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savivaldybių merams
DĖL PILIGRIMINĖS KELIONĖS Į ROMĄ
Gerbiami savivaldybių merai,
Baigėsi aštuoneri, ypač religinei bendruomenei reikšmingi
metai, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Žemaičių krikšto ir
Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017
metų programą.
Kartu su Jumis, nuveikta daug svarbių darbų, įgyvendinti programoje iškelti uždaviniai, įamžinti
svarbiausi su Žemaičių krikštu ir Žemaičių vyskupystės istorija susiję objektai, vietos ir asmenybės.
Žemaitija įsiliejo į Europos kraštų bendrystę ir vakarietiškos kultūros tradiciją. Šiuo jubiliejaus
minėjimo programos etapu prisimintos ir krikščioniško tikėjimo, ir mūsų krašto vakarietiškos
kultūros šaknys.
Pasibaigus Žemaitijos krikštui 1417 metais, Konstancos susirinkime vienintelį kartą
Bažnyčios istorijoje ne popiežiaus, o susirinkimo valia įkurta savarankiška, nepriklausoma nuo
Vokiečių ordino Žemaičių vyskupystė Medininkuose (dabar – Varniuose).
Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus – ypatinga proga prisiminti ir didžiuotis
garbingais mūsų tautos įvykiais. Dėkodami Dievui už gautą krikštą ir minėdami Žemaičių
vyskupystės 600 metų jubiliejų, š.m. lapkričio 7–11 dienomis organizuojama Telšių vyskupijos
teritorijoje esančių savivaldybių bendruomenių piligriminė kelionė į Romą.
Žemai lenkiamės Jums ir visai religinei bendruomenei už plačiai skleidžiamą
krikščioniškąją žinią, už nuveiktus darbus ir kviečiame Padėkos vizitui į Šventąjį Romos miestą,
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kuris bus įsimintinas ir ypač svarbus dalyvaujant audiencijoje su Popiežiumi Pranciškumi.
Maloniai prašome prisidėti prie kelionės organizavimo ir kviečiame Jus ir Jūsų savivaldybės
bendruomenės narius dalyvauti piligriminėje kelionėje į Romą bei tapti istorinio įvykio liudininku.
Ragindami ruoštis išvykai, skatiname bendruomenę įgyvendinti tai, kas sumanyta,
nepamiršti tikėjimo džiaugsmo ir mažus pasiekimus paversti dideliais.
Preliminari piligriminės kelionės programa pridedama.

Telšių vyskupijos vyskupo koadjutorius +Kęstutis Kėvalas

Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas
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Preliminari kelionės programa Romoje
2017. 11. 07 (antradienis) – atvykimas į Romą. Įsikūrimas. Pasivaikščiojimas po miestą.
2017. 11. 08 (trečiadienis) – audiencija su Popiežiumi. Šv. Mišios šv. Petro Bazilikoje. Ekskursija
po Baziliką. Kupolas. Kripta. Lietuvių koplyčios šv. Petro Bazilikos rūsyje prie šv. Petro kapo.
2017. 11. 09 (ketvirtadienis) – išvyka į Asyžių. Asyžiuje: šv. Mišios, katechezė, šv. Pranciškaus
kapo lankymas, pasivaikščiojimas po miestelį.
2017. 11. 10 (penktadienis) – šv. Mišios Marijos Madžiore Bazilikoje, ekskursijos po Romą.
2017. 11. 11 (šeštadienis) – išvykimo diena.
Norinčius vykti iki rugsėjo 17 d. kviečiame registruotis pas parapijos kleboną arba
savivaldybės paskirtą kontaktinį asmenį.
Kelionė galima:


Autobusu. Kelionės laikas – 2017 m. lapkričio 5–13 d. Preliminari kaina – apie 600 Eur

(Daugiau informacijos „Pegaso kelionių“ pasiūlyme, pridedama. Kontaktinis asmuo: Lina
Vendeckienė, mob. tel. 865970578).


