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Alėjų bažnyčia
Lesčių bažnyčia ir varpinė
571 psl. – Šiluva
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RASEINIAI
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčia,
(1663) 1730 m.
1416-21 m. Vytautas Didysis
pastatė bažnyčią (vieną pirmųjų
Žemaitijoje). 1663 m. dominikonai
pastatė mūrinę bažnyčią. 1730 m.
nukentėjo nuo gaisro ir atstatyta.
Architektas
kunigas Liudvikas Grincevičius

Švč. Mergelės Marijos Lurdo koplyčia
ir Šv. Dominyko paminklas, 1934-35 m. (dešinėje)
bažnyčios šventoriuje, prie dominikonų vienuolyno
Jėzaus, nešančio kryžių paminklas, 1914 m. (kairėje)
(bažnyčios šventoriuje) Užrašas „Pundatorius to paminkla
Dominikas CZYZA, 1914 m.
Meldžie sukalbėti Sveika MARIJA“
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RASEINIAI
Raseinių kapinių koplyčia
Simbolinis politinio kalinio ir tremtinio
kapas kapinėse (viduryje)
Žemaičio paminklas, 1934 m. (kairėje)
Skulptorius Vincas Grybas

Švč. Trejybės stačiatikių
cerkvė, 1870 m.
1842 m. pastatyta pirmoji medinė cerkvė
(perdaryta iš nusavintos pijorų bažnyčios).
1865 m. perkelta į kapines.
1870 m. pastatyta dabartinė
(nugriautos pijorų bažnyčios vietoje)

Koplytėlė-paminklas
Laisvės kovų dalyviams,
2006 m.
Architektas
Algirdas Daunoras
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ALĖJAI
7 km į šiaurės vakarus nuo Raseinių,
prie kelio į Liolius, Kelmę
Švč. Trejybės bažnyčia, 1939 m.
1716 m. pastatyta mūrinė koplyčia.
1935 m. nugriauta ir
1939 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Alėjų kapinių vartai

ARIOGALA
31 km į pietryčius nuo Raseinių,
prie senojo Žemaičių plento
Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčia,
1939 m.

1416 m. pastatyta pirmoji bažnyčia (viena pirmųjų Žemaitijoje). 1547 m. atstatyta.
1690 m. sudegė. 1726 m. atstatyta. 1807 m. vėl sudegė. 1813 m. atstatyta.
1915 m. vėl sudegė. 1926-39 m. pastatyta dabartinė (ant senosios bažnyčios pamatų)
Architektas šveicaras E.Pejeris (Peyri)
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ARIOGALA
Švč. Mergelės Marijos koplytėlė šventoriuje,
1904 m. Įrašas „Nekaltas Prasidėjimas. Sveika
Marija. 1854. XII.8. 1904“
Trys koplytėlės (Kryžiaus kelio (?) šventoriuje

ARIOGALOS KAPINĖS
Daugirdų šeimos koplyčia-mauzoliejus, 1850 m.
ir memorialinė lenta (koplyčios viduje)
(aukščiau, viduryje)
Fundatorius Stasys Daugirdas.
Čia palaidotas istorikas,
archeologas, dailininkas
Tadas Daugirdas (1852-1919)
Partizanų koplyčia, 1991 m.
Ariogalos kapinėse
(kairėje)
Architektė
Asta Cikaitė-Rusinienė
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BETYGALA
16 km į rytus nuo Raseinių,
prie kelio Ariogala-Tytuvėnai
Šv. Mikalojaus bažnyčia ir varpinė, 1930 m.
1416 m. pastatyta medinė bažnyčia. 1851 m.
pastatyta nauja bažnyčia. 1915 m. sudegė.
1925-30 m. pastatyta dabartinė
Architektas Vladimiras Dubeneckis

