ŠV. JONO PAULIAUS II KELIAS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOJE
Šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius. 1993 m. įvykęs jo vizitas suteikė didelę
moralinę ir diplomatinę paramą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai, sustiprino tautos dvasią ir vienybės
siekį. Pagerbiant popiežių, svarbiausios Lietuvos šventovės buvo sujungtos į Jono Pauliaus II vardu pavadintą
piligrimystės kelią. Keliaujant juo aplankomos žymiausios Vilniaus arkivyskupijoje esančios sakralinės
vietos, pristatoma Lietuvos tikėjimo istorija, bažnyčių menas, architektūra, tradicijos. Apie visus Jono
Pauliaus II piligriminio kelio objektus galite skaityti www.piligrimukelias.lt.
Iš šv. Jono Pauliaus II kalbos Šv. Dvasios bažnyčioje: „Galima tarti, kad visą savo gyvenimą, bent nuo tada,
kai tapau sąmoningas, nuolat buvau Vilniuje. Buvau Vilniuje mintimis ir širdimi. Galima būtų pasakyti –
visa esybe. Taip ir pasiliko.“
Aušros Vartai
Aušros Vartų g. 14, Vilnius
www.ausrosvartai.lt
Vizito Lietuvoje metu šv. Jonas Paulius II Aušros
Vartuose kalbėjo Rožinio maldą. Vienoje iš savo kalbų jis
priminė, kad tą akimirką, kai buvo išrinktas į Apaštalo
Petro sostą, nuskubėjo melstis į Gailestingumo Motinos
lietuvių koplyčią Vatikano Bazilikos požemyje. Ši
šventovė yra vienas seniausių ir svarbiausių piligrimystės
objektų Lietuvoje. XVIII a. pabaigoje lietuviams ir
lenkams ji tapo kovos už laisvę ir valstybingumą
simboliu. Vilniečiai Aušros Vartų Mariją gerbė kaip
miesto globėją.
Vilniaus Arkikatedra Bazilika
Katedros a. 2, Vilnius
www.katedra.lt
Kelionę Lietuvoje Šv. Jonas Paulius II pradėjo malda
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje primindamas, kad šioje
šventovėje plaka lietuvių tautos širdis. Iš Šventojo Tėvo
kalbos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje: „Ypač
džiaugiuosi, kad šis pirmasis mūsų susitikimas – čia,
Vilniaus katedroje, kuri 1950 metais buvo uždaryta, o
1989-aisiais – vėl atšventinta. Šioje šventovėje, kur plaka
lietuvių tautos širdis, rūpestingai saugomi žemiškieji
šventojo Kazimiero palaikai.“
Dievo Gailestingumo šventovė
Dominikonų g. 12. Vilnius
www.gailestingumas.lt
Per vizitą Lietuvoje šv. Jonas Paulius II meldėsi prie tuo
metu Šv. Dvasios bažnyčioje gerbiamo stebuklingo
Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Savo kalboje į
tikinčiuosius, jis ragino nepaisant jokių aplinkybių
stengtis būti dangiškojo Tėvo vaikais, pasiaukojusiais
Įsikūnijusio žodžio mokiniais ir paklusniais Šventosios
Dvasios įrankiais: „Tokiu Dievo įrankiu buvo šv.
Faustina, kuri pasitikėjo jai apsireiškusio Išganytojo
žodžiais ir išpildė Jo prašymą nutapyti paguodą ir
ramybę žmonėms teiksiantį paveikslą.“
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Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
Birutės g. 5, Trakai
www.trakubaznycia.lt
Šv. Jonas Paulius II pasižymėjo ypatingu pamaldumu
Dievo Motinai. Savo šūkiu jis pasirinko meilės ir
ištikimybės Švč. Mergelei Marijai išpažinimą „Totus
tuus“ (Visas tavo). Lietuvoje Marijos garbinimas turi
gilias tradicijas. Jas liudija Trakų Švč. Mergelės Marijos
apsilankymo bažnyčia, kurios altorių puošia malonėmis
garsėjantis Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos
paveikslas. Tai pirmasis Lietuvoje 1718 m. popiežiaus
karūnomis vainikuotas Marijos atvaizdas, žinoma kaip
vienas svarbiausių LDK piligrimystės objektų.
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir Vilniaus
Kalvarijų Kryžiaus kelias
Kalvarijų g. 327, Vilnius
www.vilniauskalvarijos.lt
Šv. Jonas Paulius II buvo pasitikėjimo Dievu ir jo
siunčiama Dvasia pavyzdžiu, įkvėpė milijonus žmonių
klausyti Dievo ir turėti tvirtumo daryti, ko Dievas mūsų
prašo. Kryžiaus kelias yra viena seniausių krikščionių
maldingumo praktikų. Krikščionis, eidamas Kryžiaus
kelią, tarsi atlieką mažąją piligrimystę į Jeruzalę, apmąsto
svarbiausius Išganytojo kančios įvykius. Vilniaus
Kalvarijos priskiriamos didžiausiems Europos Kryžiaus
kelių kompleksams.

Dominikonų g. 6, Vilnius
piligrimai@vilnensis.lt, 8 677 21 591
Vilnius Pilgrim Center
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