KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ
KALVARIJA, AKMENYNAI, DEIVONIŠKIAI,
KAMŠAI, LIUBAVAS, SANGRŪDA
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Sangrūdos senoji bažnyčia
Kalvarijos evangelikų liuteronų bažnyčia
199 psl. – Deivoniškių koplyčia
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KALVARIJA
Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčia, 1840 m.
1705 m. Trobiuose (dab. Kalvarija)
pastatyta bažnyčia. 1770 m. padidinta.
1818 m. audra apgriovė ir buvo
perstatyta į kleboniją.
1838-40 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Henrikas Markonis.
1902-05 m. buvo praplatinta
ir užstatyti bokštai
Šventoriaus vartai, 1935-36 m.
Architektas inž. Povilas Butrimas
Skulptorius Matas Menčinskas

Koplytėlė-paminklas
žuvusiems partizanams
Už bažnyčios miestelio aikštėje su užrašu
„...Laisvę įsiuvom į škaplierius.
Ką turėjom ant stalo padėjom.
Bet vis tiek žmogų nuvežė
ir paguldė miestelio aikštėj...
Just. Marcinkevičius“
201

KALVARIJA
Evangelikų liuteronų bažnyčia,
1838 m.
Pirmoji bažnyčia pastatyta
1828-30 m.
(rekonstravus mūrinį sandėlį).
Dėl 1831 m. sukilimo nebuvo
baigta. 1838 m. buvo nugriauta ir
pastatyta kitoje vietoje (dabartinė).
Architektas A.Majerskis.
1890 m. padidinta

Kalvarijos barokinė (vasarinė) sinagoga
(XVIII a. vid., iki 1752 m.) 1803 m.
(kairėje)
Kalvarijos eklektinė
(žieminė) sinagoga,
1857 m.
(kairėje, žemiau)
Rabino namas ir
Talmudo mokykla,
XX a. pr.
(kairėje, apačioje)
Paminklinis kryžius
„Kalvarijos krašto tremtiniams“
Kalvarijos bažnyčios šventoriuje
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AKMENYNAI
9 km į vakarus
nuo Kalvarijos,
1 km į pietus
nuo kelio į Vištytį
Šv. Roko bažnyčia,
1941 (1991) m.
Projektavo
inž. Kazys Garmus.
1944 m. Sovietų armija
nugriovė.
1991 m. atstatyta

DEIVONIŠKIAI
7 km į šiaurę nuo Kalvarijos,
prie kelio Via Baltica
Koplyčia
prie stebuklingo šaltinio,
1991 m.
Architektas
Laimanas Masilionis

KAMŠAI (MINDAUGAI)
9 km į rytus nuo Kalvarijos,
prie kelio į Simną
Mindaugų Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčia, 1941 m.
Įrengta iš vokiečių
nupirktame barake
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LIUBAVAS
14 km į pietvakarius
nuo Kalvarijos,
2 km iki Lenkijos sienos
Švč. Trejybės bažnyčia,
1956 m.
Apie 1717 m. pastatyta
koplyčia. 1770 m. pastatyta
bažnyčia per Pirmą karą
sudegė. 1931 m. pastatyta
nauja bažnyčia, per Antrą karą
vėl sudegė. 1956 m. pristatyta
medinė bažnyčia prie mūrinės
kapinių koplyčios
SANGRŪDA
10 km į pietus nuo Kalvarijos
Buv. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
bažnyčia, 1973 m.
1925 m. dvaro klojime
buvo įrengta bažnyčia.
1971 m. sudegė.
1973 m. klebonija
buvo perstatyta į bažnyčią.
Dabar šarvojimo salė
Naujoji Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
bažnyčia, 1995-99 m. (žemiau)
Pastatyta
1971 m. sudegusios
bažnyčios vietoje.
Architektai
Darius Čeponis
ir Arūnas Boruta
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