Pilkalnio (Piliakalnio, Aušros Vartų, Apeigų)
koplyčia, 1862 m.
Fundavo dvarininkas Mykolas Jankauskas.
1937 m. buvo atnaujinta ir pavadinta
Aušros Vartų koplyčia
Dulevičių koplyčia-mauzoliejus, 1906-10 m.
Pilkalnio kapinėse
Fundatorė dvarininkė Vanda Pluščauskienė.
1992 m. atnaujinta

Vytauto Didžiojo paminklas
miestelyje, 1931 m.
Skulptorius Petras Aleksandravičius
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BUTKIŠKĖ
29 km į pietryčius nuo Raseinių,
2 km į pietus nuo Ariogalos,
prie kelio Kaunas-Klaipėda
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
(1506) 1939 m. ir varpinė, 1926 m.
1506 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1938-39 m. rekonstruota (perstatyta)
Koplytėlė šventoriuje, XX a. pradžia

GIRKALNIS
11 km į pietryčius nuo Raseinių,
1 km į pietus nuo kelio Kaunas-Klaipėda
Šv. Jurgio bažnyčia, 1997 m.
Architektas Feliksas Sakalauskas
Iki 1613 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1744 m.
pastatyta nauja. 1890 m. sudegė nuo žaibo.
1896-99 m. pastatyta nauja. 1944 m. sudegė.
Bažnyčia įrengta parapijos namuose. 1964 m.
sudegė. 1990-97 m. pastatyta dabartinė
KALNUJAI
6 km į pietus nuo Raseinių,
1 km į pietus nuo
kelio Kaunas-Klaipėda
Buv. Šv. Viktoro bažnyčios
(1818 m.) griuvėsiai
Iki 1801 m. pastatyta koplyčia.
1815-18 m. pastatyta mūrinė
bažnyčia. Fundatorius
dvarininkas Viktoras Jorūdas.
1944 m. sugriauta
ir nebeatstatyta
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KALNUJAI
Šv. Viktoro bažnyčia ir varpinė
1946 m. įrengta gyvenamajame name
ir pastatyta varpinė

KATAUSKIAI
11 km į šiaurę nuo Raseinių, prie kelio į Šiluvą
Katauskių dvaro (Koreivų šeimos)
koplyčia-mauzoliejus, 1770 (1790) m.
2005-08 m. atnaujinta

LESČIAI
40 km į pietryčius nuo Raseinių,
9 km į pietryčius nuo Ariogalos,
prie senojo Žemaičių plento
Dievo Apvaizdos bažnyčia
ir varpinė, 1789 m.
Fundavo Kotryna ir Jonas Romeriai
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LYDUVĖNAI
17 km į šiaurę nuo Raseinių,
5 km į vakarus nuo kelio į Šiluvą
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, 1761 m.
1613 m. minima katalikų bažnyčia.
1755-61 m. pastatyta dabartinė. Architektas
Nikolajus Andrejevas 1902 m. parengė bokšto
projektą. 1907 m. pastatytas ne pagal projektą.
Per Antrą karą apgriautas bokštas atstatytas pagal
kunigo Julijono Kazlausko projektą

Lyduvėnų geležinkelio tiltas, 1919 m.
1906 m. vokiečiai pastatė medinį tiltą. 1919 m. buvo perstatytas į metalinį. 1944 m.
vokiečiai atsitraukdami susprogdino. Po karo 1952 m. vokiečiai (rusų nelaisvėje) atstatė
MEDINGIAI (AKMENĖ)
22 km į šiaurės rytus nuo Raseinių,
3 km į pietryčius nuo Šiluvos, prie kelio į Ariogalą
Akmenės (stebuklingo akmens)
Šv. Elžbietos koplytėlė, 1808 m.
Fundatoriai dvarininkai Kontrimai.
Pagal legendą po akmeniu buvo paslėpti lobiai, todėl
ieškotojai kažkada nuskėlė kampą.
Dar manoma čia buvusi alkvietė.
2012 m. audra sudaužė koplytėlę

