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Užsiėmimo tikslas: išgirsti vaikus, ką jie galvoja, kaip jaučiasi, dalyvaudami Bažnyčios sinodiniame 
kelyje.  
Pagrindinis klausimas: kokius žingsnius turėtume žengti, kad augtume kaip Bažnyčia, kuri nori 
keliauti drauge su kitais šiame XXI amžiuje? 
 
Žaidimui reikalingos priemonės    Langelių reikšmės 

 
- žaidimo „Žąsys“ lapas (galite parsisiųsti 
iš sinodas.katalikai.lt ir atsispausdinti A4 
formatu), 
- žaidimo kauliukas,  
- „žmogeliukai“ (galite panaudoti bet 
kokius smulkius daiktus), 
- lapas užrašams, pasižymėti vaikų 
įžvalgoms, 
- lapai ir piešimo priemonės (nebūtina). 
 

 

 
Mesk kauliuką dar kartą! 

 

 
Žąsis kviečia eiti dar tiek pat žingsnių, kiek 
ėjai per pastarąjį kauliuko ridenimą. 

 

 
Nuo tilto prie tilto Tave nuneša srovė! 
Keliauk ant artimiausio kito tilto langelio. 

 

 
Tikslas pasiektas! Nupiešk save su grupe 
žmonių, kurie yra Bažnyčia. 

 

Ridenkite kauliuką ir eikite tiek langelių, kiek taškų išridenote. Svarbu baigti žaidimą, išridenant 
reikiamą taškų skaičių, kad atsidurtumėte 51 langelyje! 

Pasiekę tikslą galite pakviesti vaikus nupiešti save su grupe žmonių, kurie yra Bažnyčia. Galite aptarti 
žaidime neatsakytus klausimus. Galima pasikalbėti apie sinodo logotipą, kas jame vaizduojama ir 
kodėl. Apie savo piešinius vaikai gali papasakoti kitiems, kūriniai gali būti iškabinti kaip parodėlė. 

Baigę užsiėmimą, pasižymėkite įžvalgas. Galimos įžvalgų sritys: klausytis ir kalbėtis (rožinės spalvos 
langeliai); švęsti tikėjimą ir gyvenimą (oranžinė); dalyvauti ir dalintis atsakomybėmis (žalia); kalbėtis 
Bažnyčioje ir visuomenėje (melsva); įžvelgti ir nuspręsti (gelsva).  

Dalinkitės susitikimo nuotraukomis ir vaizdais socialiniuose tinkluose, įrašus pažymėdami žymomis: 
#KeliavimasDrauge #ĮsiklausantiBažnyčia #Sinodas #Synod  

 

Apie logotipą pasakoja jo autorė Isabelle de Senilhes (Prancūzija) 

Logotipe vaizduojamas didingas, dangų šakomis parėmęs išminties ir šviesos kupinas medis. Tai 
gyvastingumo ir vilties ženklas, simbolizuojantis Kristaus kryžių. Medžio šakose Eucharistija, ji šviečia 
kaip saulė. Tarsi rankos išskleistos šakos ar sparnai nurodo Šventąją Dvasią. 

Dievo tauta nėra statiška: ji nuolat juda, o juk žodis „sinodas“ etimologiškai reiškia „vaikščioti kartu“. 
Žmones vienija ta pati dinamika, įkvėpta šio Gyvybės medžio, nuo kurio ir prasideda jų kelionė. 

15 siluetų apibendrintai išreiškia žmoniją įvairiose gyvenimo situacijose, skirtingų kartų ir kilmės 
žmones. Ryškios spalvos yra džiaugsmo požymiai. Visi šie žmonės yra vienodai vertingi: jaunuoliai, 
senukai, vyrai, moterys, paaugliai, vaikai, pasauliečiai, vienuoliai, tėvai, poros ar nesusituokę. 
Vyskupas ir vienuolė eina ne priekyje, o įsimaišę tarp žmonių. Labai natūralu, kad pirmieji eina vaikai 
ir paaugliai, juk Evangelijoje pats Jėzus sako: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad 
paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.“ 

 
Įžvalgas kviečiame siųsti savo vyskupijos sinodinei komandai.  

Vilniaus arkivyskupijoje – el. paštu sinodas@vilnensis.lt 


