
 
Apie ką mes čia? 

Apie kvietimą pramankštinti kojas ir užpildyti per karantiną susikaupusį gyvo bendravimo trūkumą! 

Žygiuosime, gėrėsimės gamta ir kompasus suksime link ten, kur savo pėdomis akmenį lietė Dievo 

Motina. 

 

TRYS MARŠRUTAI, PASIRINKI SAVO! 

SUBALANSUOTA 13–18 m. JAUNIMUI 

Lietuvos jaunimo dienas perkėlus į kitus metus kalendoriuose liko laisvas savaitgalis? Užpildykime jį 

žygiuodami su draugais! Kelias suks pro aukščiausią ir ilgiausią tiltą Lietuvoje, sustojimuose: 

liudijimai, žaidimai. 

Žygio pradžia: 10.00 val. 

Žygio pabaiga: 21.00 val. 

Maršrutas: Lyduvėnai–Šiluva, 10 km 

Dalyvio įnašas: 10 €  (įskaičiuota: ekskursija Lyduvėnuose, piligrimo pasas, auka už žvakutę Šviesos 

koplytėlėje, vakarienė) 

Registracija: https://forms.gle/4193fBsT6tJhyRL96 
Registracija iki birželio 23 d. 

Organizuoja: Kauno arkivyskupijos jaunimo centras 

Daugiau informacijos: 8 687 98265, kajcas@gmail.com 

STUDENTAMS 

Žygio metu: įdomios užduotys, galimybė užduoti rūpimus klausimus, proga išmokti „Survival Spanish” 

– tuo pasirūpins kunigas iš Barselonos. Žygiuosime Maironio taku palei Dubysą ir bandysime nuspėti, 

kodėl poetas tiek rašė apie šią upę? Mus lydės kun. Petras Pich. 

Žygio pradžia: 10.00 val. 

Žygio pabaiga: 21.00 val. 

Maršrutas: Betygala–Šiluva, 25 km 

Dalyviai renkasi prie Šiluvos piligrimų informacijos centro, vėliau autobusu nuvyksime į Betygalą. 

Dalyvio įnašas: 15 € (įskaičiuota: ekskursija, auka už žvakutę Šviesos koplytėlėje, transportas nuo 

Šiluvos iki Betygalos, piligrimo pasas, vakarienė) 

Registracija: https://forms.gle/eDPggeX7vAfn2bkj7 
Registracija iki birželio 23 d. 

Organizuoja Kauno akademinė sielovada 

Daugiau informacijos: 8 657 71362, justina.tamosiunaite@ktu.lt 

https://forms.gle/4193fBsT6tJhyRL96
https://forms.gle/eDPggeX7vAfn2bkj7


 

PAŠAUKIMO BEIEŠKANT 

Teminis žygis apie pašaukimo klausimą jaunimui iki 35 metų amžiaus 

Pašaukimo beieškant… O gal į Dievo kvietimą atsiliepiant?! Jei Tau rūpi pažvelgti ar pasigilinti į savo 

pašaukimą, esi kviečiama(s) į žygį bendrystėje su kitais pašaukimo beieškančiais. 

Maršrutas: Šiaulės kalnas–Šiluva, 21 km 

Dalyvio įnašas: 10 € (įskaičiuota: piligrimo pasas, auka už žvakutę Šviesos koplytėlėje, vakarienė 

Šiluvoje). 

Registracija: https://bit.ly/pasaukimobeieskant 
Registracija iki birželio 23 d. 

Organizuoja Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovada 

Daugiau informacijos: 8 613 13018, pasaukimai@kaunoarkivyskupija.lt 

BENDRA INFORMACIJA 

Transportas: Į Šiluvą jūs galite atvykti savo transportu arba už papildomą mokestį rezervuoti vietą 

autobuse, kuris veš piligrimus iš Kauno į Šiluvą.  

Atvykę į Šiluvą piligrimai galės palikti savo transporto priemones stovėjimo aikštelėje ir organizuotu 

būdu bus nuvežti į žygio pradžios tašką. 

Pasiimti ir su savimi turėti: 
– patogią avalynę; 

– lauknešėlį pietums; 

– gertuvę ir vandens; 

– kepurę ar skarą nuo saulės, lietpaltį nuo lietaus; 

– priemonę nuo erkių ir kt. vabzdžių; 

– dalyvio įnašą, kuris bus renkamas registracijos metu. 

Žygių organizavimo tvarka bus vykdoma pagal tuo metu galiojančius karantino reikalavimus. 

Organizuoja: 

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras 

Kauno akademinė sielovada 

Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovada 

Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras 

Šiluvos šventovė 

https://bit.ly/pasaukimobeieskant

