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Rūpintojėlis Kauno sobore
205 psl. – Pažaislio bažnyčia
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ALEKSOTAS, Vidukalnio g.4
Šv. Kazimiero bažnyčia, 1997 m.
Architektas Algimantas Kančas
Senoji Šv. Kazimiero bažnyčia, 1921 m.
Nuo 1997 m. šarvojimo salė
(žemiau, dešinėje)

AUKŠTOJI PANEMUNĖ, Vaidoto g.9
Švč. Margelės Marijos Vardo bažnyčia, 1859 m.
1763 m. Simonas Sirutis fundavo mūrinę Šv. apaštalų Simono ir Judo bažnyčią (buv.
evangelikų liuteronų kapinėse). Po 11 metų sugriuvo dėl blogų pamatų. 1780 m. buvo
pastatyta medinė Šv. Karolio bažnyčia. 1859 m. pastatyta dabartinė (aukščiau, kairėje)
DAINAVA
V.Krėvės pr.95A
Gerojo Ganytojo bažnyčia,
2007 m.
Architektai
Algimantas Kančas ir
Marius Preisas

Naujoji Apaštalų bažnyčia,
1998 m.
V.Krėvės pr.80A
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DAINAVA, Draugystės g.1
Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus
(mormonų) bažnyčia, 2004 m.

EIGULIAI, Žeimenos g.6
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos
(Palaimintojo Jurgio Matulaičio) koplyčia, 1995 m. (dešinėje)
Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia (kairėje, statoma nuo 2001 (2008) m.)
Architektas Rymantas Zimkus

FREDA
Ž.E.Žilibero g.8
Šv. Sergijaus Radonežiečio
(Šv. Trejybės Kauno artilerijos)
stačiatikių cerkvė, 1891 m.
Pastatyta katalikų kapinių
koplyčios vietoje.
Nuo 1920 m. tapo katalikų bažnyčia.
1948 m. Sovietų valdžia atėmė
ir pavertė sandėliu,
vėliau įrengė sporto salę.
Dabar apleista ir nenaudojama
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NAUJAMIESTIS
E.Ožeškienės g.13
Choralinė sinagoga, 1872 m.
Architektas Ustinas Golinevičius
1999 m. restauruota.
2001 m. atstatytas kupolas

Evangelikų reformatų bažnyčia, 1937-39 m.
(nebaigta; kairėje), E.Ožeškienės g.41
Architektas Karolis Reisonas
Sovietų valdžia buvo įrengusi milicijos
mokyklos sporto salę

Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
(Kauno soboras), 1891-93 m. Nepriklausomybės a.14
Pastatyta kaip Šv. Petro ir Povilo stačiatikių soboras. Projektavo karo inžinierius
Konstantinas Limarenka. Pataisė architektas D.Grimas. 1915-18 m. veikė kaip evangelikų
liuteronų bažnyčia. 1919 m. pertvarkyta į katalikų bažnyčią. 1961 m. Sovietų valdžia uždarė
ir 1965 m. įrengė skulptūros ir vitražo galeriją. 1991 m. grąžinta katalikams
Rūpintojėlis Kauno sobore
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Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia,
1685 m. Gedimino g.1
1510 m. pastatyta medinė koplyčia buv.
Kaunakiemio kaime. 1685 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia (tituluota Šv. Kryžiaus
Išaukštinimo ir Švč. Mergelės Marijos
Aplankymo). Architektas Pietro Putinis (?)
1770 m. atiteko Basųjų karmelitų ordinui.
1845 m. caro valdžiai uždarius vienuolyną,
perduota Karo ligoninei ir įrengtas karo
vežimų sandėlis. 1855 m. buvo projektas
įrengti ligoninės cerkvę (nebuvo
įgyvendintas dėl lėšų stygiaus).
1881 m. grąžinta katalikams.
1885-90 m. suremontuota, atstatyti bokštai

Paminklas „Žuvome už Tėvynę“, 1930 m.
Ramybės parke (buv. Karmelitų (senosios) kapinės)
Autorius dailininkas Stasys Stanišauskas
1956-57 m. Sovietų valdžia sunaikino.
1994 m. atstatytas

