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LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIŲ IR KOPLYČIŲ TITULAI 
(skliaustuose nurodomas bendras katalikų bažnyčių (esamų ir statomų) skaičius)  

 
Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir koplyčios 
1 (1) GRŪŽIAI (Pasvalio r., 2001 m., mūrinė) 
2 (2) JOKŪBAVAS (Kretingos r., 1996 m., mūrinė) 
3 (3) KAZLIŠKIS (Rokiškio r., 1910 m., medinė, su medine varpine)  
4 (4) KULVA (Jonavos r., 1945 m., mūrinė) 
5 (5) MAIRONIAI (Kelmės  r., 1782 m., medinė) 
6 (6) MIEŽIŠKIAI (Panevėžio r., 1920 m., mūrinė) 
7 (7) MITKAIČIAI (Telšių r., 1829 m., medinė) 
8 (8) NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS (Biržų r., 1854 m., mūrinė) 
9 (9) PALĖVENĖLĖ (Kupiškio r., 1803 m., medinė, su mūrine varpine-vartais) 
10 (10) RAGELIAI (Rokiškio r., 1875 m., medinė, su medine varpine)  
11 (11) SUDEIKIAI (Utenos r., 1825 m., mūrinė, su medine varpine) 
12 (12) ŠIAUDINĖ (Akmenės r., 1775 m., medinė, su medine varpine) 
12 (13) ŠILĖNAI (Vilniaus r., 1725 m., medinė) 
14 (14) UŽUNVĖŽIAI (Anykščių r., 1940 m., medinė) 
15 (15) VOSIŪNAI (Ignalinos r., 1921 m., medinė, su medine varpine) 
16 ALKSNIUPIAI (Radviliškio r., 1853 m., akmenų mūro (kapinių koplyčia) 
17 NARVYDŽIAI (Skuodo r., 1805 m., akmenų mūro, (koplyčia) 
18 NEMENČINĖ (Vilniaus r., 1843 m., medinė (kapinių koplyčia)  
19 SVĖDASAI (Anykščių r., 1845 m., mūrinė (koplyčia) 
20 ŠATRAMINIAI (Skuodo r., XVIII a., medinė (koplyčia) 
21 TVERAI (Rietavo sav., 1814 m., medinė (kapinių koplyčia-oratorija) 
22 VILNIUS-TRAKŲ VOKĖ (1870 m., mūrinė (koplyčia-mauzoliejus) 
 
Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios ir koplyčios  
1 (16) ADOMYNĖ (Kupiškio r., 1921 m., medinė, su medine varpine) 
2 (17) BILIAKIEMIS (Utenos r., 1940 m., medinė) 
3 (18) CEIKINIAI (Ignalinos r., 1773 m., medinė, su medine varpine) 
4 (19) KALVARIJA (1840 m., mūrinė) 
5 (20) KAUNAS-PANEMUNĖ (1859 m., mūrinė)  
6 (21) KULAUTUVA (Kauno r., 1932 m., medinė, su medine varpine)  
           (2012 m. sudegė 
7 (22) PANDĖLYS (Rokiškio r., 1801 m., mūrinė)  
8 (23) PLOKŠČIAI (Šakių r., 1868 m., medinė) 
9 (24) RIEŠĖ (Vilniaus r., 1939 m., mūrinė)  
10 (25) ROZALIMAS (Pakruojo r., 1794 m., medinė, su medine varpine) 
11 (26) SASNAVA (Marijampolės r., 1938 m., mūrinė) 
12 (27) UPYNA (Šilalės r., 1836 m., medinė, su medine varpine) 
13 BARKLAINIAI (Panevėžio r., 1858 m., akmenų mūro (kapinių koplyčia) 
 
Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčia   
1 (28) POLEKĖLĖ (Radviliškio r., 1977 m., mūrinė, su medine varpine) 
  
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios  
1 (29) IGNALINA (1999 m., mūrinė) 
2 (30) KETURVALAKIAI (Vilkaviškio r., 1991 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
3 (31) KUŽIAI (Šiaulių r., 1946 m., medinė) 
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4 (32) LABANORAS (Švenčionių r., 1820/2011 m., medinė, su medine varpine)  
5 (33) NEMUNAITIS (Alytaus r., 1904 m. mūrinė) 
6 (34) RADVILIŠKIS (1945 m., mūrinė, su medine aštuoniakampe varpine)  
7 (35) RUMŠIŠKĖS (Kaišiadorių r., 2011 m., medinė, su medine varpine  
           (Liaudies buities muziejuje) 
8 (36) ŠILUVA (Raseinių r., 1775 m., mūrinė, (mažoji bazilika) 
9 (37) ŠVENTEŽERIS (Lazdijų r., 1882 m., medinė, su medine varpine) 
10 (38) ŽEIMIAI (Jonavos r., 1906 m., mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios ir koplyčios  
1 (39) GELVONAI (Širvintų r., 1897 m., akmenų mūro, su medine varpine) 
2 (40) GRINKIŠKIS (Radviliškio r., 1887 m., mūrinė) 
3 (41) INKAKLIAI (Šilutės r., 1923 m., mūrinė (koplyčia)  
4 (42) KAUNAS-PAŽAISLIS (1674 m., mūrinė)  
5 (43) KIAUKLIAI (Širvintų r., 2000 m., mūrinė, su akmenų mūro varpine) 
6 (44) KLYKOLIAI (Akmenės r., 1881 m., medinė, su medine varpine) 
7 (45) KRIKLINIAI (Pasvalio r., 1781 m., medinė, su medine varpine) 
8 (46) PABERŽĖ (Kėdainių  r., 1858 m., medinė, su medine varpine) 
9 (47) PAGIRIAI (Kėdainių  r., 1944 m., medinė/mūrinė) 
10 (48) ŠLIENAVA (Kauno r., 1959 m., medinė, su medine varpine)  
11 (49) TRAKAI (1409 m., mūrinė) 
12 (50) TVERAI (Rietavo sav., 1897 m., medinė, su akmenų mūro/mūrine varpine) 
13 (51) VALKININKAI (Varėnos r., 1837 m., akmenų mūro) 
14 (52) VIDIŠKĖS (Ignalinos r., 1906 m., mūrinė) 
15 (53) VILKAVIŠKIS (1881/1998 m., mūrinė (katedra) 
16 (54) VIRŠUŽIGLIS (Kauno r., 1995 m., medinė (koplyčia)  
17 (55) ŽEMAIČIŲ KALVARIJA (Plungės r., 1822 m., mūrinė (mažoji bazilika) 
18 SALANTAI (Kretingos r., 1911 m., mūrinė, (Gaidžio koplyčia) 
 
Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia   
1 (56) SKIEMONYS (Anykščių r., 1884 m., medinė, su mūrine varpine) 
 
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia  
1 (57)PAKRAŽANTIS (Kelmės  r., 1894 m., akmenų mūro) 
 
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios  
1 (58) DOTNUVA (Kėdainių  r., 1810 m., mūrinė) 
2 (59) GEGUTĖ-ŠLAVANTAI (Lazdijų r., 1921 m., medinė) 
3 (60) GEGUŽINĖ (Kaišiadorių r., 1932 m., akmenų mūro) 
4 (61) YLAKIAI (Skuodo r., 1899 m., mūrinė) 
5 (62) KRETINGA (1617 m., mūrinė) 
6 (63) LENTVARIS (Trakų r., 1926 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
7 (64) ŽEMALĖ (Mažeikių r., 1826 m., akmenų mūro, su medine varpine) 
 
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia   
1 (65) SENIEJI TRAKAI (Trakų r., 1899 m., mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios ir koplyčios  
1 (66) ALIONYS I (Širvintų r., 1932 m., medinė) 
2 (67) ALSĖDŽIAI (Plungės r., 1793 m., medinė, su medine varpine) 
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3 (68) BRAZIŪKAI (Kauno r., 1932 m., medinė)  
4 (69) GERDAŠIAI (Druskininkų sav., 1936 m., medinė) 
5 (70) JUODŠILIAI (Vilniaus r., 1862 m., medinė (koplyčia)  
6 (71) KALESNINKAI (Šalčininkų r., 1922 m., mūrinė)  
7 (72) KANTAUČIAI (Plungės r., 1852 m., medinė, su medine varpine) 
8 (73) KRAŽIAI (Kelmės  r., 1763 m., mūrinė) 
9 (74) KVĖDARNA (Šilalės r., 1943 m., akmenų mūro) 
10 (75) PAGRAMANTIS (Tauragės r., 1774 m., medinė, su medine varpine) 
11 (76) ŠIAULIAI (2008 m., mūrinė) 
12 (77) VENTA (Akmenės r., 2009 m., mūrinė) 
13 (78) VILNIUS-ŽVĖRYNAS (1925 m., mūrinė (Žvėryno) 
14 (79) PANEVĖŽYS (1939 m., mūrinė (Marijonų koplyčia)  
 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir koplyčios  
1 (80) ALKSNĖNAI (Vilkaviškio r., 1925 m., medinė, su medine varpine) 
2 (81) DARSŪNIŠKIS (Kaišiadorių r., 1855 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
3 (82) DAUGLAUKIS (Tauragės r., 2006 m., mūrinė) 
4 (83) INTURKĖ (Molėtų r., 1855 m., medinė, su medine varpine) 
5 (84) JADAGONIAI (Kauno r., 1997 m., medinė (koplyčia) 
6 (85) JONIŠKIS (Joniškio r., 1901 m., mūrinė) 
7 (86) KABELIAI (Varėnos r., 1762 m., medinė, su medine varpine) 
8 (87) KARTENA (Kretingos r., 1875 m., medinė, su medine varpine) 
9 (88) KAUNAS-SENAMIESTIS (1400 m., mūrinė (Vytauto Didžiojo)  
10 (89) KELMĖ (1908 m., mūrinė)  
11 (90) KIVYLIAI (Akmenės r., 2000 m., mūrinė) 
12 (91) KREKENAVA (Panevėžio r., 1902 m., mūrinė (mažoji bazilika) 
13 (92) LEIPALINGIS (Druskininkų sav., 1821 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
14 (93) MAIŠIAGALA (Vilniaus r., 1865 m., mūrinė)  
15 (94) MERKINĖ (Varėnos r., 1615 m., mūrinė, su mūrine varpine-vartais) 
16 (95) MICKŪNAI (Vilniaus r., 1826 m., mūrinė, su mūrine varpine)  
17 (96) PABARĖ (Šalčininkų r., 1934 m., akmenų mūro/mūrinė)  
18 (97) PAKAPĖ (Šiaulių r., 1879 m., medinė, su medine varpine) 
19 (98) PAKUONIS (Prienų r., 18830 m., mūrinė) 
20 (99) PALANGA (1907 m., mūrinė) 
21 (100) PAŠALTUONYS (Jurbarko r., 1890 m., medinė, su medine varpine) 
22 (101) PIVAŠIŪNAI (Alytaus r., 1825 m., medinė, su medine varpine) 
23 (102) RAGUVA (Panevėžio r., 1816 m., medinė, su mūrine varpine) 
24 (103) RASEINIAI (1663 m., mūrinė) 
25 (104) SALANTAI (Kretingos r., 1911 m., mūrinė) 
26 (105) SEDA (Mažeikių r., 1770 m., medinė, su medine varpine) 
27 (106) SIMNAS (Alytaus r., 1520 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
28 (107) SINTAUTAI (Šakių r., 1922 m., mūrinė) 
29 (108) SURDEGIS (Anykščių r., 1812 m., mūrinė) 
30 (109) ŠIMONYS (Kupiškio r., 1920 m., medinė, su medine varpine) 
31 (110) TELŠIAI (1867 m., mūrinė) 
32 (111) TURGELIAI (Šalčininkų r., 1837 m., akmenų mūro)  
33 (112) UGIONIAI (Raseinių r., 1836 m., akmenų mūro) 
34 (113) VABALNINKAS (Biržų r., 1817 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
35 (114) VELIUONA (Jurbarko r., 1644 m., mūrinė) 
36 (115) VILNIUS-SENAMIESTIS (1421 m., mūrinė (Pranciškonų) 
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37 (116) ZARASAI (1862 m., mūrinė) 
38 PAPILIAI (Anykščių r., 1763 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos bažnyčios  
1 (117) NORVILIŠKĖS (Šalčininkų r., 1929 m., medinė, su mūrine varpine)  
2 (118) PŪŠKOS (Ignalinos r., 1845 m., medinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos Karalienės bažnyčia   
1 (119) TILŽĖ (Zarasų r., 1928 m., medinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės bažnyčios  
1 (120) KRUONIS (Kaišiadorių r., 1626 m., mūrinė) 
2 (121) TYTUVĖNAI (Kelmės  r., 1633 m., mūrinė) 
3 (122) VALAKBŪDIS-ŠUNKARIAI (Šakių r., 1945 m., medinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčia ir koplyčia  
1 (123) ELEKTRĖNAI (1996 m., mūrinė) 
2 UTENA (1993 m., mūrinė (koplyčia) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno Karalienės bažnyčia   
1 (124) KOLAINIAI (Kelmės  r., 1740 m., mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės bažnyčios ir koplyčia  
1 (125) KAUNAS-PALEMONAS (1996 m., mūrinė)  
2 (126) SUTRĖ-STAIGŪNAI-KRYŽIAI (Lazdijų r., 2000 m., mūrinė (koplyčia)    