Akmenės kaimo senųjų kapinių
koplytėlė, (XIX a.) 1987 m.
(kairėje) Koplytėlė buvo pastatyta
1863 m. sukilimo aukoms atminti.
Fundavo dvarininkai Kontrimai.
1987 m. Šiluvos klebono iniciatyva
perstatyta
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MILAŠAIČIAI
20 km į pietryčius
nuo Raseinių,
4 km į šiaurę nuo senojo
Žemaičių plento
Nukryžiuotojo Jėzaus
bažnyčia,
1855 m.
1786 m. pastatyta koplyčia.
1855 m. – nauja medinė koplyčia.
Nuo 1867 m. tapo bažnyčia
NEMAKŠČIAI
24 km į šiaurės vakarus nuo Raseinių,
prie senojo Žemaičių plento
Švč. Trejybės bažnyčia, 1992-2001 m.
Architektas Vytautas Makaraitis
Senoji (Švč. Trejybės) bažnyčia, 1942 m.
(žemiau, kairėje)
Iki 1579 m. pastatyta bažnyčia. 1780 m. po
gaisro atstatyta. 1814 m. nuo žaibo vėl sudegė.
1826 m. atstatyta. 1881-82 m. pastatyta nauja
bažnyčia. 1941 m. sudegė (kartu su miesteliu).
1942 m. pastatyta nauja. 2008 m. nugriauta

Lurdo grota, 2008 m.
Pastatyta nugriautos senosios
bažnyčios (kairėje) vietoje
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NEMAKŠČIAI
Paežerio Švč. Trejybės koplyčia
2 km į vakarus nuo Nemakščių. Iš Lekavo
(Leonavo) dvaro atkelta Keršanskių
koplyčia. Antro karo metu čia vyko
pamaldos. 2008 m. atnaujinta
Antkapis ir koplytėlė (žemiau)
Nemakščių bažnyčios šventoriuje

PALIEPIAI
Į rytus nuo Raseinių,
12 km į šiaurės rytus nuo Ariogalos
Šv. Kryžiaus bažnyčia ir varpinė, 1840 m.
1754 m. pastatyta kapinių koplyčia.
1840 m. perstatyta į bažnyčią

Koplytėlė Paliepių bažnyčios šventoriuje (aukščiau, viduryje)
Koplyčia-mauzoliejus Paliepių kapinėse. Įrašas frontone
„Čia ilsisi mūsų mintys ir sumanymai. Petrauskų ir Gusių šeimos. 1931 m.“
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PAUPYS
18 km į pietvakarius nuo Raseinių,
prie kelio į Eržvilką
Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo
bažnyčia ir varpinė, 1926 m.
Koplytėlė ir koplytstulpis šventoriuje
(apačioje, kairėje)

ROGLAIČIAI
22 km į šiaurę nuo Raseinių, 3 km į šiaurę
nuo Šiluvos, prie kelio į Tytuvėnus
Koplytėlė prie kelio (aukščiau, dešinėje)
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ŠILUVA
19 km į šiaurę nuo Raseinių,
prie kelio į Tytuvėnus
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
mažoji bazilika, 1775 m.
1457 m. dvarininkas Petras Simonas
Gedgaudas fundavo pirmąją bažnyčią. Apie
1569 m. evangelikai reformatai nugriovė. 1622
m. toje pat vietoje pastatyta nauja bažnyčia.
1641 m. perstatyta.
1760-75 m. pastatyta dabartinė.
1892 m. smarkiai nukentėjo nuo gaisro.
1925 m. atstatyti bokštai. 1976 m. suteiktas
mažosios bazilikos titulas
Altoriuje Švč. Mergelės Marijos paveikslas
(1612 m. rastas skrynioje)

Kryžius, koplytėlė ir koplyčia (kaulinyčia)
bazilikos šventoriuje
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ŠILUVA
Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo
koplyčia, 1924 m.
1612 m. pastatyta pirmoji koplyčia 1608 m.
įvykusio Apsireiškimo (vieno iš penkių Bažnyčios
oficialiai pripažįstamų) vietoje. 1663 m. pastatyta
kita, didesnė. 1804 m. nugriauta. 1818 m.
pastatyta nauja. 1912-24 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Antanas Vivulskis (1906 m.)

