LAZDIJŲ RAJONAS
LAZDIJAI, BŪDVIETIS, GEGUTĖ (ŠLAVANTAI), KAPČIAMIESTIS, KRIKŠTONYS,
KROSNA, KUČIŪNAI, METELIAI, PAVEISININKAI, RUDAMINA, SEIRIJAI,
SUTRĖ (STAIGŪNAI, KRYŽIAI), ŠEŠTOKAI, ŠVENTEŽERIS, VEISIEJAI
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Lazdijų bažnyčios fasadas
Metelių bažnyčia
355 psl. – Veisiejų bažnyčia
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LAZDIJAI
Šv. Onos bažnyčia, 1895 m.
1560 m. pirmoji bažnyčia pastatyta kapinėse.
1652 m. pastatyta antroji bažnyčia. 1774 m.
trečioji bažnyčia caro valdžios 1870 m. buvo
uždaryta (1874 m. nugriauta). 1870 m.
pastatyta ir 1886 m. sudegė laikina bažnyčia.
1886 m. pastatyta kita laikina bažnyčiastoginė (1896 m. nugriauta). 1894-95 m.
pastatyta dabartinė pagal architekto
Felikso Lipskio 1867 m. parengtą projektą.
Statybai vadovavo Aleksandras Aleris

Šventoriaus
vartų kryžius
Lenta su
bažnyčios istorija
Koplyčia (kaulinyčia)
šventoriuje

Šv. arkangelo Michailo (?)
stačiatikių cerkvė
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BŪDVIETIS
16 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų,
7 km į vakarus nuo kelio į Kalvariją
Jėzaus Nazariečio bažnyčia, 1906 m.
1820 m. pastatyta viešoji koplyčia.
1906 m. pastatyta nauja koplyčia.
Nuo 1920 m. tapo bažnyčia.
1936 m. pristatyta zakristija ir bokštai
Zofijos Hertyk mauzoliejus (kairėje)
šventoriuje (mirė 1850 m.)

Būdviečio dvaro
Sperskių koplyčia-mauzoliejus parke, 1800 m.
Ilgą laiką dvarininkai čia ir meldėsi (dešinėje)

GEGUTĖ (ŠLAVANTAI)
15 km į pietryčius nuo Lazdijų,
2 km šiaurės rytus nuo kelio į
Veisiejus (link Seirijų)
Šlavantų Viešpaties Apreiškimo
Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia, 1921 m.
1822 m. Šlavantuose buvo pastatyta koplyčia. 1880 m. išvežta į Šventežerį. 1919 m. Kunigas
Juozas Galeckas nupirko Šlavantų dvarą ir 1921 m. dvaro kluoną perstatė į bažnyčią.
Išparceliavus dvarą čia įsikūrė Gegutės kaimas
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KAPČIAMIESTIS
30 km į pietus nuo Lazdijų,
12 km į pietus nuo Veisėjų
Dievo Apvaizdos bažnyčia, 1956 m.
1724 m. pastatyta koplyčia. Fundavo
Mikalojus Oginskis. Nuo 1744 m. tapo
bažnyčia. 1941-06-22 sudegė. Laikina įrengta
šalia šventoriaus nupirktame barake. 1956 m.
pastatyta dabartinė. Projekto autorius
klebonas Aleksandras Labanauskas

Emilijos Pliaterytės (1806-31) paminklas, 1999 m.
1831 m. sukilimo dalyvė palaidota Kapčiamiesčio kapinėse.
Autorius savamokslis skulptorius (buvęs partizanas)
Antanas Ambrulevičius (1924-2010)

KRIKŠTONYS
28 km į rytus nuo Lazdijų,
10 km į rytus nuo Seirijų
Kristaus Karaliaus bažnyčia,
1935 m.
Suprojektavo ir pastatė
kunigas, istorikas, kraštotyrininkas
Jonas Reitelaitis (1884-1966)
Projektą pataisė architektas
Vytautas Lansbergis-Žemkalnis
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KROSNA
18 km į šiaurę nuo Lazdijų,
prie kelio Alytus-Kalvarija
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia , 1842 m.
1655 m. pastatyta koplyčia. 1840-42 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia. 1913 m. pristatyti bokštai
Švč. Mergelės Marijos paminklas, 1982 m.

