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Koplytėlė Gudelių bažnyčios šventoriuje
Koplyčia Šunskų bažnyčios šventoriuje
365 psl. – Lūginės koplyčia
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MARIJAMPOLĖ
Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika,
1824 m. Bažnyčios g.1. Pašešupyje (kaime
Marijampolės vietoje) 1717 m. buvo pastatyta
koplyčia. 1758 m. pastatytas marijonų
vienuolynas ir bažnyčia. Fundavo grafienė
Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė. 1809 m.
sudegė. 1818 m. audra sugriovė laikiną
bažnyčią. 1819-24 m. pastatyta dabartinė.
1863, 1882, 1914 m. padidinta. 1987 m.
įrengta Palaimintojo Jurgio Matulaičio
koplyčia, kurioje nuo 1934 m. yra jo palaikai.
1992 m. suteiktas mažosios bazilikos titulas
Įėjimas iš mažosios bazilikos šventoriaus
į Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejų
(įrengtą Šv. Jurgio marijonų vienuolyne)

Koplyčia šventoriaus kampe (viena iš keturių)
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MARIJAMPOLĖ
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia, 1901 m.
Vytauto g.31A. Pastatyta Rusijos kariams kaip
Švč. Trejybės (caro Aleksandro III Taikdario)
stačiatikių cerkvė. 1918 m. buvo perduota
marijonams, kurie 1924 m. pertvarkė į Lietuvos
kariuomenės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią
(atvirą ir miestui). Sovietų valdžia uždarė ir
pavertė grūdų sandėliu, o 1961 m. įrengė trijų
aukštų archyvą. 1990 m. grąžinta

Šarvojimo koplyčia, 1996 m.
bažnyčios šventoriuje (dešinėje, aukščiau)
Pieta šventoriuje, 2000 m.
(kairėje, aukščiau)
Skulptorius Julius Narušis
Kryžius šventoriuje, 2000 m.
(kairėje)
Skulptorius Algimantas Sakalauskas
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MARIJAMPOLĖ
Paminklas Vytautui
Didžiajam, Lietuvos valdovui, 2010 m.
Vytauto Didžiojo parke
Skulptorius Julius Narušis
Architektė Vida Naumavičienė

Koplytėlė, šioje vietoje niekintiems ir
užkastiems Tauro apygardos partizanams
atminti, 1991 m. Vytauto Didžiojo parke
Architektas Zenonas Galadauskas

Paminklas Tauro apygardos partizanams,
2003 m. Vytauto Didžiojo parke
Skulptorius Alfonsas Ambraziūnas
Architektas Arūnas Lukoševičius

Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1841 m.
Kauno g.9. 1819 m. evangelikams perduotas
sandėlis (magazinas) buvo pertvarkytas į
bažnyčią. 1835-41 m. pastatyta dabartinė
bažnyčia (netoli nuo senosios, kuri nugriauta).
Fundatoriai Radvilos.
Architektas Karolis Kaminskis.
1850 m. (ar 1874-93 m.) pagal architekto
Henriko Markonio projektą pastatytas bokštasvarpinė (nugriauta per Antrą karą). Sovietų
valdžia atėmė ir įrengė
grūdų sandėlį, vėliau – sporto salę.
1984 m. atstatytas bokštas. 1992 m. grąžinta ir
1995 m. atkurta bažnyčia
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MARIJAMPOLĖS SENOSIOS KAPINĖS
Senųjų kapinių vartai, 1872 m. P.Armino g.

Švč. Trejybės stačiatikių cerkvė,
(1901) 1907 m.
Pastatyta kaip kapinių koplyčia. Tarpukaryje
perduota stačiatikiams kaip kompensacija
už atimtą Švč. Trejybės cerkvę.
2007 m. restauruota ir grąžinta stačiatikiams
Rašytojos J.Žemaitės kapas (kairėje)
senosiose kapinėse

DAUKŠIAI
18 km į pietryčius nuo Marijampolės Šv. Jurgio bažnyčia, 1864 m.
Iki 1730 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1774 m. pastatyta nauja. Fundavo kunigaikštis
Sapiega. 1803 m. sudegė per miestelio gaisrą. 1860-64 m. pastatyta dabartinė. Per Antrą
karą nugriautas bokštas. 1958 m. buvo suremontuota, bet bokštas liko neatstatytas
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GUDELIAI
25 km į rytus nuo Marijampolės,
5 km į pietus nuo Igliaukos (kelio į Prienus)
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
1895 m. 1700 m. buvo pastatyta koplyčia
(per 2 km nuo dabartinės bažnyčios).
Fundavo Balbieriškio savininkas Tiškevičius.
1803 m. tapo bažnyčia. 1844 m. sudegė.
1847-49 m. buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia.
1893-95 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Koplytėlė drevėje (bažnyčios šventoriuje)