Švč. Mergelės Marijos paminklas, 2008 m.
Pirmą kartą buvo pastatytas po 1863 m. sukilimo, caro
valdžiai panorus šioje vietoje statyti stačiatikių cerkvę.
Sovietų valdžia
nugriovė
ir pastatė paminklą
„Už Tarybų valdžią
žuvusiems“.
2008 m. atstatyta
(tiksli kopija)
Popiežiaus
Jono Pauliaus II
paminklas, 2008 m.
Skulptorius
Česlavas Dzvigajus
(Lenkija)

ŠILUVOS PILIGRIMŲ KRYŽIAUS KELIAS
Kryžius piligriminiam žygiui atminėti, 2012 m. (aukščiau)
(2012-07-05 – 2012-08-13 iš Fatimos (Portugalija) per Lurdą,
La Salette, Čenstakavą į Šiluvą). Dalyvavo sūnus Marius
(visą kelią) ir marti Miranda (nuo Čenstakavos)
Pirmoji Piligrimų Kryžiaus kelio stotis „Piloto teisme“
Šalia Piligrimų kryžiaus (dešinėje)
Apie 3 km nuo Šiluvos, prie kelio į Raseinius
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UGIONIAI
Į pietryčius nuo Raseinių,
5 km į pietus nuo Betygalos,
3 km į pietvakarius nuo kelio Ariogala-Betygala
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia, 1836 m.
Apie 1650 m. pagoniškos šventyklos vietoje
pastatyta koplyčia. 1784 m. bajorai Kušleikos ir
Dirdos fundavo bažnyčią.
Jai sudegus, 1836 m. pastatyta dabartinė.
Fundavo teisėjas Marcelinas Dirda

Koplyčia (kaulinyčia) bažnyčios šventoriuje
Lentelėje prie durų data 1967-V-09
Stebuklingojo šaltinio „Marijos ašaros“
(Apsireiškimo) koplyčia, 1883 m.
(kairėje, šalia bažnyčios)
1657 m. čia apsireiškė Dievo Motinos paveikslas

VIDUKLĖ
16 km į šiaurės vakarus
nuo Raseinių,
prie senojo Žemaičių plento
Laiminantis Jėzus
(priešais bažnyčią)
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VIDUKLĖ
16 km į šiaurės vakarus nuo Raseinių,
prie senojo Žemaičių plento
Šv. Kryžiaus bažnyčia ir varpinė, 1806 m.
Apie 1416 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Apie 1699 m. pastatyta nauja.
1800-1806 m. pastatyta dabartinė.
2011 m. ir 2001 m. vaizdas (žemiau)
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VOSILIŠKIS
32 km į šiaurės rytus nuo
Raseinių,
prie kelio į Šeduvą
Šv. Juozapo bažnyčia ir
varpinė, 1812 m.
(žemiau, dešinėje)
1785 m. dvarininkas
Juozapas Belozaras
pastatė Šv. Juozapo koplyčią.
1812 m. buvo perkelta į kitą
vietą ir padidinta.
Nuo 1849 m. tapo bažnyčia.
1882 m. dar kartą padidinta

ŽAIGINYS
25 km į šiaurės rytus
nuo Raseinių,
8 km į pietryčius nuo Šiluvos,
prie kelio į Betygalą
Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia ir varpinė,
1917 m.
(aukščiau, kairėje)
1664 m. minima bažnyčia.
1770 m. pranciškonai pastatė
naują bažnyčią.
1915 m. sudegė.
1916-17 m. pastatyta dabartinė
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