Totorių (musulmonų sunitų) mečetė, 1930 m.
Totorių g.6 (prie Ramybės parko)
1860 m. šioje vietoje buvo pastatyta medinė mečetė.
1930 m., Vytauto Didžiojo mirties 500 metinių proga
senosios mečetės vietoje buvo pastatyta dabartinė.
Architektai Vaclovas Michnevičius
ir Adolfas Netyksa
Sovietų laikais buvo atimta ir uždaryta,
kurį laiką veikė cirkas, vėliau biblioteka ir muziejus.
1989 m. gražinta musulmonams. 2008 m. atnaujinta
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Kristaus Prisikėlimo stačiatikių cerkvė, 1862 m.
Vytauto g.38 (kairėje)
Iki 1935 m. buvo stačiatikių metropolito katedros
cerkvė (soboras). 1961 m. Sovietų valdžia uždarė
ir pertvarkė į archyvą. Nuo 2000 m. veikia cerkvė
Apreiškimo Švč. Dievo Motinai stačiatikių
soboras, 1935 m. Architektas Edmundas Frykas
1932-35 m. pastatytas valstybės lėšomis kaip
kompensacija už perduotą katalikams soborą

PALEMONAS, Marių g.20
Švč. Mergelės Marijos
Rožančiaus Karalienės bažnyčia,
1991-96 m. (kairėje)
Architektas Gediminas Jurevičius
Fundavo Šv. Jono Bosko
saleziečių draugija

PETRAŠIŪNAI,
R.Kalantos g.38
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia, 1934 m.
(aukščiau, dešinėje)
Architektas Mykolas Mačiulskis
Fundavo Mažesniųjų Brolių kapucinų ordino vienuolynas.
1948 m. Sovietų valdžiai uždarius vienuolyną,
buvo įsteigta parapija. 1995 m. grąžinta broliams kapucinams
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PAŽAISLIS
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčia, 1674 m.
LDK kancleris Kristupas Zigmantas Pacas
įkūrė kamaldulių vienuolyną ir pastatė medinę
Šv. Onos bažnyčią. 1667-74 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia, vartai ir vienuolynas.
Architektas Džiovanis Batista Fredianis. Prie
statybų taip pat dirbo architektai Karolis ir
Pietro Putiniai.
1756 m. rekonstruotas kupolas ir bokštai
(architektas Pranciškus Ignotas Hoperis).
1831 m. caro valdžia uždarė ir 1839-44 m.
pertvarkė į stačiatikių cerkvę. 1920 m. įsikūrė
vienuolės kazimierietės. 1949 m. Sovietų
valdžia uždarė, o vienuolyne įkurdino senelių
namus. 1950-63 m. veikė psichoneurologinė
ligoninė. Nuo 1967 m. veikė kaip
M.K.Čiurlionio muziejaus filialas.
1992 m. grąžinta vienuolėms kazimierietėms

Pažaislio kamaldulių vienuolyno vartai, XVII a. pab.
Architektas Džiovanis Batista Fredianis
Kamaldulių vienuolyno varpinė, XVIII a. antra pusė
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SENAMIESTIS
Šv. apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedra bazilika, XV a. Vilniaus g.1
1413 m. minima parapinė bažnyčia. 1655 m.
Maskvos armija sudegino. Vėliau atstatyta ir 1671
m. pašventinta. Per 1732 m. miesto gaisrą smarkiai
nukentėjo. Iki 1770 m. atnaujinta. 1800 m. vėl
nukentėjo nuo gaisro. 1864 m. caro valdžios
nurodymu įkurdinta Žemaičių vyskupijos katedra.
1887 m. architektas Florijonas Vyganovskis
parengė rekonstrukcijos projektą.
Įgyvendintas tik iš dalies. Rekonstravimui vadovavo
architektas Georgas Verneris. 1921 m. suteiktas
bazilikos, o 1926 m. arkikatedros bazilikos titulas

Kardinolo Vincento
Sladkevičiaus (19202000) atminimo lenta
prie jo butomuziejaus, 2002 m.
Skulptorius Arūnas
Sakalauskas
M.Valančiaus g.6

Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčia,
1634 m. A.Jakšto g.1
Fundatorius Kauno maršalka
Aleksandras Masalskis. Pastatyta kaip
bernardinų vienuolyno bažnyčia.
1668 m. sudegė, 1702 m. atstatyta.
Nuo 1864 m., caro valdžiai uždarius
vienuolyną, veikė kaip parapinė
bažnyčia.
1963 m. Sovietų valdžia uždarė ir pavertė knygų bazės sandėliu.
1988 m. perduota Kauno kunigų seminarijai.
Bokštas-varpinė, XVII a. (kairėje) pastatytas kaip Bernardinų kapinių vartai-bokštas
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Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia
1720 m. Rotušės a.9
1643 m. pastatyta jėzuitų vienuolyno Šv.
Stanislovo Kostkos koplyčia. 1655 m. Maskvos
armija sugriovė. 1666-1720 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia. 1725 m. pastatyti bokštai.
Per 1732 m. gaisrą nukentėjo, nugriuvo bokštas.
1746-51 m. atstatyta. 1787 m. perduota
pranciškonams. 1821 m. caro valdžia perdavė
stačiatikiams ir 1824 m. įrengė cerkvę, 1843 m.
pavadinta Aleksandro Neviškio soboru. 1923 m.
grąžinta jėzuitams. 1949 m. Sovietų valdžia
uždarė ir pavertė sporto sale.
1990 m. grąžinta katalikams

Švč. Trejybės evangelikų liuteronų bažnyčia,
1683 m. Karaliaus Mindaugo pr.3
1862 m. pastatytas bokštas. Architektas Jokūbas
Voleris. Sovietų valdžia atėmė ir 1953 m. perdavė
Vilniaus universiteto Kauno filialui. Naudota kaip
sporto salė, sandėlis, o nuo 1984 m. – aula. 1992 m.
grąžinta evangelikams liuteronams.
Bažnyčioje vyksta ir evangelikų reformatų pamaldos

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo) bažnyčia,
1400 m. Aleksoto g.3
Fundavo Vytautas Didysis, dėkodamas už
išsigelbėjimą Vorkslos mūšyje. 1655-61 m.
Maskvos armijos apgriauta. 1669 m. atstatyta.
Po 1831-32 m. sukilimo paversta Rusijos armijos
maisto sandėliu, 1845 m. uždaryta, o 1850-53 m.
pertvarkyta į cerkvę (Šv. Nikolajaus žiemos
soborą). 1899 m. cerkvė uždaryta ir perduota
dragūnų pulkui. 1919 m. gražinta katalikams.
1920-33 m. rektoriavo Juozas TumasVaižgantas. 1946 m. nukentėjo per potvynį.
1970-84 m. remontuota ir restauruota.
1982-84 m. atstatyta bokšto smailė
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Dievo Kūno (Dominikonų) bažnyčia, 1690 m.
Vilniaus g.31. Užbaigimo darbams vadovavo
architektas Pietro Putinis. 1845 m. caro valdžia
uždarė ir 1863-66 m. pertvarkė į stačiatikių cerkvę.
1919 m. grąžinta dominikonams.
1920-21 m. dalinai rekonstruota, nugriautas bokštas.
1965 m. Sovietų valdžia įrengė Santakos kino teatrą.
1990 m. grąžinta katalikams

Šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia,
XV a. Laisvės al.101A
1655 m. Maskvos armijos apgriauta.
Iki 1680 m. atstatyta. 1750 m. perduota Šv.
Roko ordinui. 1796 m. rokitai bažnyčią
atnaujino. 1824 m. perduota Caritui
(gailestingosioms seserims šaritėms).
Nuo 1864 m. parapinė bažnyčia. 1921 m.
perduota marijonams. 1948 m. Sovietų valdžia
uždarė. 1989 m. restauruota ir grąžinta
Nekaltojo prasidėjimo marijonų kongregacijai
Šv. Jurgio Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia,
1503 m. Papilio g.9
1468 m. prie Kauno pilies pastatyta medinė
bažnyčia vienuoliams bernardinams. 14711503 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Labai
nukentėjo per 1598, 1603 ir 1620 m. gaisrus,
nuo Maskvos armijos 1656 ir 1659 m.
Iki 1668 m. atstatyta. Sovietų valdžia pavertė
vaistų sandėliu. 1993 m. grąžinta Šv.
Pranciškaus Mažesniųjų brolių vienuoliams
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Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčia, XV a.
Benediktinių g.8. 1624 m. perduota vienuolėms
benediktinėms. 1655 m. Maskvos armija sugriovė.
1663 m. atstatyta. 1919 m. atnaujinta. 1938-39 m.
rekonstruota. 1948 m. Sovietų valdžia uždarė ir
pavertė sandėliu. 1990 m. grąžinta benediktinėms
Švč. Mergelės Marijos paminklas šventoriuje

