„Meilės džiaugsmo šeimoje“ metai

Piligriminis žygis šeimoms
Kelionė su Šv. Juozapu
Šeimų keliai: Teminis maršrutas Nr. 2
Guronys - Kaišiadorys. 11,7 km
Siūlome jums teminį maršrutą Juozapo metams, kur rasite asmeniniam mąstymui ir pokalbiui paruoštas temas,
maldas. Šis maršrutas tinka vyresnio amžiaus žmonėms, vyrams. Pasirinkite kas tiktų jūsų šeimai atsižvelgdami į
savo šeimos savitumą. Svarbiausia, kad išgyventumėt bendrystę ir patirtumėt džiaugsmą šeimoje.
Nuo 2021m. 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.

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.

Kelionė su Šv. Juozapu

Išeik – Praleisk laiką su šeima- Melskis kojomis – Dievas ves tave ir tavo šeimą.
Maršrutas Guronių Rožinio parkas - Kaišiadorių katedra:
(mašiną pasilikus prie Kaišiadorių stoties į Guronis galima vykti traukiniu)
Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Šv. Juozapo metų tikslas – kad kiekvienas tikintysis, sekdamas šio šventojo
pavyzdžiu, galėtų kasdien stiprinti savo tikėjimą, idant pilnai įvykdytų Dievo valią.

1. Guronys: Kardinolo Sladkevičiaus tėviškė, Rožinio parkas, Šv. Juozapo koplyčia.
*Aplankykite Šv. Juozapo koplyčią.
* Perskaitomas tekstas : “Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Šv. Juozapo metų tikslas. (Žr. Priede 1 ) arba
https://www.katalikai.lt/svjuozapometai/apie

* Sugalvokite savo šeimos žygio intenciją.

* Sukalbėkite maldą į Šv. Juozapą ir Šv. Juozapo litaniją (žr. priede Nr.2-3).
https://www.katalikai.lt/svjuozapometai/maldynas/litanija
Šio žygio metu stengsimės geriau susipažinti su Šv. Juozapu, kas ir koks buvo Juozapas. Ko šiandien
iš jo galime pasimokyti.
*Perskaitykite Evangelijų ištraukas, kuriose randame pasakojimus apie Juozapą (Žr. priede 4). Mato
1:18 https://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mt_1
Mato 2:13 https://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mt_2
Luko 2:41 https://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_2
*Eidami grupelėse pasidalinkite ką sužinojote apie Juozapą iš Luko ir Mato evangelijų?
*Mąstymas tyloje 30 min:Kas tave Juozapo elgesyje stebina? Pabandykite pabūti Juozapo vietoje: jo
sužadėtinė laukiasi ne jo kūdikio, bet angelas liepia jam ją vesti ir rūpintis ja ir kūdikiu. Keliaujant
ateina laikas Marijai gimdyti, o niekur nėra vietos, nieks nepriima, tik gimus kūdikiui vėl sapne angelas
liepia bėgti į Egiptą ir slėptis nuo persekiojimo, vėl grįžti....
*Pasidalinkite ką atradote mąstydami apie Juozapo gyvenimą tyloje. 15 min.
2. Per Tarpumiškio mišką link pervažos pro karjerą
*Perkaitykite mąstymą Mt.1:18-24 „Juozapai, Dovydo sūnau, Nebijok“. Juozapo baimės ir
paklusnumas Dievo valiai ( Žr. priede Nr.5)
* Mąstykite tyloje. Pasidalinkite.
*Perkaitykite Evangeliją Mt.2:13-18 ir mąstymą Juozapo atsidavimas Dievo vedimui ( Priedas Nr.6)
* Mąstykite tyloje. Pasidalinkite.
*Perskaitykite Lk.2:41-52 Evangeliją ir mąstymą Šv. Šeimos kelionę į Jeruzalę, kai dingsta Jėzus
(Priedas Nr.7)
3. Kelias palei geležinkelį laikais iki 4 Evangelistų koplyčios
4. Ėjimas tyloje palei geležinkelį iki Kaišiadorių Katedros:
*Šv. Mišios, išpažintis.
*Padėkos malda ir įsipareigojimas prie Šv. Juozapo paveiklso (Priedas Nr. 8).
https://www.katalikai.lt/svjuozapometai/maldynas/i-tave
* Šv. Juozapas Negimusių kūdikių globėjas. Gal norėčiau tapti negimusio kūdikio dvasiniu globėju
maldoje?
https://www.katalikai.lt/svjuozapometai/maldynas/dvasinis-ivaikinimas
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