(nuo 2007 m. Kryžių šventovė) 
3 (127) VEPRIAI (Ukmergės r., 1910 m., mūrinė, su metaline varpine) 
 
Švč. Mergelės Marijos Rožinės bažnyčios  
1 (128) BALBIERIŠKIS (Prienų r., 1888 m., medinė) 
             (2013 m. sudegė) 
2 (129) DIEVENIŠKĖS (Šalčininkų r., 1783 m., medinė, su mūrine varpine-vartais)  
 
Švč. Mergelės Marijos Rožinio bažnyčia   
1 (130) SMALVOS (Zarasų r., 1857 m., medinė, su medine varpine) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės bažnyčia   
1 (131) PABRADĖ (Švenčionių r., 2007 m., mūrinė)  
 
Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės bažnyčios  
1 (132) SPITRĖNAI (Utenos r., 1917 m., medinė, su medine varpine) 
2 (133) VILNIUS-NAUJOJI VILNIA (1938 m., mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Visų malonės Tarpininkės bažnyčia   
1 (134) ŠEŠUOLĖLIAI II (Širvintų r., 1910 m., mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčios ir koplyčia  
1 (135) ALYTUS (2000 m., mūrinė) 
2 (136) IŠLAUŽAS (Prienų r., 1933 m., mūrinė) 
3 (137) KARČIUPIS (Kaišiadorių r., 2007 m., medinė (koplyčia) 
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4 (138) NIDA (Neringos sav., 2003 m., medinė) 
5 (139) SKARDUPIAI (Marijampolės r., 1941 m., mūrinė) 
6 (140) ŽLIBINAI (Plungės r., 1897 m., medinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos. Belaisvių Vaduotojos bažnyčios   
1 (141) KAIRIAI (Šiaulių r., 1792 m., akmenų mūro/medinė) 
2 (142) SUTKAI (Šakių r., 1825 m., medinė (šalia statoma mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia ir koplyčia  
1 (143) ŠVENTOJI (Palangos sav., 2003 m., mūrinė)  
2 (144) ŠVENTOJI (Palangos sav., 1933 m., medinė (Mažoji, koplyčia)  
 
Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios  
1 (145) PAĮSTRYS (Panevėžio r., 1910 m., medinė, su medine varpine) 
2 (146) VIEKŠNALIAI (Telšių r., 1912 m., medinė, su medine varpine) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčia   
1 (147) RUDNIA (Varėnos r., 1910 m., medinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčia   
1 (148) ŠEŠTOKAI (Lazdijų r., 1924 m., medinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos bažnyčia   
1 (149) PAJIESLYS (Kėdainių  r., 1857 m., medinė, su medine varpine) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos bažnyčia   
1 (150) RUDAMINA (Vilniaus r., 1909 m., medinė)  
 
Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčios  
1 (151) KALTANĖNAI (Švenčionių r., 1909 m., mūrinė)  
2 (152) KYBURIAI (Pasvalio r., 1927 m., medinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia   
1 (153) KAZOKIŠKĖS (Elektrėnų sav., 1790 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
  
Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia   
1 (154) VILNIUS-SENAMIESTIS (1768 m., mūrinė (Augustinų) 
 
Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia   
352 m. rugpjūčio 5 d. turtingai Romos patricijų porai prisisapnavo Marija ir išsakė norą, kad būtų 
pastatyta bažnyčia toje vietoje, kur bus sniego. Kitą rytą, pamatę apsnigtą Eskvilino kalvą, patricijai 
paaukojo savo turtą ir ten buvo pastatyta Švč. M. Marijos (Snieginės) Didžioji bazilika 
1 (155) GIRDIŠKĖ (Šilalės r., 1914 m., mūrinė)  
 
Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios  
1 (156) GEDŽIŪNĖLIAI (Ignalinos r., 1921 m., medinė) 
2 (157) SALAKAS (Zarasų r., 1911 m., akmenų mūro) 
 
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios  
1 (158) ADUTIŠKIS (Švenčionių r., 1913 m., mūrinė) 
2 (159) DRUSKININKAI (1931 m., mūrinė) 
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3 (160) GUDELIAI (Marijampolės r., 1895 m., akmenų mūro/mūrinė) 
4 (161) KERNAVĖ (Širvintų r., 1920 m., mūrinė) 
5 (162) LINKUVA (Pakruojo r., 1611 m., mūrinė) 
6 (163) MARGININKAI (Kauno r., 1862 m., medinė, su medine varpine)  
7 (164) PUMPĖNAI (Pasvalio r., 1818 m., mūrinė, su akmenų mūro varpine) 
8 (165) SEIRIJAI (Lazdijų r., 1584 m., mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia   
1 (166) PERLOJA (Varėnos r., 1930 m., mūrinė) 
  
Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia   
1 (167) PAPILYS (Biržų r., 1936 m., mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos bažnyčios   
1 (168) BEZDONYS (Vilniaus r., 1937 m., medinė)  
2 (169) VILNIUS-SENAMIESTIS (1719 m., mūrinė, bebokštė (koplyčia) 
 
Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčios  
1 (170) INKŪNAI (Anykščių r., 1942 m., medinė)  
2 (171) JUODUPĖ (Rokiškio r., 1946 m., medinė, su stulpine varpine)  
3 (173) KENA (Vilniaus r., 1920 m., medinė)  
 
Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia  
1 (174) PALENDRIAI (Kelmės  r., 1936 m., mūrinė (vieša oratorija) 
 
Švč. Dievo Motinos, Šeimų Globėjos bažnyčia   
1 (175) MOSTIŠKĖS (Vilniaus r., 2002 m., mūrinė)  
 
Dievo Motinos Ligonių sveikatos koplyčia   
1 (176) GOJUS (Trakų r., 1939 m., mūrinė (koplyčia) 
 
Loreto Dievo Motinos koplyčia   
1294-12-10 angelai pernešė Švč. M. Marijos namelį į Italiją,  
į pamaldžios moters Loretos miškelį,  
netoli kurio iškilo Loreto Dievo Motinos šventovė 
1 LINKAUČIAI (Kelmės  r., 1657 m., mūrinė (koplyčia-mauzoliejus) 
 
Marijos Malonės versmių koplyčia   
1 (177) MAŽUČIAI (Vilkaviškio r., 1991 m., akmenų mūro (koplyčia) 
 
Marijos Guodėjos koplyčia   
1 (178) KABELIAI-MARIJONAVA (Panevėžio r., 1860 m., mūrinė  
             (kapinių koplyčia) 
 
Marijos Taikos Karalienės bažnyčia   
1 (179) KLAIPĖDA (1960 m., mūrinė) 
 
Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčios  
1 ERŠKĖTYNAS-KADAGYNAS (Kretingos r., 1930 m., mūrinė) 
2 JANONYS (Molėtų r., 1993 m., mūrinė) 
3 (180) ŠILUVA (Raseinių r., 1924 m., mūrinė) 
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Mergelių Mergelės (Švč. M. Marijos Apsireiškimo) koplyčia   
1 KVINTIŠKĖS-KAMŠA (Zarasų r., 2008 m., medinė (statoma) 
 
Kristaus Karaliaus bažnyčios  
1 (181) BARZDAI (Šakių r., 1934 m., mūrinė) 
2 (182) KLAIPĖDA (1865 m., mūrinė) 
3 (183) KRIKŠTONYS (Lazdijų r., 1935 m., mūrinė) 
4 (184) PANEVĖŽYS (1929 m., mūrinė (katedra)  
5 (185) RINGAUDAI-TABARIŠKIAI (Kauno r., 1928 m., medinė)  
6 (186) SANTAIKA (Alytaus r., 1929 m., medinė, su medine varpine) 
7 (187) TIRKŠLIAI (Mažeikių r., 1939 m., mūrinė) 
 
Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia   
1 (188) VILNIUS-AUKŠTASIS PAVILNYS (1935 m., medinė) 
 
Kristaus Atsimainymo bažnyčios ir koplyčia 
1 (189) AUKŠTADVARIS (Trakų r., 1913 m., medinė) 
2 (190) GRIŠKABŪDIS (Šakių r., 1794 m., medinė, su mūrine varpine) 
3 (191) KAIŠIADORYS (1932 m., mūrinė (katedra) 
4 (192) KROKIALAUKIS (Alytaus r., 1872 m., mūrinė) 
5 (193) LOMIAI (Tauragės r., 1766 m., medinė, su medine varpine) 
6 (194) MARGAI-ALKSNINĖ (Vilkaviškio r., 1939 m., mūrinė, su medine varpine) 
7 (195) METELIAI (Lazdijų r., 1822 m., mūrinė) 
8 (196) PARUDAMINYS (Vilniaus r., 1922 m., mūrinė)  
9 (197) POŽERĖ (Šilalės r., 1771 m., medinė, su medine varpine) 
10 (198) ŠVENTYBRASTIS (Kėdainių  r., 1774 m., medinė, su medine varpine) 
11 (199) VIEŠVILĖ (Jurbarko r., 1863 m., medinė) 
12 DAUKŠĖNAI-BIKIŠKIAI (Panevėžio r., 1886 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios  
1 (200) DABUŽIAI (Anykščių r., 1935 m., mūrinė) 
2 (201) KUPIŠKIS (1914 m., mūrinė) 
3 (202) ULIŪNAI (Panevėžio r., 1914 m., akmenų mūro/mūrinė) 
4 (203) UTENA (1884 m., mūrinė) 
 
Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia   
1 (204) EIŠIŠKĖS (Šalčininkų r., 1852 m., akmenų mūro, su akmenų mūro varpine)  
 
Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia   
1 (205) VILNIUS-SENAMIESTIS (1722 m., mūrinė (Misionierių) 
  
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios  
1 (206) KAUNAS-ŽALIAKALNIS (1940/2004 m., mūrinė)  
1 (207) KAUNAS-ŽALIAKALNIS (1928 m., mūrinė (Mažoji)  
 
Prisikėlusio Kristaus Mirtį Nugalėjusio koplyčia   
1 DVARVIEČIAI (Šilalės r., 2010 m., medinė (Laukuvos kapinių koplyčia) 
 
Kristaus Apsireiškimo bažnyčia   
1 (208) PRIENAI (1750 m., medinė) 
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Kristaus Gelbėtojo koplyčia   
1 TYTUVĖNAI (Kelmės  r., 1853 m., mūrinė (koplyčia-mauzoliejus) 
 
Viešpaties Jėzaus (Išganytojo) bažnyčia   
1 (209) VILNIUS-ANTAKALNIS (1717 m., mūrinė (Trinitorių) 
 
Jėzaus Kristaus Kraujo koplyčia   
1 RUMŠIŠKĖS (Kaišiadorių r., 1775 m., medinė  
(Liaudies buities muziejuje) 
  
Viešpaties Jėzaus Kryžiaus (Šv. Kryžiaus) bažnyčia   
1 (210) STELMUŽĖ (Zarasų r., 1650 m., medinė, su medine varpine) 
 
Jėzaus Nazariečio bažnyčios  
1 (211) BŪDVIETIS (Lazdijų r., 1906 m., medinė) 
2 (212) GEGRĖNAI (Plungės r., 1754 m., medinė, su medine varpine) 
  