KUČIŪNAI
12 km į pietus nuo Lazdijų, Šv.
Kazimiero bažnyčia, 1939-1996 m.
1907 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1939 m. pradėta statyti mūrinė.
1991-96 m. statyba baigta pagal
architekto Algimanto Mikėno
pakeistą projektą

METELIAI
26 km į šiaurės
rytus nuo Lazdijų,
tarp Metelio ir
Dusios ežerų
Metelių bažnyčios klebonija, 1785 (1905) m.
Šv. apaštalas Jonas bažnyčios fasade
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METELIAI
Kristaus Atsimainymo bažnyčia, 1822 m.
1619 m. Povilas Sapiega pastatė bažnyčią.
1655 m. Maskvos armija sudegino. 1711 m.
pastatyta nauja. 1807 m. sudegė nuo žaibo.
1819-22 m. pastatyta dabartinė.
1885 m. atnaujinta, pristatyti bokštai
Varpinė (koplyčia) šventoriuje, 1785 m.

PAVEISININKAI
Į pietus nuo Lazdijų,
apie 7 km į pietvakarius nuo Veisiejų,
prie Veisiejo ežero
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
bažnyčia, 1938 m.
Fundatorė Agota Mikelionienė
(1874-1948). Palaidota šventoriuje.
Pastatyta kaip laikina bažnyčia.
Sovietų valdžios buvo uždaryta.
1990 m. grąžinta

RUDAMINA
8 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų,
prie kelio į Kalvariją
Rudaminos piliakalnis
1 km į pietus nuo Rudaminos
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RUDAMINA
Švč. Trejybės bažnyčia, (1592) 1757 m.
1592 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. Fundavo
Grigalius ir Marija Masalskiai. Rudaminos
dvarininkas Mikalojus Turčinavičius-Sušickis
1757 m. pastatė dabartinę. 1913 m. padidinta
Kun. Juozapo Zdebskio (1929-1986)
(kairėje) ir kun. Antano Miluko (1871-1943)
(viduryje) antkapiniai paminklai šventoriuje

Reljefas
„Dešimt Dievo įsakymų“
Seirijų bažnyčios šventoriaus vartuose
SEIRIJAI
20 km į rytus nuo Lazdijų,
prie kelio į Alytų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia, 1584 m.
1537 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1584 m. Mikalojus Radvila Rudasis pastatė evangelikų
reformatų bažnyčią (dabartinę), kurią 1654 m. užėmė katalikai. 1687 m. evangelikams
reformatams pastatyta nauja bažnyčia (po 1975 m. nugriauta).
Apie 1800 m. vietoj vėjo nugriautų dviejų bokštų pastatytas vienas.
Prieš Pirmą karą buvo planuota statyti naują bažnyčią
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SUTRĖ (STAIGŪNAI, KRYŽIAI)
15 km į rytus nuo Lazdijų,
prie pietinio Dusios ežero kranto
Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės
koplyčia (nuo 2007 m. Kryžių šventovė),
2000 m.
Architektas Juozas Žakauskas
Pagal legendą 1702 m. LDK etmonas Mykolas
Vyšnioveckis liepęs pastatyti tris kryžius (po
mūšio apakęs kareivis čia atgavęs regėjimą).
1816 m. pastatyta medinė koplyčia. 1963 m.
Sovietų valdžia nugriovė. 1993-2000 m.
pastatyta dabartinė (kitoje vietoje)
Kryžiai Sovietų nugriautos koplyčios vietoje

ŠEŠTOKAI
17 km į šiaurės vakarus
nuo Lazdijų,
3 km į pietus nuo kelio
Alytus-Kalvarija
Švč. Mergelės Marijos,
Nuolatinės Gelbėtojos
bažnyčia, 1924 m.
Projektavo inž. J.Vitembergas
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ŠVENTEŽERIS
8 km į rytus nuo Lazdijų, prie kelio į Alytų
Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčia ir varpinė, 1882 m.
1598 m. Jurgis Radvila pastatė evangelikų
reformatų bažnyčią. 1654 m. užėmė katalikai.
1783 m. pastatyta nauja bažnyčia. 1871 m. sudegė.
1880-82 m. iš Šlavantų pervežta koplyčia ir
perstatyta į bažnyčią

VEISIEJAI
19 km į pietryčius nuo Lazdijų,
prie kelio į Druskininkus
Šv. Jurgio bažnyčia ir varpinė, 1817 m.
1525 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. Fundavo
Jurgis Simanavičius. 1767 m. nauja bažnyčia.
1768 m. dvarininkai Masalskiai pradėjo statyti
mūrinę bažnyčią pagal italo architekto Antonijaus
Paraka projektą. 1817 m. statybą užbaigė nauja
dvaro savininkė Viktorija Oginskytė-Žynevienė

Laisvės
paminklas,
1928 m.
Sovietų
valdžios
1952 m.
nugriautas.
1991 m.
atstatytas
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