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REGISTRACIJA Į SUSITIKIMUS SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI 

Popiežius Lietuvoje lankysis 2018 m. rugsėjo 22–23 d. Vilniuje ir Kaune. Šio vizito metu bus 
keletas Šventojo Tėvo susitikimų su tikinčiaisiais, bet į du iš jų bus vykdoma registracija. Į 
susitikimus bus galima patekti ir neužsiregistravus, bet tik užsiregistravę galės patekti į paruoštus 
sektorius. 

Atskiros registracijos vykdomos į šiuos susitikimus: 
- Popiežiaus susitikimas su jaunimu Vilniaus Katedros aikštėje rugsėjo 22 d. 

(šeštadienį); 
- Šv. Mišios Kauno Santakoje rugsėjo 23 d. (sekmadienį).  

Į sektorius galės patekti tie, kurie turės elektroninius kvietimus, kuriuos gaus užsiregistravus 
elektroninėje sistemoje. Ši elektroninė sistema bus atidaryta nuo rugpjūčio pradžios. Elektroninėje 
sistemoje galės registruotis ir grupės, ir pavieniai žmonės, atskirai į susitikimą su jaunimu Vilniuje 
bei šv. Mišias Kaune. Detali registracijos eiga elektroninėje sistemoje bus paaiškinta prasidėjus 
registracijai. Elektroninė registracija vyks internetinėje svetainėje www.popieziausvizitas.lt nuo 
rugpjūčio mėn. pradžios. 

Į susitikimą su jaunimu kviečiame registruotis 14–35 metų jaunimą. Grupės vadovas gali būti ir 
vyresnis, bet prašome, kad vienas, vyresnis nei 35 m. grupės vadovas atsivežtų bent 8 jaunuolius. 
Jaunos šeimos (tėvai iki 35 metų) gali registruotis kartu su savo vaikais. Užregistruoti būtina visus 
vaikus, net ir kūdikius. Į šv. Mišias registruotis gali visi. Jei vyksta šeimos su vaikais, būtina 
užregistruoti vaikus, net ir kūdikius.   

Neįgaliųjų registracija: tiek susitikime su jaunimu, tiek šv. Mišiose Santakoje bus įrengtas 
specialus sektorius neįgaliesiems. Norint patekti į šį sektorių, reikės jį pasirinkti registruojantis 
oficialioje internetinėje registracijos sistemoje. Su vienu neįgaliuoju į sektorių gali patekti vienas 
lydintysis žmogus. Jei neįgalusis registruojasi su grupe ir nori su ta grupe būti ir susitikimo metu, 
jam į neįgaliųjų sektorių registruotis nereikia. Santakoje neįgaliųjų sektoriuje bus įrengtas ekranas 
vertimui į gestų kalbą. 

Nakvynė Kaune: Jaunimo grupėms, kurios norės dalyvauti ir susitikime Vilniuje, ir šv. Mišiose 
Kaune bei tiems, kurie į Šv. Mišias su popiežiumi atvyks iš toliau ir reikės nakvynės, bus sudaryta 
galimybė nakvoti Kauno miesto mokyklose. Informacija apie registraciją nakvynei bus paskelbta 
netrukus. 

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA PARAPIJOSE, BAŽNYČIOS ORGANIZACIJOSE  BEI 
KATALIKIŠKOSE BENDRUOMENĖSE 

Prieš atidarant elektroninę registraciją oficialioje Popiežiaus vizito internetinėje svetainėje, vyksta 
išankstinė registracija parapijose, kai kuriose katalikiškose organizacijose, katalikiškose 
bendruomenėse. Tokiu būdu yra sudaromos grupės, kurios į susitikimą vyks kartu arba atvykę 
atskirai galės būti viename sektoriuje. 

SVARBU: Jei žmogus užsiregistruoja iš anksto į šias grupes, registruotis 
internetinėje svetainėje pačiam nebereikia. 

Registruojantis parapijų, organizacijų ar bendruomenių grupėse reikia nurodyti savo vardą ir 
pavardę bei el. paštą arba telefono numerį, kad grupės vadovas galėtų susisiekti ir perduoti 
elektroninį kvietimą, o taip pat, jei grupė vyksta į susitikimą kartu, informaciją apie kelionę. 

Grupės vadovai, kurie renka parapijose, rektoratuose, katalikiškose organizacijose ir 
bendruomenėse grupes, prieigą prie oficialios elektroninės registracijos gaus anksčiau (liepos 15 
d.), tokiu būdu galės laisviau pasirinkti norimus sektorius savo grupei. 
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Ką dabar daryti grupės vadovams? 
1. Pasidaryti ir atsispausdinti išankstinės registracijos lapus arba padaryti elektroninės 

registracijos nuorodą. SVARBU: darant elektroninės registracijos nuorodą, būtina aiškiai 
nurodyti, jog tai yra konkrečios parapijos, rektorato, organizacijos ar bendruomenės registracija, 
kad nesusidarytų įspūdis, jog tai oficiali elektroninė registracija. 

2. Nusiųsti savo el.paštą adresu info@popieziausvizitas.lt arba vyskupijos koordinatoriui ir taip 
pranešti, jog renkate grupę. Šiuo adresu vadovams bus siunčiama prieiga prie oficialios 
elektroninės registracijos. 

3. Skelbti informaciją apie išankstinę registraciją parapijose, organizacijose ar bendruomenėse. 
4. Gavus prieigą prie oficialios elektroninės registracijos, užsiregistruoti elektroninėje sistemoje ir 

gauti elektroninius kvietimus kiekvienam grupės nariui. Grupės narių vardų ir pavardžių 
sistemoje suvedinėti nereikės, bet svarbu užtikrinti, kad grupės nariai gautų unikalius bilietus, 
kurie turės skirtingus numerius. 

5. Gavus elektroninius kvietimus, susisiekti su užsiregistravusiais žmonėmis ir informuoti, kokiu 
būdu jie gaus savo kvietimą. Jei grupė į susitikimą su Popiežiumi vyksta kartu, informuoti 
grupės narius apie išvykimo laiką ir vietą. 

SVARBU: Oficiali registracijos elektroninė sistema sugeneruos tiek nemokamų kvietimų, kiek 
nurodys grupės vadovas. Kvietimai bus unikalūs: Su vienu kvietimu į sektorių bus galima įeiti tik 
vienam žmogui. Elektroninį kvietimą bus galima atsispausdinti arba jį pateikti naudojant išmanųjį 
telefoną. Įėjus į sektorių kvietimas bus nuskenuotas ir kiekvienas žmogus gaus spalvotą juostelę 
(kiekvienam sektoriui skirtinga spalva). Antrą kartą to paties kodo skenuoti nebus galima. Su gauta 
spalvota juostele bus galima laisvai judėti po renginio teritoriją, bet nebus galima patekti į kitos 
spalvos sektorių.
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