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios ir koplyčios  
1 (213) BURBIŠKIS (Anykščių r., 1955 m., medinė, su medine varpine) 
2 (214) DAUNORIAI (Utenos r., 1934 m., medinė) 
3 (215) DUBIČIAI (Varėnos r., 1909 m., medinė) 
4 (216) GADŪNAVAS (Telšių r., 1901 m., mūrinė) 
5 (217) GUDŽIŪNAI (Kėdainių  r., 1911 m., medinė) 
6 (218) KAUNAS-ŠANČIAI (1938 m., mūrinė)  
7 (219) KAZLŲ RŪDA (1925 m., medinė)  
8 (220) KVYKLIAI (Utenos r., 1996 m., mūrinė (koplyčia) 
9 (221) MAŽEIKIAI (1935 m., mūrinė, vienbokštė) 
10 (222) PABERŽĖ (Vilniaus r., 1932 m., mūrinė)  
11 (223) PARINGYS (Ignalinos r., 1819 m., medinė, su medine varpine) 
12 (224) PAŽĖRAI (Kauno r., 1910 m., medinė (Žieminė)  
13 (225) PAŽĖRAI (Kauno r., 1935-1997 m., mūrinė (Vasarinė) 
14 (226) RAUDONĖ (Jurbarko r., 1932 m., medinė) 
15 (227) RŪDIŠKĖS (Trakų r., 1932 m., akmenų mūro) 
16 (228) SKREBOTIŠKIS (Pasvalio r., 1920 m., akmenų mūro, su medine varpine) 
17 (229) ŠARAVAI (Kėdainių  r., 1933 m., medinė) 
18 (230) ŠILAVOTAS (Prienų r., 1902 m., mūrinė) 
19 (231) TURMANTAS (Zarasų r., 1928 m., medinė) 
20 (232) ŪDRIJA (Alytaus r., 1924 m., mūrinė, su medine varpine) 
21 (233) VADOKLIAI (Panevėžio r., 1781 m., medinė, su mūrine varpine) 
22 (234) VELŽYS (Panevėžio r., įrengta, nuo 2011 m. statoma nauja) 
23 (235) VILNIUS-SENAMIESTIS (1756 m., mūrinė, (Vizičių) 
24 (236) ŽVIRGŽDAIČIAI (Šakių r., 2012 m., mūrinė) 
25 KURKLIAI (Biržų r., 1777 m., medinė  
     (Dilių kapinių koplyčia) 
26 PARAUSIAI (Vilkaviškio r., 1930 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios  
1 (237) DAUJĖNAI (Pasvalio r., 1803 m., mūrinė, su medine varpine) 
2 (238) ĖRIŠKIAI (Panevėžio r., 1899 m., medinė) 
3 (239) ŠILAI (Panevėžio r., 1909 m., mūrinė, su medine varpine) 
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Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios ir koplyčios  
1 (240) ALEKSANDRIJA (Skuodo r., 1865 m., akmenų mūro) 
2 (241) GAIDĖ (Ignalinos r., 1938 m., medinė) 
3 (242) IMBRADAS (Zarasų r., 1787 m., medinė, su medine varpine) 
4 (243) JUODAIČIAI (Jurbarko r., 1931 m., mūrinė,  
             su medine šešiakampe varpine) 
5 (244) KARSAKIŠKIS (Panevėžio r., 1888 m., mūrinė) 
6 (245) KRIKŠTĖNAI (Ukmergės r., 1790 m., medinė) 
7 (246) MASKAUKA-AKMUO (Varėnos r., 1759 m., medinė, su stulpine varpine) 
8 (247) MICAIČIAI (Šiaulių r., 1808 m., medinė) 
9 (248) MILAŠAIČIAI (Raseinių r., 1855 m., medinė) 
10 (249) MUNIŠKIAI (Kauno r., 1848 m., mūrinė (koplyčia)  
11 (250) NEVARĖNAI (Telšių r., 1785 m., medinė, su medine varpine) 
12 (251) PANEVĖŽIUKAS (Kauno r., 1747 m., vienintelė mūrinė trikampė,  
               su stulpine varpine)  
13 (252) PERNARAVA (Kėdainių  r., 1815 m., medinė) 
14 (253) PIEVĖNAI (Mažeikių r., 1788 m., medinė, su mūrine/medine varpine) 
15 (254) SMILGIAI (Biržų r., 1942 m., mūrinė) 
16 (255) SURVILIŠKIS (Kėdainių  r., 1791 m., medinė, su medine varpine) 
17 (256) ŠLAPABERŽĖ (Kėdainių  r., 1861 m., mūrinė, su medine varpine) 
18 (257) ŽUKANČIAI (Joniškio r., 1861 m., mūrinė) 
19 GARGŽDAI (Klaipėdos r., 1840 m., mūrinė (koplyčia-mauzoliejus) 
20 GELVONAI (Širvintų r., 1808 m., medinė (kapinių koplyčia) 
21 VILNIUS-AUKŠTIEJI PANERIAI (XVII a., mūrinė (kapinių koplyčia) 
 
Nukryžiuotojo Kristaus koplyčia   
1 TABARIŠKĖS (Šalčininkų r., 1770 m., medinė (kapinių koplyčia)  
 
Prisikėlusio Jėzaus koplyčia   
1 JUDRĖNAI-ŠAKĖNAI (Klaipėdos r., XIX a., mūrinė (kapinių koplyčia) 
  
Eucharistinio Išganytojo bažnyčia   
1 (258) KYBARTAI (Vilkaviškio r., 1928 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
 
Išganytojo bažnyčia   
1 (259) BUTRIMONYS (Alytaus r., 1926 m. mūrinė) 
 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia   
1 (260) VELIUČIONYS (Vilniaus r., XIX a., mūrinė (koplyčia)  
 
Gerojo Ganytojo bažnyčia   
1 (261) KAUNAS-DAINAVA (2007 m., mūrinė)  
 
Šv. Juozapo bažnyčios ir koplyčios  
1 (262) GELEŽIAI (Panevėžio r., 1936 m., medinė, su varpine) 
2 (263) KARVYS (Vilniaus r., 1865 m., akmenų mūro/mūrinė) 
3 (264) KAUNAS-VILIJAMPOLĖ (2004 m., mūrinė)  
4 (265) KĖDAINIAI (1766 m., medinė, su medine varpine) 
5 (266) KIAUNORIAI (Kelmės  r., 1859/1991 m., mūrinė) 
6 (267) LELIŪNAI (Utenos r., 1905 m., mūrinė) 
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7 (268) LUKŠIAI (Šakių r., 1877 m., mūrinė) 
8 (269) MIKOLIŠKIAI (Kretingos r., 1911 m., medinė, su medine varpine) 
9 (270) PALŪŠĖ (Ignalinos r., 1757 m., medinė, su medine aštuonkampe varpine) 
10 (271) PAPILĖ (Akmenės r., 1887 m., mūrinė) 
11 (272) PLUTIŠKĖS (Kazlų Rūdos sav., 1839 m., medinė, su medine varpine) 
12 (273) SALOČIAI (Pasvalio r., 1945 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
13 (274) SMALININKAI (Jurbarko r., 1935 m., mūrinė) 
14 (275) ŠEŠUOLIAI (Ukmergės r., 1751 m., medinė, su medine varpine) 
15 (276) ŠIAULIAI-RĖKYVA (1935 m., mūrinė (koplyčia) 
16 (277) VADŽGIRYS (Jurbarko r., 1924 m., mūrinė, su medine varpine) 
17 (278) VAŠKAI (Pasvalio r., 1881 m., mūrinė, su medine varpine) 
18 (279) VILNIUS-PILAITĖ (2001 m., mūrinė (koplyčia) 
19 (280) VOSILIŠKIS (Raseinių r., 1812 m., medinė, su medine varpine) 
20 ROKIŠKIS (1885 m., mūrinė, šešiakampė (koplyčia šventoriuje) 
 
Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio koplyčia  
1 (281) GURONYS (Kaišiadorių r., 2010 m., mūrinė, su stulpine varpine) 
 
Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios  
1955 m. popiežius Pijus XII įvedė naują Šv. Juozapo Darbininko šventę 
1 (282) JUODPĖNAI (Kupiškio r., 1997 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
2 (283) KLAIPĖDA (1998 m., mūrinė) 
 
Šv. Juozapo Globos bažnyčios 
1870 m. popiežius Pijus IX paskelbė Juozapą visuotinės Bažnyčios Globėju 
1 (284) PANEMUNĖLIS (Rokiškio r., 1911 m., mūrinė)  
2 (285) PUSNĖ (Molėtų r., 1927 m., medinė, su medine varpine) 
 
Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės kapinių koplyčia   
1 MIELEIŠIAI (Biržų r., 1940 m., mūrinė, vienbokštė) 
 
Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčios  
1 (286) PAUPYS (Raseinių r., 1926 m., medinėsu medine varpine) 
2 (287) PLIKIAI (Klaipėdos r., 1932 m., medinė) 
 
Šv. Onos  bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Ona – Švč. Mergelės Marijos motina, Betliejaus kunigo Matano duktė 
1 (288) AKMENĖ (1912 m., mūrinė)  
2 (289) ALVITAS (Vilkaviškio r., XIX a.., mūrinė (statoma nauja) 
3 (290) BATAKIAI (Tauragės r., 1823/1991 m., medinė) 
4 (291) BIJUTIŠKIS (Molėtų r., 1931 m., medinė) 
5 (292) DŪKŠTOS (Vilniaus r., 1856 m., akmenų mūro/mūrinė)  
6 (293) DUOKIŠKIS (Rokiškio r., 1906 m., medinė, su medine varpine)  
7 (294) GEIDŽIAI (Mažeikių r., 1862 m., medinė, su medine varpine (koplyčia) 
8 (295) JAŠIŪNAI (Šalčininkų r., 1929 m., medinė, su stulpine varpine)  
9 (296) KAČERGINĖ (Kauno r., 1998 m., medinė, su stulpine varpine (koplyčia)  
10 (297) KARMĖLAVA (Kauno r., 1945 m., medinė, su medine varpine)  
11 (298) KRUOPIAI (Akmenės r., 1889 m., mūrinė) 
12 (299) LAZDIJAI (1895 m., mūrinė) 
13 (300) LENKIMAI (Skuodo r., 1848 m., akmenų mūro, su akmenų mūro varpine) 
14 (301) OBELIAI (Rokiškio r., 1868 m., mūrinė)  
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15 (302) PAVANDENĖ (Telšių r., 1802 m., medinė, su aštuonkampe varpine) 
16 (303) SKARULIAI (Jonavos r., 1622 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
17 (304) SLAVIKAI (Šakių r., 1835 m., medinė, su medine varpine) 
18 (305) ŠIAULĖNAI (Radviliškio r., 1857 m., mūrinė) 
19 (306) TRAUPIS (Anykščių r., 1892 m., mūrinė) 
20 (307) VAIČAIČIAI (Skuodo r., 1921 m., medinė, su medine varpine) 
21 (308) VERPENA (Kelmės  r., 1775 m., medinė (koplyčia) 
22 (309) VIEVIS (Elektrėnų sav., 1931 m., mūrinė) 
23 (310) VILKYŠKIAI (Pagėgių sav., 1958 m., mūrinė)  
24 (311) VILNIUS-SENAMIESTIS (1500 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
25 RUMŠIŠKĖS (Kaišiadorių r., 1840 m., medinė (kapinių koplyčia) 
26 ŽIDIKAI (Mažeikių r., 1941 m., mūrinė (kapinių koplyčia-mauzoliejus) 
 
Šv. Joakimo bažnyčios  
Šv. Onos vyras, Švč. Mergelės Marijos tėvas 

1 (312) LAUKO SODA (Telšių r., 1889 m., medinė, su medine varpine) 
2 (313) PAJŪRALIS (Šilalės r., 1908 m., mūrinė) 
 
Šv. Joakimo ir Šv. Onos bažnyčia   
1 (314) NAUJASIS DAUGĖLIŠKIS (Ignalinos r., 1889 m., medinė) 
 