ŠANČIAI
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, 1938 m.
A.Juozapavičiaus pr.60
1919 m. pirmoji Šančių bažnyčia buvo įrengta
kariniame sandėlyje.
1935-38 m. pastatyta dabartinė
Architektas Algirdas Šalkauskis
Statybą prižiūrėjo architektas Adolfas Netyksa
Vėliau – inžinierius Pranas Markūnas

Senoji Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčia,
1919-38 m.
1919 m. kaip pirmoji Šančių bažnyčia
buvo įrengta kariniame sandėlyje
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ŠANČIAI
Jungtinė metodistų bažnyčia, 1911 m.
A.Juozapavičiaus pr.119
Projekto autorius kunigas G.Durdis
Sovietų valdžia atėmė ir naudojo kaip kino
teatrą, vėliau įrengta šokių salė. 1995 m.
grąžinta metodistams ir 2002 m. atstatyta

Evangelikų krikščionių baptistų bažnyčia,
1898 m. Kranto 2-oji g.5. Sovietų valdžia
atėmė ir įrengė klubą, vėliau pavertė druskos
sandėliu. 1990 m. gražinta bendruomenei.
1991 m. atstatyta ir pašventinta
ŠILAINIAI
Milikonių g.18
Šv. Dvasios (laikinoji) bažnyčia, 1989-94 m.
Architektė Dalia Paulauskienė (dešinėje)
Šv. Dvasios bažnyčia, 1997-2012 m. (žemiau)
Architektas Eugenijus Miliūnas
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ŠILAINIAI
Kunigo Liudviko Čechavičiaus (1928-1998)
Vytauto Didžiojo bažnyčios bokšto atstatytojo kapas prie
Šv. Dvasios bažnyčios

„Kristaus misijos“ baptistų bažnyčia,
2004 m. Žemaičių pl.43

VILIJAMPOLĖ, Panerių g.72
Šv. Juozapo bažnyčia, (1932) 1983 m.
1932 m. pastatyta laikina 2-jų aukštų
bažnyčia. Nespėjus iki karo pastatyti
naujos mūrinės bažnyčios, 1983 m. buvo
rekonstruota, pastatytas priestatas,
panaikinta 1 aukšto perdanga
2004 m. vaizdas (prieš rekonstravimą)
Šv. Juozapo bažnyčia, 2004 m.
2004 m. rekonstruota, pastatytas bokštas.
Architektas Valentinas Baršauskas
2013 m. vaizdas (po rekonstravimo)
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ŽALIAKALNIS
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, 1940 m.
Žemaičių g.31A
Architektas Karolis Reisonas, 1928 m. vykusio
konkurso 3-ios vietos laimėtojas. 1932 m.
pakeistas projektas, supaprastinant. Statyba
vyko 1934-1940 m. ir nebaigta. 1940 m. buvo
nacionalizuota. Karo metu naudota kaip
sandėlis. 1952 m. įrengta radijo gamyklos
(vėliau Bangos) įrankių cechas. Atgimimo
laikais grąžinta tikintiesiems. 1989-2004 m.
rekonstruota. Architektas Algimantas
Sprindys. 2004 m. pašventinta

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia, 2004 m.
Įrengta Kristaus Prisikėlimo bažnyčios terasoje,
mažesniajame bažnyčios bokšte
Architektas Algimantas Sprindys
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Kristaus Prisikėlimo (mažoji) bažnyčia,
1928 m.
Aukštaičių g.4
1923 m. pastatyta laikina medinė
bažnyčia. 1928 m. perstatyta į mūrinę
bažnyčią (kaip laikiną, kol bus pastatyta
nauja šventovė).
1933 m. rekonstruota.
Architektas Karolis Reisonas

Brigitos ir Liudviko Lenartavičių koplyčia,
ir Švč. Mergelės Marijos skulptūra, 1925 m.
Vaistinės gatvės gale (prie namo Nr.14)
Atgimimo laikais atstatė
Leonardas Savickas-Pelėda

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia,
1936 m. Radvilėnų pl.11
Projektavo inžinierius Antanas Bistrickas

Šv. Nikolajaus Stebukladario
sentikių cerkvė, 1906 m. Širvintų g.19
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