IGLIAUKA
20 km į rytus nuo Marijampolės,
prie kelio į Prienus
Šv. Kazimiero bažnyčia, 1884 m. ir šventoriaus vartai
1781 m. pradėta statyti bažnyčia. Fundavo Prienų seniūnas grafas Mykolas
Butleris. Kazimieras Sapiega, jo įpėdinis, tęsė statybą. 1882-84 m. pastatyta
dabartinė. 1915 m. sudegė, susprogdintas bokštas. 1921 m. atstatyta su
žemesniu bokštu
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LIUDVINAVAS
10 km į pietus nuo Marijampolės,
prie kelio į Krosną
Šv. Liudviko bažnyčia, 1918 (1993) m.
1715 m. LDK didysis etmonas Liudvikas
Konstantinas Pacas fundavo bažnyčią. Po
1864 m. pastatyta nauja. 1915 m. sudegė. Po
1918 m. pastatyta laikina medinė.
1993 m. perstatyta į mūrinę,
pristatytas bokštas

Švč. Mergelės Marijos,
Taikos Karalienės koplytėlė
(šventoriuje, žemiau, dešinėje)
Šv. Liudviko skulptūra, 2005 m.
Meistras Juozas Videika
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LIUDVINAVAS
Trys Kryžiaus kelio stotys
(?) Liudvinavo bažnyčios
šventoriuje (aukščiau)
Koplyčia (?) (kairėje)
Koplytėlė medyje (viduryje)
bažnyčios šventoriuje
LŪGINĖ
3 km į šiaurę nuo Marijampolės
Palaimintojo arkivyskupo
Jurgio Matulaičio (1871-1927)
koplyčia, 1991 m.
Architektas Zigmas Brazauskas
Koplytstulpis Jurgio Matulaičio tėviškėje
(gimtosios sodybos vietoje)
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PATAŠINĖ
3,5 km į rytus nuo Marijampolės,
0,5 km į pietus nuo kelio į Prienus
Šv. Kryžiaus bažnyčia, 1993 m.
(įrengta)
1928 m. marijonai pastatė koplyčią.
1949 m. Sovietų valdžios buvo
uždaryta, paversta bulvių sandėliu,
galop nunyko ir buvo nugriauta. Jos
vietoje buvo pastatytas tipinis namas,
kuriame įrengta pirtis ir pokylių salė.
1990 m. bendruomenės prašymu
perduota tikintiesiems.
1993 m. rekonstruota ir atšventinta

PATILČIAI
(IGLIŠKĖLIAI)
12 km į rytus nuo Marijampolės,
prie kelio į Prienus
Šv. Petro Išvadavimo (senoji)
bažnyčia, 1920 m.
Buvo pastatyta kaip laikina. Po Antro
karo buvo pristatytas bokštas.
2009 m. nugriauta, jos vietoje
pastatyta nauja
Šv. Petro Išvadavimo bažnyčia, 2009 m.
Architektas Arūnas Lukoševičius
Kryžius buvęs Senosios bažnyčios šventoriuje
(2009 m. nugriautas
kartu su senąja bažnyčia)
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RIEČIAI
38 km į pietryčius
nuo Marijampolės,
11 km į šiaurę nuo Simno,
prie Žuvinto ežero
Švč. Trejybės bažnyčia,
1919 m.
1744 m. prie dvaro buvo koplyčia.
1919 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia

SASNAVA
9 km į šiaurės rytus
nuo Marijampolės,
prie senojo kelio į Kauną
Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčia, 1938 m.
1817 m. kapinėse buvo koplyčia.
1897 m. padidinta.
Nuo 1904 m. tapo bažnyčia.
1952 m. nugriauta
(2008 m. atkurta
Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse).
Prieš Pirmą karą užsimota
statyti naują bažnyčią.
Buvo parengtas projektas
ir statybinės medžiagos,
tačiau karas sutrukdė.
1928-38 m. pagal kitą projektą
pastatyta dabartinė bažnyčia
(su žemesniu nei projekte bokštu)
Architektas Edmundas Frykas

SKARDUPIAI
7 km į pietvakarius nuo
Marijampolės,
prie Via Baltica kelio
Švč. Mergelės Marijos,
Krikščionių Pagalbos,
bažnyčia, 1941 m.
Architektas Romanas Steikūnas
Pokario metais bažnyčios ūkinio
pastato rūsyje buvo įrengtas Tauro
apygardos partizanų bunkeris
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ŠUNSKAI
10 km į šiaurę nuo Marijampolės
Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia, 1865 m.
XVIII a. kapinėse buvo koplyčia. 1795 m.
pastatyta mūrinė bažnyčia. Jai pradėjus griūti,
1865 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Koplyčia šventoriuje
(viena iš keturių šventoriaus kampuose)

TRAKIŠKIAI
3 km į rytus nuo Marijampolės,
prie kelio į Prienus
Šv. Aloyzo (Pavasarininkų sąjungos globėjo)
paminklas-koplytėlė, 1925 m.
1965 m. Sovietų valdžia nugriovė. 1990 m. atstatyta
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