Šv. Kryžiaus bažnyčios ir koplyčios  
1 (315) KAUNAS-NAUJAMIESTIS (1685 m., mūrinė (Karmelitų)  
2 (316) PAGĖGIAI (1997 m., mūrinė, su mūrine varpine)  
3 (317) PALIEPIAI (Raseinių r., 1840 m., medinė, su medine varpine) 
4 (318) PATAŠINĖ (Marijampolės r., 1993 m., mūrinė) 
5 (319) SALOS (Rokiškio r., 1888 m., medinė) 
6 (320) SKAUDVILĖ (Tauragės r., 1797 m., medinė, su medine varpine) 
7 (321) ŠILUTĖ (1854 m., mūrinė) 
8 (322) VIDUKLĖ (Raseinių r., 1806 m., medinė, su medine varpine) 
9 (323) VILKAVIŠKIS (1894 m., mūrinė) 
10 (324) VILNIUS-SENAMIESTIS (1635 m., mūrinė (Bonifratrų) 
11 TŪBINĖS (Šilalės r., 1823 m., akmenų mūro (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios ir koplyčios  
1 (325) ANTALIEPTĖ (Zarasų r., 1760 m., mūrinė) 
2 (326) BAGASLAVIŠKIS (Širvintų r., 1851 m., medinė, su medine varpine) 
3 (327) ILGUVA (Šakių r., 1814 m., medinė, su medine varpine) 
4 (328) KUDIRKOS NAUMIESTIS (Šakių r., 1783 m., mūrinė) 
5 (329) LAUKUVA (Šilalės r., 1856 m., akmenų mūro/mūrinė) 
6 (330) PANOTERIAI (Jonavos r., 1997 m., mūrinė) 
7 (331) SUGINČIAI (Molėtų r., 1910 m., medinė, su medine varpine)  
8 (332) ŠEDUVA (Radviliškio r., 1649 m., mūrinė) 
9 (333) VILNIUS-JERUZALĖ (1772 m., mūrinė (Kalvarijų) 
10 LAUKUVA (Šilalės r., XVIII a., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios ir koplyčios  
1 (334) AVILIAI II (Zarasų r., 1817 m., medinė, su medine varpine) 
2 (335) BEIŽIONYS (Elektrėnų sav., 1926 m., medinė, su medine stulpine varpine) 
3 (336) BUDRIAI (Kretingos r., 1903 m., medinė, su medine varpine) 
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4 (337) GELGAUDIŠKIS (Šakių r., 1868 m., mūrinė) 
5 (338) SUOSTAS (Biržų r., 2007 m., mūrinė) 
6 (339) TAUJĖNAI (Ukmergės r., 1858 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
7 (340) VAITIMĖNAI (Tauragės r., 1935 m., medinė, su medine varpine) 
8 (341) ŽVINGIAI (Šilalės r., 1939 m., medinė) 
9 JUOSTININKAI (Anykščių r., 1941 m., medinė (kapinių koplyčia)  
10 PURPLIAI (Mažeikių r., 1842 m., medinė (kapinių koplyčia) 
11 ŽILIŠKIAI (Panevėžio r., 1851 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Dievo Apvaizdos bažnyčios ir koplyčios  
1 (342) ANTAZAVĖ (Zarasų r., 1794 m., medinė, su akmenų mūro varpine) 
2 (343) BALINGRADAS (Švenčionių r., 1827 m., mūrinė) 
3 (344) DAMBAVA (Radviliškio r., 1825 m., akmenų mūro, su medine varpine) 
4 (345) DAPŠIONIAI (Radviliškio r., 1829 m., akmenų mūro, su mūrine varpine) 
5 (346) DAUGAI (Alytaus r., 1862 m., mūrinė, su medine varpine)  
6 (347) EIGIRDŽIAI (Telšių r., 1795 m., medinė, su medine varpine) 
7 (348) KAPČIAMIESTIS (Lazdijų r., 1956 m., medinė) 
8 (349) KAUNATAVA (Telšių r., 1924 m., akmenų mūro) 
9 (350) KRIAUNOS (Rokiškio r., 1829 m., akmenų mūro, su akmenų mūro varpine)  
10 (351) LABŪNAVA (Kėdainių  r., 1859 m., mūrinė, apvali) 
11 (352) LESČIAI (Raseinių r., 1789 m., medinė, su medine varpine) 
12 (353) PALONAI (Radviliškio r., 1939 m., akmenų mūro) 
13 (354) TŪBINĖS (Šilalės r., 1824 m., medinė) 
14 (355) UTENA (2005 m., mūrinė) 
15 (356) VILNIUS-VILKPĖDĖ (1913 m., mūrinė (Gerosios Vilties) 
16 UTENA (1990 m., mūrinė (koplyčia) 
 
Dievo Gailestingumo bažnyčios ir koplyčios  
1 (357) JŪRĖ (Kazlų Rūdos sav., 2008 m., medinė (koplyčia) 
2 (358) KALVELIAI (Vilniaus r., 2000 m., mūrinė)  
3 (359) PANARA (Varėnos r., 2009 m., medinė (koplyčia) 
4 (360) SUODŽIAI-KETURNAUJIENA (Šakių r., 2002 m., mūrinė (koplyčia) 
5 (361) VILNIUS-SANTARIŠKĖS (2001 m., mūrinė (koplyčia) 
6 (362) VILNIUS-SENAMIESTIS (XV a., mūrinė (buv. Šv. Trejybės) 
 
Dievo Kūno bažnyčia   
1 (363) KAUNAS-SENAMIESTIS (1690 m., mūrinė (Dominikonų)  
 
Švč. Trejybės bažnyčios ir koplyčios  
1 (364) ALĖJAI (Raseinių r., 1939 m., medinė) 
2 (365) ALOVĖ (Alytaus r., 1802 m., medinė, su medine varpine) 
3 (366) BAISIOGALA (Radviliškio r., 1882 m., mūrinė) 
4 (367) ČEKIŠKĖ (Kauno r., 1626 m., mūrinė, su medine varpine)  
5 (368) DELTUVA (Ukmergės r., 1752 m., medinė, su medine varpine) 
6 (369) DUSETOS (Zarasų r., 1888 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
7 (370) GARLIAVA (Kauno r., 1809 m., mūrinė) 
8 (371) GRUZDŽIAI (Šiaulių r., 1901 m., mūrinė) 
9 (372) JONIŠKĖLIS (Pasvalio r., 1792 m., mūrinė) 
10 (373) JURBARKAS (1907 m., mūrinė) 
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11 (374) KAUNAS-SENAMIESTIS (1634 m., mūrinė, su mūrine varpine          
(Seminarijos) 

12 (375) KLOVAINIAI (Pakruojo r., 1854 m., medinė) 
13 (376) LAIŽUVA (Mažeikių r., 1944 m., mūrinė) 
14 (377) LANKELIŠKIAI (Vilkaviškio r., 1948 m., medinė) 
15 (378) LYGUMAI (Pakruojo r., 1914 m., mūrinė) 
16 (379) LINKMENYS (Ignalinos r., 1887 m., mūrinė) 
17 (380) LIŠKIAVA (Varėnos r., 1720 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
18 (381) LIUBAVAS (Kalvarijos sav., 1717/1956 m., mūrinė/medinė) 
19 (382) MEDINGĖNAI (Rietavo sav., 1902 m., medinė, su akmenų mūro varpine) 
20 (383) MIROSLAVAS (Alytaus r., 1847 m., mūrinė) 
21 (384) MUSNINKAI (Širvintų r., 1861 m., mūrinė) 
22 (385) NAUJOSIOS KIETAVIŠKĖS (Elektrėnų sav., 1915 m., mūrinė) 
23 (386) NEDZINGĖ (Varėnos r., 1844 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
24 (387) NEMAKŠČIAI (Raseinių r., 2001 m., mūrinė) 
25 (388) PABAISKAS (Ukmergės r., 1836 m., akmenų mūro, su mūrine varpine) 
26 (389) PABIRŽĖ (Biržų r., 1910 m., mūrinė) 
27 (390) PAJŪRIS (Šilalės r., 1830 m., mūrinė) 
28 (391) PAKALNIAI (Utenos r., 2002 m., mūrinė, su medine varpine) 
29 (392) PANEMUNIS (Rokiškio r., 1936 m., mūrinė, su akmenų mūro varpine)  
30 (393) PANEVĖŽYS (1803 m., mūrinė (Marijonų)  
31 (394) PAŠVITINYS (Pakruojo r., 1852 m., mūrinė) 
32 (395) PIKELIAI (Mažeikių r., 1752 m., medinė, su medine varpine) 
33 (396) PILVIŠKIAI (Vilkaviškio r., 1942/1997 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
34 (397) RIEČIAI (Marijampolės r., 1919 m., medinė) 
35 (398) RYKANTAI (Trakų r., 1585 m., mūrinė, su medine varpine) 
36 (399) RIMŠĖ (Ignalinos r., 1803 m., medinė) 
37 (400) RUDAMINA (Lazdijų r., 1757 m., mūrinė) 
38 (401) RŪDNINKAI (Šalčininkų r., 1884 m., medinė, su medine varpine)  
39 (402) RUMBONYS (Alytaus r., 1795 m., medinė, su medine varpine) 
40 (403) SIDABRAVAS (Radviliškio r., 1809 m., akmenų mūro, su mūrine varpine) 
41 (404) SKUDUTIŠKIS (Molėtų r., 1939 m., medinė, su medine varpine) 
42 (405) SKUODAS (1847 m., akmenų mūro, su mūrine varpine) 
43 (406) SPIRAKIAI (Panevėžio r., 1840 m., akmenų mūro, su medine varpine) 
44 (407) STAKLIŠKĖS (Prienų r., 1776 m., mūrinė) 
45 (408) SUBAČIUS (Kupiškio r., 1884 m., mūrinė) 
46 (409) SUDERVĖ (Vilniaus r., 1822 m., mūrinė, apvali, su mūrine varpine)  
47 (410) ŠAUKĖNAI (Kelmės  r., 1988 m., mūrinė) 
48 (411) ŠAUKOTAS (Radviliškio r., 1767 m., medinė, su medine varpine) 
49 (412) ŠĖTA (Kėdainių  r., 1782 m., mūrinė) 
50 (413) TAURAGĖ (1904 m., mūrinė) 
51 (414) TRYŠKIAI (Telšių r., 1751 m., medinė, su medine varpine) 
52 (415) TROŠKŪNAI (Anykščių r., 1787 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
53 (416) TVEREČIUS (Ignalinos r., 1906 m., mūrinė) 
54 (417) UKMERGĖ (1869 m., mūrinė (Pijorų)  
55 (418) UŽPALIAI (Utenos r., 1898 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
56 (419) VANDŽIOGALA (Kauno r., 1830 m., medinė, su medine varpine)  
57 (420) VARLAUKIS (Jurbarko r., 1883 m., medinė, su medine varpine) 
58 (421) VIDIŠKIAI (Ukmergės r., 1853 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
59 (422) VIEŠVĖNAI (Telšių r., 1852 m., medinė, su medine varpine) 
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60 (423) VILNIUS-SENAMIESTIS (1722 m., mūrinė (Graikų apeigų) 
61 (424) VILNIUS-TRINAPOLIS (1722 m., mūrinė (Trinapolio) 
62 (425) VIŠTYTIS (Vilkaviškio r., 1829 m., akmenų mūro/mūrinė) 
63 NEMAKŠČIAI (Raseinių r., XX a.pr., medinė (Paežerio koplyčia) 
 
Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia   
1 (426) MEDININKAI (Vilniaus r., 1931 m., medinė, su medine varpine)  
 
Šventosios Dvasios bažnyčios ir koplyčios  
1 (427) KAUNAS-ŠILAINIAI (2012 m., mūrinė)  
2 (428) NEMIRAI (Kazlų Rūdos sav., 1943 m., medinė) 
3 (429) TRUSKAVA (Kėdainių  r., 1998 m., mūrinė) 
4 (430) VILNIUS-GRIGIŠKĖS (1996 m., mūrinė (koplyčia) 
5 (431) VILNIUS-SENAMIESTIS (1688 m., mūrinė (Dominikonų) 
6 SODELIAI (Panevėžio r., 1846 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šventosios Dvasios Atsiuntimo bažnyčia   
1 (432) NAUJOJI AKMENĖ (Akmenės r., 1999 m., mūrinė) 
 
Šventosios Dvasios Nužengimo koplyčia   
1 DAUGĖDAI (Rietavo sav., 2008 m., medinė) 
 
Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios ir koplyčios  
1 (433) GERMANIŠKIS (Biržų r., 2005 m., mūrinė (koplyčia) 
2 (434) GIRDŽIAI (Jurbarko r., 1926 m., medinė, su medine varpine) 
3 (435) UŽVENTIS (Kelmės  r., 1825 m., medinė, su medine varpine) 
4 (436) ŠUNSKAI (Marijampolės r., 1865 m., akmenų mūro/mūrinė) 
5 (437) UŽLIEKNĖ (Mažeikių r., 1857 m., medinė) 
6 BYGAILIAI (Panevėžio r., 1685/1935 m., medinė (kapinių koplyčia) 
7 GRŪSTĖ (Mažeikių r., 1806 m., medinė, su medine varpine (kapinių koplyčia) 
8 UOGINIAI (Kupiškio r., 1716 m., medinė, aštuonkampė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir  koplyčios 
1 (438) ADAKAVAS (Tauragės r., 1793 m., medinė, su medine varpine) 
2 (439) ALIZAVA (Kupiškio r., 1856 m., medinė, su medine varpine) 
3 (440) BIRŽAI (1861 m., mūrinė) 
4 (441) BUTKIŠKĖ (Raseinių r., 1506/1939 m., medinė, su medine varpine) 
5 (442) ČIOBIŠKIS (Širvintų r., 1816 m., mūrinė, su dviem mūrinėm varpinėm) 
6 (443) DEBEIKIAI (Anykščių r., 1913 m., mūrinė) 
7 (444) JUODEIKIAI (Joniškio r., 1920 m., medinė) 
8 (445) KAČERGIŠKĖ (Ignalinos r., 1993 m., medinė, su medine varpine) 
9 (446) KALTINĖNAI (Šilalės r., 1996 m., mūrinė) 
10 (447) KAVARSKAS (Anykščių r., 1887 m., mūrinė) 
11 (448) KIRDEIKIAI (Utenos r., 1927 m., medinė) 
12 (449) KUKTIŠKĖS (Utenos r., 1891 m., medinė, su medine varpine) 
13 (450) KURŠĖNAI (Šiaulių r., 1933 m., mūrinė) 
14 (451) KVETKAI (Biržų r., 1772 m., medinė, su mūrine varpine) 
15 (452) LAPĖS (Kauno r., 1639 m., mūrinė) 
16 (453) LAVORIŠKĖS (Vilniaus r., 1906 m., mūrinė)  
17 (454) MIELAGĖNAI (Ignalinos r., 1790 m., mūrinė, su varpine-vartais) 
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18 (455) PAJEVONYS (Vilkaviškio r., 1842 m., mūrinė) 
19 (456) PAKRUOJIS (1887 m., mūrinė)  
20 (457) PALUKNYS (Trakų r., 1943 m., medinė) 
21 (458) PASVALYS (1787 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
22 (459) PLUNGĖ (1933 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
23 (460) POCIŪNĖLIAI (Radviliškio r., 1805 m., medinė, su medine varpine) 
24 (461) RAMYGALA (Panevėžio r., 1914 m., mūrinė) 
25 (462) ROPKOJAI (Pagėgių sav., 1869 m., medinė)  
26 (463) SEREDŽIUS (Jurbarko r., 1913 m., mūrinė) 
27 (464) SUDARGAS (Šakių r., 1945 m., medinė, su medine varpine) 
28 (465) ŠAKIAI (1940 m., mūrinė) 
29 (466) ŠATĖS (Skuodo r., 1886 m., mūrinė) 
30 (467) ŠVEDRIŠKĖ (Ignalinos r., 1934 m., medinė) 
31 (468) VAIGUVA (Kelmės  r., 1804 m., medinė, su medine varpine) 
32 (469) VAINUTAS (Šilutės r., 1869 m., akmenų mūro)  
33 (470) VAJASIŠKIS (Zarasų r., 1863 m., medinė, su medine varpine) 
34 (471) VERTIMAI (Jurbarko r., 1926 m., medinė) 
35 (472) VIEKŠNIAI (Mažeikių r., 1854 m., mūrinė) 
36 (473) ZAPYŠKIS (Kauno r., 1578 m., mūrinė)  
37 (474) ZAPYŠKIS-KLUONIŠKIAI (Kauno r., 1942 m., mūrinė)  
38 (475) ŽIDIKAI (Mažeikių r., 1821 m., akmenų mūro, su medine varpine) 
39 KALNELIS (Joniškio r., 1895 m., medinė (kapinių koplyčia) 
40 RUDESA (Molėtų r., 1726 m., medinė, su medine varpine (kapinių koplyčia) 
41 SLABADAI (Vilkaviškio r., XX a., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia   
1 (476) STIRNIAI (Molėtų r., 1940 m., akmenų mūro)  
 
Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. apaštalo evangelisto Jono bažnyčia   
1 (477) VILNIUS-SENAMIESTIS (1426 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
 
Šv. Elžbietos koplyčia   
Šv. Elžbieta – Šv. jono Krikštytojo motina,  
Švč. Mergelės Marijos pusseserė 
1 PAZŪKAI (Panevėžio r., 1894 m., mūrinė (koplyčia-mauzoliejus) 
 
Šv. apaštalo Andrejaus bažnyčios  
1 (478) ENDRIEJAVAS (Klaipėdos r., 1943 m., medinė  
            (dabar perstatyta) 
2 (479) LAUKŽEMĖ (Kretingos r., 1850 m., medinė, su medine varpine) 
3 (480) TŪBAUSIAI (Kretingos r., 1942 m., akmenų mūro/mūrinė) 
4 (481) VELYKIAI (Panevėžio r., 1839 m., akmenų mūro) 
 
Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios  
1 (482) GIEDRAIČIAI (Molėtų r., 1809 m., mūrinė, su akmenų mūro varpine) 
2 (483) KARKLĖNAI (Kelmės  r., 1871 m., medinė, su medine varpine) 
3 (484) NERIMDAIČIAI (Telšių r., 1860 m., mūrinė/medinė) 
4 (485) RATNYČIA (Druskininkų sav., 1910 m., mūrinė) 
5 (486) RAUDĖNAI (Šiaulių r., 1881 m., medinė, su medine varpine) 
6 (487) SIESIKAI (Ukmergės r., 1537 m., mūrinė) 
7 (488) VILNIUS-UŽUPIS (1778 m., mūrinė) 
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Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios ir koplyčios  
1 (489) ALANTA (Molėtų r., 1909 m., mūrinė) 
2 (490) JONAVA (1793 m., mūrinė) 
3 (491) JONIŠKIS (Molėtų r., 1726 m., medinė) 
4 (492) KURTUVĖNAI (Šiaulių r., 1792 m., mūrinė) 
5 (493) PUNIA (Alytaus r., 1863 m., mūrinė) 
6 (494) SUVAINIŠKIS (Rokiškio r., 1863 m., akmenų mūro)  
7 (495) ŠVĖKŠNA (Šilutės r., 1905 m., mūrinė)  
8 (496) ŽIEŽMARIAI (Kaišiadorių r., 1924 m., mūrinė) 
9 ANČIŠKIAI (Biržų r., 1736 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios ir koplyčios  
1 (497) ANDRIONIŠKIS (Anykščių r., 1935 m., mūrinė) 
2 (498) APYTALAUKIS (Kėdainių  r., XVII a., mūrinė) 
3 (499) BABTAI (Kauno r., 1853 m., medinė, su medine varpine)  
4 (500) BARTNINKAI (Vilkaviškio r., 1945 m., medinė, su stulpine varpine) 
5 (501) ČEDASAI  (Rokiškio r., 1913 m., akmenų mūro/mūrinė) 
6 (502) DARBĖNAI (Kretingos r., 1842 m., mūrinė, su medine varpine) 
7 (503) DEGAIČIAI (Telšių r., 2003 m., medinė (koplyčia) 
8 (504) KAUNAS-SENAMIESTIS (XV a., mūrinė (arkikatedra bazilika) 
9 (505) KARKAŽIŠKĖ (Švenčionių r., 1913 m., mūrinė)  
10 (506) KRINČINAS (Pasvalio r., 1782 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
11 (507) LYDUVĖNAI (Raseinių r., 1761 m., mūrinė) 
12 (508) MOLĖTAI (1907 m., mūrinė) 
13 (509) NAUJASIS STRŪNAITIS (Švenčionių r., 1848 m., akmenų mūro)  
14 (510) NEMAJŪNAI (Birštono sav., 1877 m., medinė) 
15 (511) PANEVĖŽYS (1885 m., mūrinė)  
16 (512) PLATELIAI (Plungės r., 1744 m., medinė, su medine varpine) 
17 (513) PUŠALOTAS (Pasvalio r., 1708 m., medinė, su akmenų mūro varpine) 
18 (514) STALGĖNAI (Plungės r., 1918 m., medinė) 
19 (515) ŠIAULIAI (1625 m., mūrinė (katedra) 
20 (516) UKMERGĖ (1818 m., akmenų mūro, su akmenų mūro varpine)  
21 (517) UŽUGUOSTIS (Prienų r., 1902 m., mūrinė) 
22 (518) VARNIAI (Telšių r., 1691 m., mūrinė (buv. katedra) 
23 (519) VILNIUS-ANTAKALNIS (1675 m., mūrinė) 
24 (520) VILŪNAI (Kaišiadorių r., 1810 m., mūrinė, su stulpine varpine) 
25 (521) ŽAGARĖ NAUJOJI (Joniškio r., 1633 m., mūrinė) 
26 (522) ŽAGARĖ SENOJI (Joniškio r., 1712 m., mūrinė) 
27 (523) ŽEIMELIS (Pakruojo r., 1826 m., mūrinė) 
28 (524) ŽYGAIČIAI (Tauragės r., 1863 m., mūrinė) 
 
Šv. apaštalo Petro bažnyčia   
1 (525) ŠALČININKAI (1993 m., mūrinė) 
 
Šv. Petro Išvadavimo bažnyčia  
1 (526) PATILČIAI-IGLIŠKĖLIAI (Marijampolės r., 2009 m., mūrinė) 
 
Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčios ir koplyčia  
1 (527) SPRAUDIS (Rietavo sav., 1939 m., mūrinė) 
2 (528) VISAGINAS (1998 m., mūrinė)  
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3 STRAČNIAI (Kupiškio r., 1821 m., medinė (Subačiaus kapinių koplyčia) 
 
Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia   
1 (529) VAIDOTAI (Vilniaus r., 1910 m., mūrinė, su stulpine varpine)  
 
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios  
1 (530) ONUŠKIS (Trakų r., 1829 m., mūrinė, su medine varpine) 
2 (531) RUDIŠKIAI (Joniškio r., 1868 m., medinė) 
3 (532) VILNIUS-NAUJAMIESTIS (1722 m., mūrinė) 
  
Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios ir koplyčia  
1 (533) BARSTYČIAI (Skuodo r., 1906 m., medinė, su medine varpine) 
2 (534) DUSMENYS (Trakų r., 1818 m., medinė, su medine varpine) 
3 (535) JANULIŠKIS (Švenčionių r., 1857 m., medinė (koplyčia) 
4 (536) JUOZAPAVA-BŪDVYDŽIAI (Šiaulių r., 1829 m., akmenų mūro,  
             su stulpine varpine) 
5 (537) LIOLIAI (Kelmės  r., 1768 m., medinė, su medine varpine) 
6 (538) MARCINKONYS (Varėnos r., 1880 m., medinė, su medine varpine) 
  
Šv. apaštalo evangelisto Jono bažnyčia   
1 (539) LUKŠTAI (Rokiškio r., 1925 m., akmenų mūro, su medine varpine) 
 
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios ir koplyčios  
1 (540) ANČIŠKIS (Kėdainių  r., 1846 m., medinė, su medine varpine) 
2 (541) ANYKŠČIAI (1909, mūrinė (aukščiausia Lietuvoje – 79 m) 
3 (542) GINTALIŠKĖ (Plungės r., 1778 m., medinė, su medine varpine) 
4 (543) KRAKĖS (Kėdainių  r., 1907 m., mūrinė) 
5 (544) KROSNA (Lazdijų r., 1842 m., mūrinė) 
6 (545) KŪLUPĖNAI (Kretingos r., mūrinė, nuo 2006 m. statoma) 
7 (546) NAUJAMIESTIS (Panevėžio r., 1908 m., mūrinė) 
8 (547) ROKIŠKIS (1877 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
9 (548) STULGIAI (Kelmės  r., 1910 m., mūrinė, su medine varpine) 
10 (549) VEIVIRŽĖNAI (Klaipėdos r., 1769 m., medinė, su akmens mūro varpine) 
11 KURMAIČIAI (Joniškio r., 1799 m., medinė (kapinių koplyčia) 
12 ŠUKIONYS (Biržų r., 1746 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia   
1 (550) ŠATEIKIAI (Plungės r., 1875 m., mūrinė) 
 
