PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ
PAGĖGIAI, NATKIŠKIAI, PLAŠKIAI, RAMBYNAS, ROPKOJAI,
RUKAI, VILKYŠKIAI, ŽUKAI
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Ropkojų bažnyčia
415 psl. – Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia
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PAGĖGIAI
Šv. Kryžiaus bažnyčia, 1997 m.
1929-30 m. buvo pastatyta bažnyčia. Per karą
apgriauta. Sovietų valdžia po karo nusavino ir
įrengė kino teatrą. Vėliau nugriovė ir prie
išlikusio bažnyčios bokšto pastatė gaisrinę. 199497 m. vietoje gaisrinės pastatyta nauja bažnyčia.
Architektai Vaidotas Kuliešius
ir Gintas Natkevičius
Varpinė (Senosios bažnyčios
bokštas), 1930 m. (aukščiau,
kairėje)

Evangelikų liuteronų
kapinių koplyčia
Po karo (iki 1997 m.)
vyko katalikų pamaldos
(kartu su liuteronais).
1970 m. padidinta

Evangelikų liuteronų
bažnyčia, 1933 m.
1938 m. padidinta,
pastatytas bokštas.
1946 m. Sovietų valdžia atėmė
ir įrengė grūdų sandėlį.
1948 m., nugriovus bokštą,
pertvarkyta į kino teatrą.
1989 m. grąžinta.
2001 m. atstatyta ir pašventinta
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NATKIŠKIAI
12 km į šiaurę nuo Pagėgių
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1993 m.
1904 m. buvo pastatyta bažnyčia. 1944 m.
apgriauta, o Sovietų valdžios visai
nugriauta. 1993 m. įrengta buv.
klebonijos pastate (statytame 1904 m.)
Šv. Florijonas miestelyje, 2013 m.

PLAŠKIAI
16 km į šiaurės vakarus nuo Pagėgių,
3 km į pietus nuo kelio į Šilutę
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1900 m.
1697 (1703) m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1735 m. nuo žaibo sudegė. Netrukus
atstatyta akmeninė. 1897 m. nugriauta.
1900 m. pastatyta dabartinė. Per Antrą karą
apgriauta. Po karo Sovietų valdžia įrengė
pieno priėmimo punktą, vėliau sandėlį
ROPKOJAI
15 km į šiaurę nuo Pagėgių,
2 km į rytus nuo Natkiškių
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1869 m.
Pervežta iš Vainuto senoji bažnyčia.
Spaudos draudimo metu – knygnešystės
centras (kairėje)
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RUKAI
8 km į šiaurės vakarus nuo Pagėgių,
prie kelio į Šilutę
Evangelikų liuteronų (Šv. Antano Paduviečio
katalikų) bažnyčia, 1886 m.
1945-93 m. veikė katalikų bažnyčia. 1993 m.
grąžinta liuteronams. Kurį laiką pamaldos buvo
laikomos parapijos namuose, vėliau susitarta
melstis kartu bažnyčioje
Parapijos namai (kurį laiką veikė kaip liuteronų,
vėliau katalikų maldos namai)

VILKYŠKIAI
15 km į rytus nuo Pagėgių,
prie kelio į Jurbarką
Evangelikų liuteronų bažnyčia,
(1771) 1896 m.
1549 (1562) m. pastatyta pirmoji
bažnyčia. 1757 m. rusų armija sudegino.
1771 m. atstatyta. 1896 m. pristatytas
bokštas. Sovietų valdžia buvo nugriovusi
bokšto smailę ir įrengusi sandėlį, vėliau
malūną. 1993 m. grąžinta liuteronams

Vaizdas po restauravimo
2012 m. (kairėje)
Vaizdas prieš restauravimą
2004 m. (dešinėje)
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VILKYŠKIAI
Atminimo lenta ant bažnyčios sienos (kairėje)
Užrašas „Šioje bažnyčioje buvo pakrikštytas,
konfirmuotas ir sutuoktas rašytojas
Johanesas Bobrovskis (1917-1965)“
Teodoro Šono (Theodor Schon)
antkapinė plokštė (1704-1770)
(prie bažnyčios, dešinėje)

Paminklas I pasauliniame kare
žuvusiems vilkyškiečiams
Užrašas: „Karuose, tremtyje ir toli nuo
Tėvynės žuvusiųjų atminimui.
Vilkyškių bažnyčios bendruomenė“
(aukščiau, kairėje)
Vilkyškių bažnyčios varpinė
(2004 m. vaizdas;
dabar nugriauta)
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VILKYŠKIAI
Šv. Onos bažnyčia, 1958 m.
Įrengta gyvenamajame name

Varpinė-koplyčia šventoriuje,
2005-06 m.
Autorius kunigas
Romualdas Gečas
Įrengtos šarvojimo patalpos

ŽUKAI
25 km į rytus nuo Pagėgių,
1 km į šiaurę nuo kelio į Jurbarką
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1904(07) m.
Sovietų valdžia buvo nusavinusi ir įrengusi sandėlį.
1992 m. grąžinta liuteronams
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Nemunas prie Rambyno kalno
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