Lėktuvu. Kelionės laikas 2017 m. lapkričio 7–11 d. Preliminari kaina – 300 Eur + lėktuvo

bilietai. Norint skristi lėktuvu, reikia kuo greičiau apsispręsti, nes bilietų kainos keičiasi kiekvieną
dieną. Sumokėjus už bilietą iš anksto, nebus galimybės susigrąžinti pinigų, jei nuspręsite nebevykti.
Prašome kaip galima greičiau informuoti apie Jūsų apsisprendimą vykti į Romą.
Kontaktiniai asmenys: kun. Vilius Viktoravičius, mob.tel. 868782988 ir Telšių rajono savivaldybės
mero patarėja Jurgita Armalienė, mob. tel. 861415868. Prašome paskirti koordinatorių Jūsų
savivaldybėje, kad būtų operatyviau organizuota piligriminė kelionė į Romą.
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Pašilaičių 16 - 71, Vilnius, tel./faks. 8 5 240 1087, 8 659 70578, info@pegasokeliones.lt, www.pegasokeliones.lt

Piligriminė kelionė į Italiją (autobusu)
(2017 m. lapkričio 5 – 13 d.)
PROGRAMA

1 diena
5

Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją, Čekiją. Vakare
atvykstame į viešbutį Brno.

2 diena
6

Kelionė per Austriją. Atvykimas į Štirijos sostinę – Gracą,
įsikūrusį abipus Mur upės. Ekskursija po miestą: gotikinė miesto
katedra, Burgas – buvusi tvirtovė, dabar čia posėdžiauja Štirijos
žemės vyriausybė, imperatoriaus Ferdinando II mauzoliejus,
Arsenalas, Landhauzas – dabartiniai Štirijos žemės parlamento
rūmai, parapijinė bažnyčia su Hitlerio ir Musolinio atvaizdais
vitraže, Pilies kalnas – buvusi imperatoriaus rezidencija, varpinės
ir laikrodžio bokštai. Šv. Mišios (pagal pageidavimą). Tęsiame
kelionę per Italiją. Nakvynei atvykstame į Veneto regioną.
Paduja. Ekskursinė programa - XIV a. Šv. Antano Padujiečio bazilika,
garsėjanti įspūdingais bizantiškais kupolais, kurioje ilsisi Šv. Antano
palaikai. Šv. Mišios (pagal pageidavimą). Vykstame į Pizą: Campo di
Miraculo – stebuklų laukas: Katedra, krikštykla, pasviręs varpinės
bokštas. Atvykstame į Romą - „amžinąjį miestą ant septynių kalvų“,
senojo pasaulio sostinę. Nakvynė viešbutyje Romoje.
Programa Romoje.

3 diena
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4 diena
8
5 diena
9

Programa Romoje.

6 diena
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Programa Romoje.

7 diena
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Vykstame į didijį Toskanos miestą Sieną (UNESCO pasaulio paveldas).
Pagrindinės įžymybės susitelkę siaurų gatvelių labirintuose. Aplankome
Piazza del Campo - vieną didingiausių Europoje viduramžių aikščių. Ji
užima buvusio romėnų forumo vietą. Aplink gausybė rūmų (Palazzo
Pubblico, Palazzio Piccolomini ir kt.), puošnių pastatų. Kalvotame Sienos
horizonte dominuoja *Duomo (katedra), vienas didingiausių gotikinės
architektūros statinių Sienoje, krikštykla... Šv. Mišios (pagal
pageidavimą). Išvykimas iš Sienos. Nakvynei atvykstame į Lido di
Jesolo – kurortą prie Adrijos jūros.
Iš Punto Sabionni laivu keliamės į Veneciją. Ekskursinė programa.
*Plaukimas laivu iš Punta Sabionni iki Šv. Morkaus aikštės. *Šv. Morkaus
bazilika su auksiniu altoriumi, kurio palaidotas Šv. Morkus evangelistas ir
arklių galerija, Rialto ir „Atodūsių“ tiltai. Šv. Mišios (pagal
pageidavimą). Po pietų išvykstame namų link. Kelionė per Italiją,
Austriją, Čekiją. Nakvynei atvykstame į Brno.
Kelionė į Lietuvą. Vėlai vakare grįžtame namo.

8 diena
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9 diena
13
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Kaina:

475 Eur

Į kainą įskaičiuota:
kelionė komfortabiliu autobusu, 9 nakvynės 3* klasės
viešbučiuose (2-3-viečiuose kambariuose) su pusryčiais,
grupės vadovo ir gido paslaugos, ekskursinės programos,
draudimas (iki 65 m.)

Papildomos
išlaidos:

Į kainą neįskaičiuota:
~100 Eur

bilietai į *pažymėtus objektus, vietinių gidų paslaugos,
vietinio transporto bilietai Romoje, „pagalvės“ mokestis
Romoje