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios  
1 (551) ARIOGALA (Raseinių r., 1939 m., mūrinė) 
2 (552) BABRIŠKĖS (Varėnos r., 1838 m., akmenų mūro) 
3 (553) BUKONYS (Jonavos r., 1790 m., mūrinė) 
4 (554) BUTRIMONYS (Šalčininkų r ., 1799 m., medinė, su akmenų mūro varpine) 
5 (555) GARGŽDAI (Klaipėdos r., 1990 m., mūrinė, su akmenų mūro varpine) 
6 (556) GAURĖ (Tauragės r., 1992 m., mūrinė, su medine varpine) 
7 (557) GRAŽIŠKIAI (Vilkaviškio r., 1881 m., akmenų mūro) 
8 (558) JANAPOLĖ (Telšių r., 1815 m., medinė, su medine varpine) 
9 (559) JŪŽINTAI (Rokiškio r., 1792 m., mūrinė, su mūrine varpine)  
10 (560) KAMŠAI-MINDAUGAI (Kalvarijos sav., 1941 m., medinė) 
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11 (561) KAUNAS-NAUJAMIESTIS (1893 m., mūrinė (soboras)  
12 (562) KIDULIAI-KAIMELIS (Šakių r., 1860 m., medinė, su medine varpine) 
13 (563) KUPRELIŠKIS (Biržų r., 1861 m., medinė, su medine varpine) 
14 (564) LYDUOKIAI (Ukmergės r., 1623 m., mūrinė) 
15 (565) MARIJAMPOLĖ (1824 m., mūrinė (mažoji bazilika) 
16 (566) MOSĖDIS (Skuodo r., 1783 m., mūrinė) 
17 (567) NEMENČINĖ (Vilniaus r., 1855 m., mūrinė)  
18 (568) ONUŠKIS (Rokiškio r., 1774 m., medinė, su akmenų mūro varpine)  
19 (569) PALOMENĖ (Kaišiadorių r., 1915 m., medinė, su medine varpine) 
20 (570) RIETAVAS (1874 m., mūrinė) 
21 (571) RUKAINIAI (Vilniaus r., 1823 m., akmenų mūro)  
22 (572) RUMŠIŠKĖS (Kaišiadorių r., 1860 m., medinė, su medine varpine) 
23 (573) SENOJI VARĖNA (1994 m., mūrinė)  
24 (574) SVĖDASAI (Anykščių r., 1794 m., medinė, su mūrine varpine) 
25 (575) ŠAKYNA (Šiaulių r., 1790 m., akmenų mūro) 
26 (576) ŠIRVINTOS (1860 m., mūrinė) 
27 (577) ŠUMSKAS (Vilniaus r., 1789 m., mūrinė, su mūrine varpine-vartais)  
28 (578) TABARIŠKĖS (Šalčininkų r., 1770 m., medinė, su medine varpine-vartais)  
29 (579) UPNINKAI (Jonavos r., 1845 m., mūrinė, su medine varpine) 
30 (580) VARĖNA (1933 m., medinė)  
31 (581) VIEŠINTOS (Anykščių r., 1906 m., mūrinė) 
32 (582) VILNIUS-SENAMIESTIS (1625 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
33 (583) VIRBALIS (Vilkaviškio r., 1945 m., mūrinė) 
34 (584) ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS (Šilutės r., 1782 m., medinė,  
               su mūrine varpine)  
35 (585) ŽIOBIŠKIS (Rokiškio r., 1911 m., akmenų mūro)  
 
Šv. arkangelo Mykolo ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia   
1 (586) JIEZNAS (Prienų r., 1670 m., mūrinė) 
  
Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia  
1 (587) VILNIUS-ŠNIPIŠKĖS (1709 m., mūrinė) 
 
Šv. Angelų Sargų bažnyčios  
1 (588) ALYTUS (1830 m., medinė, su medine varpine)  
2 (589) DIDKIEMIS (Šilalės r., 1796 m., medinė, su medine varpine) 
3 (590) GEIDŽIŪNAI (Biržų r., 1886 m., medinė, su medine varpine) 
4 (591) PAEŽERĖLIAI (Šakių r., 1860 m., mūrinė) 
5 (592) PALUOBIAI (Šakių r., 1916 m., medinė, su medine varpine) 
6 (593) UBIŠKĖ (Telšių r., 1851 m., medinė, su medine varpine) 
 
Šv. Agotos bažnyčia ir koplyčia  
Sicilijos šventoji, prisiekusi nekaltybę,  
atstūmė turtingą jaunikį, todėl buvo persekiojama,  
251 m. nukankinta (nupjautos krūtys) ir sudeginta ant laužo 
1 (594) VADAKTAI (Radviliškio r., 1883 m., mūrinė, su akmenų mūro varpine) 
2 LEIPALINGIS (Druskininkų sav., XIX a., mūrinė (koplyčia) 
 
Šv. Aleksandro bažnyčia   
Šv. Aleksandras I – šeštasis popiežius, kankinys, sudegintas ant laužo 115 m. 
1 (595) VARNIAI (Telšių r., 1764 m., medinė) 
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Šv. Aloyzo bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Aloyzas Gonzaga (1568-1591) – jėzuitas, mirė gydydamas nuo maro ligonius. 
1726 m. kanonizuotas 
1 (596) LAUKSODIS (Pakruojo r., 1751 m., medinė, su medine varpine) 
2 (597) STEMPLĖS (Šilutės r., 1943 m., medinė)  
3 (598) ŠIUPYLIAI (Šiaulių r., 1924 m., medinė, su medine varpine) 
4 ERSLA (Skuodo r., XIX a., medinė (kapinių kolyčia) 
 
Šv. Antano Paduviečio bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Antanas Paduvietis (1195-1231) – Lisabonoje gimęs pranciškonas, misionierius, 
pamokslininkas, palaidotas Paduvoje (Italijoje), 1232 m. paskelbtas šventuoju, 1946 m. – 
Bažnyčios mokytoju 
1 (599) AUKŠTELKĖ (Šiaulių r., 1932 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
2 (600) ĄŽUOLŲ BŪDA (Kazlų Rūdos sav., 1936 m., medinė) 
3 (601) BAGOTOJI (Kazlų Rūdos sav., 1912 m., medinė) 
4 (602) BIRŠTONAS (1909 m., mūrinė) 
5 (603) DAUGAILIAI (Utenos r., 1852 m., medinė, su medine varpine) 
6 (604) DEGUČIAI (Zarasų r., 1925 m., akmenų mūro (koplyčia) 
7 (605) EITMINIŠKĖS (Vilniaus r., 1924 m., medinė)  
8 (606) EŽERĖLIS (Kauno r., 1995 m., mūrinė)  
9 (607) GIŽAI (Vilkaviškio r., 1850 m., akmenų mūro) 
10 (608) JUDRĖNAI (Klaipėdos r., 1780 m., medinė) 
11 (609) KALVIAI (Kaišiadorių r., 1800 m., mūrinė, apvali, su medine varpine) 
12 (610) KAUNAS-ŽALIAKALNIS (1936 m., mūrinė)  
13 (611) KRIVONYS  (Kaišiadorių r., 1933 m., medinė) 
14 (612) LAŠMENPAMŪŠIS-PAMŪŠIS (Pakruojo r., 1621/1935 m., mūrinė,          

su medine varpine) 
15 (613) LĖNAS (Ukmergės r., 1928 m., mūrinė) 
16 (614) PAKUTUVĖNAI (Plungės r., 1943 m., mūrinė) 
17 (615) PRIEKULĖ (Klaipėdos r., 1937 m., mūrinė) 
18 (616) RUKAI (Pagėgių sav., 1886 m., mūrinė (evangelikų liuteronų)  
19 (617) SALAMIESTIS (Kupiškio r., 1820 m., akmenų mūro, su varpine-vartais) 
20 (618) SKUOLIAI (Ukmergės r., 1848 m., akmenų mūro (koplyčia) 
21 (619) STAKIAI (Jurbarko r., 1821 m., medinė, su medine varpine) 
22 (620) ŠNIŪRAIČIAI-KURAI (Radviliškio r., 1857 m., medinė) 
23 (621) ŠVENDUBRĖ (Druskininkų sav., 1992 m., mūrinė (koplyčia) 
24 (622) TELŠIAI (1794 m., mūrinė (katedra) 
25 (623) UKRINAI (Mažeikių r., 1857 m., medinė, su medine varpine) 
26 (624) VARPUTĖNAI (Šiaulių r., 1787 m., medinė, su medine varpine) 
27 (625) VIDSODIS (Kelmės  r., 1939 m., medinė) 
28 (626) VYTAUTAVA (Trakų r., 1932 m., medinė) 
29 (627) ŽAIGINYS (Raseinių r., 1917 m., medinė, su medine varpine) 
30 (628) ŽILINAI (Varėnos r., 1927 m., medinė) 
31 MIELIŪNAI (Biržų r., 1736 m., medinė (Jasiuliškių kapinių koplyčia) 
32 PAEŽERIAI (Vilkaviškio r., 1828 m., medinė (kapinių koplyčia) 
33 PAPŠIAI (Anykščių r., XIX a.pr., mūrinė (kapinių koplyčia) 
34 RUMŠIŠKĖS (Kaišiadorių r., 1915 m., medinė (koplyčia) 
 
Šv. Augustino koplyčios  
Šv. Aurelijus Augustinas (354-430) – Šv. Monikos sūnus, vienas įtakingiausių Bažnyčios teologų, 
filosofas ir pamokslininkas 
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1 JUKNIŠKĖ-SVIRNIAI (Kelmės  r., XIX a., medinė (kapinių koplyčia) 
2 PORIJAI (Pasvalio r., XIX a., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Barboros bažnyčios ir koplyčia  
Šv. Barbora Iliopolietė – gyveno Mažojoje Azijoje,  
306 m. nukankinta tėvo nurodymu dėl ištikimybės krikščionybei.  
Palaikai saugomi Kijeve 
1 (629) PAŠTUVA (Kauno r., 1923 m., medinė, su medine varpine 
             (2011 m. sudegė)  
2 (630) TENENIAI (Šilalės r., 1782 m., medinė, su medine varpine) 
3 (631) UKMERGĖ-PAŠILĖ (1789 m., mūrinė)  
4 GARGŽDELĖ (Kretingos r., 1724 m., mūrinė, su medine varpine  
   (Salantų kapinių koplyčia) 
  
Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia   
Šv. Bazilijus (329-379) – vyskupas ir Bažnyčios mokytojas. Gimęs Cezarėjoje (Izraelis), jo šeimoje 
be jo – dar penki šventieji. Ilgą laiką buvo atsiskyrėliu, vėliau tapo kunigu ir Cezarijos vyskupu 
1 (632) BAZILIONAI (Šiaulių r., 1933 m., medinė, su medine varpine) 
 
Šv. Benedikto bažnyčia   
Šv. Benediktas Nursietis (480-547) – abatas, sukūrė Vakarų vienuolijos regulą, 1964 m. popiežius 
Paulius VI paskelbė Europos globėju 
1 (633) ŽALPIAI (Kelmės  r., 1928 m., medinė, su medine varpine) 
 
Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia   
Šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis (973-1009) – vyskupas, misionierius,  
žuvęs Lietuvoje 
1 (634) KLAIPĖDA (2011 m., mūrinė koplyčia, su varpine (statoma bažnyčia) 
 
Šv. Dominyko bažnyčios  
Šv. Dominykas (1170-1221) – ispanas pamokslininkas, misionierius, dominikonų ordino įkūrėjas, 
kovojo prieš katarus. Palaidotas Bolonijos (Italija) katedroje.  
1234 m. paskelbtas šventuoju 
1 (635) AUKŠTADVARIS (Trakų r., 1635 m., mūrinė) 
2 (636) PALĖVENĖ (Kupiškio r., 1676 m., mūrinė) 
 
Šv. Edvardo bažnyčia   
Šv. (Eduardas) Edvardas (1004-1066) – Anglijos karalius nuo 1042 m. garsėjęs pamaldumu.  
1161 m. kanonizuotas 
1 (637) ŠVENČIONĖLIAI (Švenčionių r., 1959 m., mūrinė)  
 
Šv. Elenos koplyčios  
Šv. (Flavija Julija) Elena (250-330) – Romos imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina,  
313 m. pasikrikštijo ir pastatė pirmąsias bažnyčias Romoje, Konstantinopolyje ir Palestinoje, 
identifikavo šventąsias vietas Palestinoje, atgabeno į Romą Šv. Kryžių ir Šv. Laiptus. 
1 DEIKIŠKIAI (Biržų r., 1716 m., medinė (kapinių koplyčia) 
2 PILIONIAI (Kėdainių  r., 1934 m., mūrinė (koplyčia-mauzoliejus) 
 
