestingumo koplyčią pasimelskite prie Jėzaus širdies paveikslo ir J.Pauliaus II relikvijų ir 
paveikslo prašant atrasti šeimos svarbą gyvenime, o kasdienybėje meilės džiaugsmą. (Popiežiaus Pranciškaus 

malda už šeimas žr. priede.) https://www.kazimieroparapija.lt/archyvas/popieziaus-pranciskaus-malda-uz-seimas/  
*Sugalvokite savo šeimos žygio intenciją. 
*Prieikite prie kunigo ir paprašykite palaiminimo savo šeimai prieš žygį. 
 
Kelias iki kapinių (2 km.) Šeima eina ir kalbasi:  
1.Ką tau reiškia žygis? Su kuo asocijuojasi? Pasidalinkite. 
2.Jei kada buvote kokiame nors žygyje pasakokite kokių nuotykių patyrėte? 
3.Prisiminkite knygą ar filmą, kur keliaujama ir patiriama nuotykių. Kokių nuotykių patyrė? Koks buvo jų 
kelionės tikslas? 

3.Šis žygis ne bet koks – tai Piligriminis žygis.  Ką jums šis žodis reiškia? (ŽR. Priede) 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Piligrimas https://artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/piligrimyste-samprata-raidos-apzvalga-ir-reiksme 

4. Kokias žinote Piligrimines vietas pasaulyje į kurias keliauja žmonės, Lietuvoje?   
5.Paaiškinti kodėl mūsų šeima išsiruošė į Žygį? (.... ir nes šiemet švenčiame šeimos metus  ir  pakvietė Popiežius 
Ieškoti „Meilės Džiaugsmo“ šeimoje – piligriminio žygio metu.) 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GO6bYwnrymgvuZj-95cy5atP18Ab0IqF&usp=sharing


Prie kapų sukalbama malda: „Amžiną atilsį“  už tuos, kurie jau baigė Žemės kelionę ir iškeliavo į Amžino Tėvo 
namus.  
 
Kelias per sodus iki  sustojimo prie Kriaučiškių ežero. 1,5 km. *Aukščiausioj vietoj – prie senų Žydkapių: 
Perskaitykite 128 Psalmę, kurioje aprašytas laimingos šeimos idilija.(Žr.priede) 

https://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_128 
 

*Tylos laikas. Ėjimas tyloje. 30 min. 
*Poilsis, maudynės ir užkandis prie ežero. 

 
Kelionė per Tarpumiškį vieškeliu iki Guronių 3,5 km. 
Pasikalbėkite apie tai, kokia šeima yra laiminga. Dėl ko jūsų šeima yra laiminga? Kuo turite džiaugtis?  
Varžytuvės: Kas daugiausiai atras dalykų kuriais gali savo šeimoje džiaugtis. Pagalvokite, iš kur visas šis 
džiaugsmas kyla? Pasikalbėkite, kaip jums atrodo ar visi šiandien gali džiaugtis kaip jūsų šeima? Prisiminkite 
gal yra kas jūsų pažįstamų tarpe turi sunkumų? Ar būtų galima jiems kaip nors padėti? 
Maldos laikas: Sukalbėkite Gailestingumo vainikėlį.  
Sukurkite dainą: paimkite jūsų šeimai gerai žinomos dainos melodiją ir pagal ją sukurkite dainą apie savo 
žygį.  

 
Guronys. Kardinolo Sladkevičiaus tėviškė, Rožinio parkas. Jei norėtumėt,  iš anksto susitarus seserys jums 

išvirtų arbatos. Norinčiųjų laukia speciali ekskursija ir pasakojimas apie kard. V. Sladkevičių. Palydėjimas maldoje ir 

laikas asmeniniam pokalbiui). Išvykstant kiekvienas galės išsitraukti kard. V. Sladkevičiaus mintį/linkėjimą 

gyvenimui...  Kontaktai: e-paštas rekolekcijos@sje.lt arba tel. 860056206 (s. Milda) 

*Aplankykite Šv. Juozapo koplyčią. Sukalbėkite maldą į Šv. Juozapą ir Šv. Juozapo litaniją (žr. priede). Šiemet 

taip pat ir – Juozapo metai, o Juozapas – šeimų globėjas.   https://katalikai.lt/svjuozapometai/maldynas/litanija; 

https://katalikai.lt/svjuozapometai/maldynas/i-tave 

*Melsdamiesi rožinį apeikite Rožinio stotis. 
*Perskaitykite Luko Evangeliją, kur 12 m. Jėzus su tėvais keliauja į Jeruzalę. (Žr. priede) 

https://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_2 

*Pasikalbėkite, ką Jėzus šeimos kelionės metu tokio padaro? Ką sako jo tėvai?  Ką Jėzus atranda kelionės 
metu? Koks Jėzaus atsakymas paaiškinant kur jis buvo? 
*Pasidalinkite: ar patyrėte nuotykį per šį žygį? Ar buvote Dievo reikaluose? Ar patyrėte meilės džiaugsmą 
šeimoje? 

 
Į Kaišiadoris galima grįžti traukiniu. 
 
Kviečiame dalyvauti Šeimos metams skirtame konkurse.  
Aprašykite (džiaugtumės jei pridėtumėt ir nuotrauką) ar sukurkite  filmuką apie savo šeimos kelionę: savo 
atradimus kas jums teikia džiaugsmą šeimoje pagal teminius maršrutus šeimos metams. 
   
Metų pabaigoje galite laimėti prizus: 
1. Picą kiekvienam šeimos nariui. 
2. Apsilankymas rančoje „Myliu kaimą“ pas gyvūnus ir Voverynės laipynių parkelyje (2 val.). 
3. Bendravimą su gyvūnais ūkyje „Gyvas kalnas“. 
4. Įvairius suvenyrus su Kaišiadorių ženklu. 
5. Knygelę „Meilės džiaugsmas“. 
 
Savo žygio patirtis ir kontaktą siųskite: 
El.p. seimos.c@kaisiadoriuvyskupija.lt    
 
Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras   
Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras 
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