Dievo Gailestingumo apaštalės Šv. Faustinos koplyčia – 1  
Šv. (Marija) Faustina (Helena) Kovalska (1905-1938) – Lenkijoje gimusi vienuolė,  
nuo 1933 m. gyvenusi Vilniuje. Pagal jos regėjimą nutapytas Dievo Gailestingumo paveikslas, 
saugomas to paties vardo šventovėje Vilniuje.  
2000 m. kanonizuota 
1 SKAIDIŠKĖS (Vilniaus r., XIX a./2001 m., mūrinė (kapinių koplyčia)  
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Šv. Felikso Valua bažnyčia ir koplyčia  
Šv. Feliksas Valua (1127-1212) – kareliškosios Valua giminės narys, atsiskyrėlis,  
įkūrė Švč. Trejybės (trinitorių) ordiną. 1261 m. kanonizuotas 
1 (638) SUŽIONYS (Vilniaus r., 1795 m., mūrinė)  
2 TURGELIAI (Šalčininkų r., 1850 m., akmenų mūro, apvali  
   (kapinių koplyčia-mauzoliejus)  
 
Šv. Gertrūdos bažnyčia   
Šv. Gertrūda Helftietė (1256-1302) – gimė Vokietijoje, nuo 5 metų tapo vienuole 
1 (639) KAUNAS-SENAMIESTIS (XV a., mūrinė (Marijonų)  
 
Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios  
Šv. Hiacintas (1185-1257) – Lenkijoje gimęs vienuolis dominikonas, misijonierius.  
1594 m. kanonizuotas 
1 (640) ANTAŠAVA (Kupiškio r., 1862 m., medinė, su akmenų mūro varpine) 
2 (641) SKAPIŠKIS (Kupiškio r., 1819 m., mūrinė, su medine varpine) 
 
Šv. Ignoto Antiochiečio koplyčia   
Šv. Ignotas Antiochietis – vyskupas ir kankinys, Šv. apaštalo Petro įpėdinis Antiochijoje (Sirija), 
apie 107-110 m. nukankintas Romoje 
1 PASKARBIŠKIAI-VISDŽIAUGAI (Šilalės r., 1787/2004 m., medinė (koplyčia) 
 
Šv. Ignoto Lojolos bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Ignotas (Ignacas) Lojola (1491-1556) – gimė kilmingoje baskų šeimoje Ispanijoje. Buvęs 
narsus karys, gydymasis po sužeidimo susipažino su Jėzaus gyvenimu ir tapo atsiskyrėliu. Vėliau 
tapęs kunigu, įkūrė Jėzaus draugiją (Jėzuitų ordiną) ir buvo išrinktas pirmuoju generolu. 1622 m. 
kanonizuotas 
1 (642) ŠIAULIAI (1936 m., mūrinė) 
2 (643) VILNIUS-SENAMIESTIS (1647 m., mūrinė) 
3 (644) ŽELVA (Ukmergės r., 1892 m., medinė, su akmenų mūro varpine) 
4 MAIRONIAI (Joniškio r., XIX a., medinė (Jakiškių kapinių koplyčia) 
5 PRIČIŪNAI (Vilniaus r., 1837/1990 m., mūrinė (koplyčia-mauzoliejus)  
 
Šv. Izidoriaus (Artojo) bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Izidorius Artojas (1070-1130) – gimęs Ispanijoje, visą gyvenimą dirbo žemę ir pasižymėjo 
pamaldumu. 1692 m. kanonizuotas. Madrido ir žemdirbių globėjas 
1 (645) RENAVAS (Mažeikių r., 1933 m., mūrinė, su medine varpine) 
2 (646) REŠKUTĖNAI (Švenčionių r., 1924 m., medinė, su medine varpine)  
3 KULBAGALIAI-ŠILELIS (Panevėžio r., XIX a., medinė (Šilelio kapinių koplyčia) 
4 MERGIŪNAI (Joniškio r., 1930 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Jono Bosko bažnyčia   
Šv. Jonas Boskas (1815-1888) – italų kunigas, misijonierius, įsteigė Saleziečių ordiną, našlaičių ir 
mokytojų globėjas. 1934 m. kanonizuotas 
1 (647) VILNIUS-LAZDYNAI (2001 m., mūrinė (Saleziečių) 
 
Šv. Jono Labdario bažnyčia   
1 (648) UPYNA (Telšių r., 1807 m., medinė, su medine varpine) 
 
Šv. Jono Nepomuko bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Jonas Nepomukas (1340-1393) – čekų kunigas, už nepaklusnumą (neatskleidė išpažinties 
paslapties) karaliui Vaclovui IV numestas nuo Karolio tilto Prahoje į upę. Čekijos globėjas.  
1729 m. kanonizuotas 
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1 (649) GRŪŠLAUKĖ (Kretingos r., 2000 m., mūrinė) 
2 (650) SEDA (Mažeikių r., 1783 m., medinė) 
3 (651) VADAKTĖLIAI (Panevėžio r., 1910 m., medinė) 
4 BERŽORAS (Plungės r., 1796 m., medinė (kapinių koplyčia) 
5 IVOŠKIAI (Joniškio r., XVIII a., medinė (kapinių koplyčia) 
6 SALAKAS (Zarasų r., 1930 m., medinė (koplyčia) 
 
Šv. Jurgio (Kankinio) bažnyčios ir koplyčios 
Šv. Jurgis (275-303) – laikomas antruoju (po Šv. Kazimiero) Lietuvos globėju. Gimęs Kapadokijoje 
(dabar Turkija) buvo turtingas ir narsus karys, mėgiamas Romos imperatoriaus Diokletiano, bet už 
viešą prisipažinimą esant krikščioniu, to paties imperatoriaus nuteistas mirti kankinant. Dalis 
palaikų saugoma San-Šapelio koplyčioje Paryžiuje. Gruzijos globėjas 
1 (652) BUIVYDŽIAI (Vilniaus r., 1790 m., mūrinė, aštuoniakampė,  
             su medine varpine) 
2 (653) DAUKŠIAI (Marijampolės r., 1864 m., akmenų mūro) 
3 (654) DUBINGIAI (Molėtų r., 1958 m., medinė (statoma nauja) 
4 (655) ERŽVILKAS (Jurbarko r., 1855 m., medinė, su medine varpine) 
5 (656) GIRKALNIS (Raseinių r., 1997 m., mūrinė) 
6 (657) KAUNAS-SENAMIESTIS (1503 m., mūrinė (Pranciškonų)  
7 (658) KĖDAINIAI (1460 m., mūrinė) 
8 (659) KURKLIAI (Anykščių r., 1874 m., medinė, 
              su medine aštuonkampe varpine)  
9 (660) LIEPLAUKĖ (Telšių r., 1862 m., medinė, su medine varpine) 
10 (661) PAŠILĖ (Kelmės  r., 1883 m., medinė, su medine varpine) 
11 (662) SARTININKAI (Tauragės r., 1787 m., medinė, su medine varpine) 
12 (663) SKAISTGIRYS (Joniškio r., 1838 m., mūrinė) 
13 (664) SKIRSNEMUNĖ (Jurbarko r., 1903 m., mūrinė) 
14 (665) SMILGIAI (Panevėžio r., 1764 m., medinė,  
               su medine aštuonkampe varpine) 
15 (666) ŠALČININKĖLIAI (Šalčininkų r., 1834 m., medinė)  
16 (667) ŠIAULIAI (1908 m., mūrinė) 
17 (668) TAURAGNAI (Utenos r., 1969 m., mūrinė) 
18 (669) VEISIEJAI (Lazdijų r., 1817 m., mūrinė, su medine varpine) 
19 (670) VILKIJA (Kauno r., 1908 m., mūrinė)  
20 (671) VILNIUS-SENAMIESTIS (1765 m., mūrinė, su buv. mūrine varpine) 
21 (672) VYŽUONOS (Utenos r., 1406 m., mūrinė) 
22 (673) ZIBALAI (Širvintų r., 1861 m., medinė, su medine varpine) 
23 (674) ŽASLIAI (Kaišiadorių r., 1902 m., mūrinė) 
24 KRETINGA (1839/1989 m., akmenų mūro (kapinių koplyčia) 
25 LAMOKĖLIAI (Biržų r., 1726 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčia   
Šv. Karolis Boromiejus (1538-1584) – italų kardinolas, kilęs iš Medičių šeimos (iš motinos pusės, 
popiežiaus Pijaus IV sūnėnas). 1610 m. kanonizuotas 
1 (675) UPYTĖ (Panevėžio r., 1878 m., medinė, su medine varpine) 
 
Šv. Kazimiero bažnyčios  
Šv. Kazimieras (1458-1484) – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kazimiero IV Jogailaičio sūnus, 
Jogailos anūkas, sosto įpėdinis, garsėjęs pamaldumu. 
1604 m. kanonizuotas, nuo 1636 m. Lietuvos globėjas 
1 (676) ALYTUS (1991 m., mūrinė) 
2 (677) BALTRIŠKĖS (Zarasų r., 1920 m., medinė) 
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3 (678) IGLIAUKA (Marijampolės r., 1884 m., akmenų mūro/mūrinė) 
4 (679) KAMAJAI (Rokiškio r., 1909 m., mūrinė)  
5 (680) KAUNAS-ALEKSOTAS (1992 m., mūrinė, aštuoniakampė)  
6 (681) KLAIPĖDA (2007 m., mūrinė) 
7 (682) KUČIŪNAI (Lazdijų r., 1939/1996 m., mūrinė) 
8 (683) LANČIŪNAVA (Kėdainių  r., 1880 m., mūrinė) 
9 (684) LEKĖČIAI (Šakių r., 1843 m., medinė) 
10 (685) PAVOVERĖ (Švenčionių r., 1775 m., medinė, su medine varpine)  
11 (686) SAUGOS (Šilutės r., 1947 m., mūrinė)  
12 (687) VĖŽAIČIAI (Klaipėdos r., 1784 m., medinė, su medine varpine) 
13 (688) VILNIUS-NAUJOJI VILNIA (1911 m., mūrinė) 
14 (689) VILNIUS-SENAMIESTIS (1618 m., mūrinė (Jėzuitų) 
15 (690) ŽEMAITKIEMIS (Ukmergės r., 1902 m., mūrinė) 
 
Šv. Kotrynos (Kankinės) bažnyčios  
Šv. Kotryna Aleksandrietė – Egipte gimusi ir gyvenusi IV a. krikščionių kankinė, nukankinta 
Romos imperatoriaus Maksentijaus laikais. Palaikai saugomi Šv. Kotrynos vienuolyne Sinajuje 
Šv. Kotryna Sienietė (1347-1380) – italė, vienuolė, nuo mažų dienų pašventusi save Jėzui, teologė 
ir filosofė (nors ir beraštė), taikos ir teisingumo skelbėja. 1461 m. kanonizuota. Nuo 1939 m. 
Italijos gobėja (kartu su Pranciškumi Asyžiečiu), nuo 2000 m. ir Europos globėja 
1 (691) NOTĖNAI (Skuodo r., 1748 m., medinė) 
2 (692) VILNIUS-SENAMIESTIS (1625 m., mūrinė (Benediktinių) 
 
Šv. Lauryno bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Laurynas (225-258) – italų šventasis, vienas iš septynių Romos diakonų, nukankintas pakabinus 
virš laužo. Palaidotas Šv. Lauryno bazilikoje, Romoje 
1 (693) KALNALIS (Kretingos r., 1884 m., medinė, su medine varpine) 
2 (694) KRIUKAI (Joniškio r., 1792 m., medinė, su medine varpine 
             (1994 m. sugriuvusi),) 
3 (695) LECKAVA (Mažeikių r., 1958 m., medinė, su akmenų mūro varpine) 
4 (696) SEMELIŠKĖS (Elektrėnų sav., 1783 m., medinė, su medine varpine) 
5 (697) SKAPIŠKIS (Kupiškio r., 1555 m., nugriauta 1915 m., su mūrine varpine) 
6 (698) SKRIAUDŽIAI (Prienų r., 1834 m., mūrinė, su medine varpine) 
7 (699) STAČIŪNAI (Pakruojo r., 1811 m., medinė, su medine varpine) 
8 (700) VIDENIŠKIAI (Molėtų r., 1620 m., mūrinė)  
9 GIKONYS (Kupiškio r., XIX a., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia   
Šv. Leonas II (611-683) – popiežius, graikas iš Sicilijos, šventasis 
1 (701) AUGALAI-DIDVYŽIAI (Vilkaviškio r., 1885 m., mūrinė) 
 
Šv. Liudviko bažnyčios  
Liudvikas IX Šventasis (1214-1270) – Prancūzijos karalius iš Kapetingų dinastijos, dalyvavo 
Kryžiaus žygiuose. 1297 m. kanonizuotas 
1 (702) ALYTUS (1818 m., mūrinė) 
2 (703) LIUDVINAVAS (Marijampolės r., 1918/1993 m., mūrinė) 
3 (704) VEIVERIAI (Prienų r., 1853 m., mūrinė) 
 
Šv. vyskupo Martyno bažnyčia   
Šv. Martynas iš Turo – romėnų karys, tapęs vyskupu, gimė Pagonijoje (dabar Vengrija),  
skleidė krikščionybę tarp pagonių, mirė apie 391 m. 
1 (705) ŠIMKAIČIAI (Jurbarko r., 1932 m., medinė) 
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Šv. Mikalojaus bažnyčios  
Šv. Mikalojus iš Miro (270-343) – graikų kilmės Miro vyskupas (iš dab. Turkijos),  
šventasis (Kalėdų senelio prototipas), stačiatikių dar vadinamas Stebukladariu.  
1087 m. jo palaikus perkėlus į Barį Italijoje,  
dar vadinamas Š. Mikalojus iš Bario  
1 (706) BETYGALA (Raseinių r., 1930 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
2 (707) KAUNAS-SENAMIESTIS (XV a., mūrinė (Benediktinių)  
3 (708) VILNIUS-SENAMIESTIS (1387 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
4 (709) ŽARĖNAI-LATVELIAI (Šiaulių r., 1790 m., mūrinė) 
 
Šv. Monikos bažnyčia   
Šv. Monika (332-387) – filosofo Šv. Augustino motina, atvertė į krikščionybę savo šeimą 
1 (710) RYLIŠKIAI (Alytaus r., 1993 m., mūrinė) 
 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Pranciškus Asyžietis (1182-1226) – italų vienuolis, įkūręs Mažesniųjų brolių (pranciškonų) 
ordiną, ir padėjęs įkurti Šv. Klaros (klarisių) ordiną, turėjęs stigmas. 1228 m. kanonizuotas 
1 (711) JUODKRANTĖ (Neringos sav., 1885 m., mūrinė  
             (evangelikų liuteronų bažnyčia)  
2 (712) KLAIPĖDA (2012 m., mūrinė, su mūrine varpine (koplyčia) 
3 (713) MAŽEIKIAI (2005 m., mūrinė) 
4 (714) SALDUTIŠKIS (Utenos r., 1928 m., medinė) 
5 (715) SUBAČIUS-G/STOTIS (Kupiškio r., 1940 m., medinė) 
6 (716) ŠILALĖ (1909 m., mūrinė)  
7 PALAUKIAI (Panevėžio r., 1772 m., medinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia   
Šv. Pranciškus Ksaveras (1506-1552) – ispanas misijonierius,  
vienas iš Jėzaus Draugijos (Jėzuitų ordino) steigėjų (kartu su Šv. Ignotu Lojola).  
1622 m. kanonizuotas 
1 (717) KAUNAS-SENAMIESTIS (1720 m., mūrinė (Jėzuitų)  
 
Šv. Pranciškaus Serafiniečio bažnyčia   
1 (718) ALEKSANDRAVĖLĖ (Rokiškio r., 1796 m., mūrinė, turi dvi varpines) 
 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardo Sieniečio bažnyčia   
1 (719) VILNIUS-SENAMIESTIS (1475 m., mūrinė (Bernardinų) 
  
Šv. Roko bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Rokas (1295-1327) – prancūzas vienuolis,  
globojęs sergančius maru, mirė kalėjime 
1 (720) AKMENYNAI (Kalvarijos sav., 1941 m., medinė) 
2 (721) ANDRIŠKIAI-ŽALIOJI (Vilkaviškio r., 1945/1991 m., mūrinė) 
3 (722) GARDAMAS (Šilutės r., 1932 m., akmenų mūro)  
4 (723) RUBIKAI (Mažeikių r., 1936 m., medinė, su medine varpine) 
5 (724) VARSĖDŽIAI (Šilalės r., 1720 m., medinė, su medine varpine) 
6 BIKAVĖNAI-PAJŪRIŠKIAI (Šilutės r., 1880 m., medinė  
   (Žvingių kapinių koplyčia) 
7 YLAKIAI (Skuodo r., 1904 m., mūrinė (kapinių koplyčia) 
8 KRAŽIAI (Kelmės  r., 1832 m., akmenų mūro (koplyčia-mauzoliejus) 
9 MOSĖDIS (Skuodo r., 1904 m., akmenų mūro (kapinių koplyčia) 
10 VARSĖDŽIAI (Šilalės r., 1908 m., mūrinė (koplyčia-oratorija) 
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Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Stanislovas (1030-1079) – Lenkijos vyskupas, kankinys, Krokuvos globėjas; ekskomunikavo už 
amoralų elgesį karalių Boleslovą II Narsųjį, kuris už tai jį nužudė. 1253 m. kanonizuotas 
1 (725) BALNINKAI (Molėtų r., 1910 m., mūrinė) 
2 (726) BERŽORAS (Plungės r., 1746 m., medinė, su medine varpine) 
3 (727) DAUGINIAI-KAPĖNAI (Mažeikių r., 1943 m., medinė) 
4 (728) KAZITIŠKIS (Ignalinos r., 1908 m., mūrinė) 
5 (729) KULIAI (Plungės r., 1900 m., mūrinė) 
6 (730) MEŠKUIČIAI (Šiaulių r., 1897 m., mūrinė) 
7 (731) VIŠAKIO RŪDA (Kazlų Rūdos sav., 1883 m., medinė) 
8 (732) ŽARĖNAI (Telšių r., 1911 m., medinė, su medine varpine) 
9 ČEPĖNAI-KUPRIAI (Biržų r., 1746 m., medinė, Kuprių kapinių koplyčia) 
10 KULTUVĖNAI-SLIŽIAI (Ukmergės r., XIX a., medinė (Sližių kapinių koplyčia) 
11 LAUMĖS (Skuodo r., 1806 m., medinė (koplyčia) 
 
Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia   
1 (733) PAPARČIAI (Kaišiadorių r., 1916 m., medinė) 
 
Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo bažnyčia   
Šv. Vladislovas (1041-1097) – Vengrijos karalius, rūpinosi krikščionybės stiprinimu ir skleidimu, 
atliko keletą stebuklų. 1192 m. paskelbtas šventuoju  
1 (734) VILNIUS-SENAMIESTIS (1801 m., mūrinė, su mūrine varpine           

(Arkikatedra bazilika) 
 
Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios  
Šv. Stanislovas Kostka (1550-1568) – gimęs lenkų didikų šeimoje, buvęs labai pamaldus,  
18-os metų mirė per Žolinę. 1726 m. kanonizuotas 
1 (735) DŪKŠTAS (Ignalinos r., 1936 m., medinė) 
2 (736) GASČIŪNAI (Joniškio r., 1786 m., medinė) 
 
Šv. diakono Stepono bažnyčios  
Šv. Steponas – pirmasis krikščionių kankinys,  
pirmosios Jeruzalės bendruomenės diakonas (su kitais šešiais),  
35 metais nuteistas mirti, užmėtant akmenimis 
1 (737) KRETKAMPIS (Šakių r., 1918 m., medinė) 
2 (738) RAGUVĖLĖ (Anykščių r., 1796 m., medinė,  
             su dviem mūrinėm varpinėm) 
3 (739) VILNIUS-NAUJAMIESTIS (1600 m., mūrinė) 
 
Šv. Teklės bažnyčia   
Šv. Teklė gyveno I a. Ikonijoje (dab. Konija, Turkijoje),  
priėmė krikščionybę iš Šv. Pauliaus (atsisakė sužadėtinio);  
ją nesėkmingai bandė sudeginti ir sudraskyti žvėrims 
1 (740) PAKĖVIS (Kelmės  r., 1830 m., mūrinė  
             (nuo 1944 m. griuvėsiai) 
 
Šv. Teresės (Avilietės) bažnyčia ir koplyčios  
Šv. Teresė Avilietė (1515-1582), vadinama Terese Didžiąja  
– vienuolė iš Ispanijos, karmelitų ordino reformatorė, 1622 m. kanonizuota,  
1970 m. suteiktas Bažnyčios mokytojos titulas 
1 (741) VILNIUS-SENAMIESTIS (1650 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
2 LUKONYS (Kupiškio r., 1939 m., medinė (kapinių koplyčia) 
3 VILNIUS-ŽIRMŪNAI (1935 m., mūrinė (koplyčia-mauzoliejus) 
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Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios  
Teresa (iš Lezje) Marten (1873-1897), dar vadinama Šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese – vienuolė-
karmelitė, kanonizuota šventąja dėl po mirties išleistos autobiografinės knygos 
1 (742) AKMENYNĖ (Šalčininkų r ., 1928 m., medinė) 
2 (743) GULBINĖNAI (Pasvalio r., 1948 m., mūrinė) 
3 (744) PAVEISININKAI (Lazdijų r., 1938 m., medinė) 
4 (745) RAUDONDVARIS (Kauno r., 1938 m., mūrinė)  
5 (746) SANGRŪDA (Kalvarijos sav., 1999 m., mūrinė) 
 
Šv. Viktoro bažnyčia   
Šv. Viktoras (Mauritanietis) – krikščionybės kankinys, nukirsdintas Milane 303 m. 
Šv. Viktoras I popiežius (189-199) 
1 (747) KALNUJAI (Raseinių r., 1946 m., medinė, su medine varpine) 
 
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios ir koplyčios  
Šv. Vincentas Paulietis (1581-1660) – prancūzų kunigas, įsteigė Gailestingųjų ponių,  
Gailestingųjų seserų draugijas, kunigų misionierių kongregaciją; 1737 m. kanonizuotas 
1 (748) KAUNAS-PETRAŠIŪNAI (1934 m., mūrinė)  
2 (749) MARIJAMPOLĖ (1901 m., mūrinė (buv. stačiatikių cerkvė) 
3 (750) NAUJOJI ŪTA (Prienų r., 1990 m., mūrinė) 
4 (751) ŽEMOJI PANEMUNĖ (Šakių r., 1877 m., mūrinė) 
5 VILNIUS-ANTAKALNIS (1811 m., mūrinė (Saulės kapinių koplyčia) 
6 ŽIBARTONIAI (Panevėžio r., 1938 m., mūrinė (kapinių koplyčia) 
 
Šv. Vincento Ferero bažnyčia   
Šv. Vincentas Fereras (1350-1419) – ispanų kunigas, vienuolis dominikonas, daug prisidėjo  
prie Bažnyčios suvienijimo (vienu metu buvo net trys popiežiai); 1458 m. kanonizuotas 
1 (752) DEGUČIAI (Šilutės r., 1757 m., medinė, trikampė, su medine varpine)  
 
Visų Šventųjų bažnyčios ir koplyčios  
1 (753) JOSVAINIAI (Kėdainių  r., 1907 m., mūrinė) 
2 (754) LUOKĖ (Telšių r., 1774 m., medinė, su medine varpine) 
3 (755) PAŠUŠVYS (Radviliškio r., 1798 m., mūrinė, su mūrine varpine) 
4 (756) ŠVENČIONYS (1898 m., mūrinė) 
5 (757) VILNIUS-SENAMIESTIS (1631 m., mūrinė, su mūrine varpine (Karmelitų) 
6 MEDINGĖNAI (Rietavo sav., 2010 m., medinė, (kapinių koplyčia) 
7 PLUNGĖ (1858 m., mūrinė (kapinių koplyčia) 
8 VADOKLIAI (Panevėžio r., XIX a., mūrinė (kapinių koplyčia) 
 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios ir koplyčia  
1 (758) KAUNAS-EIGULIAI (2008 m., mūrinė (statoma)  
2 (759) VILNIUS-VIRŠULIŠKĖS (1996 m., mūrinė) 
3 LŪGINĖ (Marijampolės r., 1991 m., mūrinė (koplyčia) 
 
Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia   
Šv. Rapolas (Juozapas) Kalinauskas (1835-1907) – vilnietis, karininkas, 1863 m. sukilimo dalyvis, 
Sibiro tremtinys, vėliau tapo vienuoliu ir kunigu, 1991 m. kanonizuotas 
1 (760) NEMĖŽIS (Vilniaus r., 2008 m., mūrinė)  
  
Lietuvos Kankinių bažnyčios  
1 (761) BERČIŪNAI (Panevėžio r., 1997 m., mūrinė, su stulpine varpine) 
2 (762) DOMEIKAVA (Kauno r., 1997 m., mūrinė, su krikštykla)  


