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Naujoji Šiaulių bažnyčia
667 psl. – Šiaulių katedra
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CENTRAS
Šv. apaštalų Petro ir Povilo
katedra, 1625 m.
Aušros takas, 3
1445 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Fundavo Žemaičių seniūnas Mykolas
Kęsgaila. 1595-1625 (34) m. pastatyta
dabartinė. 1880 m. nuo žaibo sudegė
bokštas. Atstatytas kitokios formos.
1944 m. buvo apgriauta.
1951-56 m. atstatyta.
Architektas Simonas Ramunis.
1997 m. tapo katedra
Bažnyčios stogo kryžius (1625 m.)
ir saulės laikrodis, (1625) 1880 m.
Paminklas Šv. Kazimierui, 1984 m.
(apačioje, kairėje)
Koplytstulpis (apačioje, viduryje)
katedros šventoriuje
Paminklas Lietuvos krikšto 600-mečiui,
1987 m. (apačioje, dešinėje)
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Šv. Jurgio bažnyčia, 1908 m.
Kražių g.17
Pastatyta kaip Šv. Jurgio Nugalėtojo (ar Šv.
Mikalojaus Stebukladario) stačiatikių cerkvė.
1919 m. pertvarkyta į katalikų bažnyčią.
1977 m. atstatyta po gaisro
Šv. Jurgis bažnyčios apsidėje

Šv. Ignoto Lojolos bažnyčia, 1936 m.
Vilniaus g.247B
1933 m. pastatyta kaip jėzuitų koplyčia
(oratorija). 1936 m. pradėta didesnės
bažnyčios statyba (nebaigta). 1948 m.
sovietų valdžia uždarė ir įrengė sandėlį,
vėliau sporto salę. 1986-89 m. restauruota ir
įrengta koncertų salė.
1990 m. grąžinta tikintiesiems

Paminklas šventoriuje, 2012 m.
popiežiui Jonui Pauliui II,
kuris 1993-09-07
meldėsi šioje bažnyčioje,
Skulptorius Mindaugas Junčys
Fundatorius Alfonsas Žuklys
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Jungtinė metodistų
Šv. Luko evangelisto
bažnyčia,
2007 m.
Lydos g.9
1937 m. šį pastatą įsigiję
metodistai čia gyveno ir
meldėsi.
Sovietų valdžia atėmė ir
įrengė butus.
1989 m., iškėlus gyventojus,
čia meldėsi baptistai,
vėliau grąžinta metodistams.
2007 m. atnaujinta ir
padidinta
Evangelikų liuteronų
(ir evangelikų reformatų)
bažnyčia, Vilniaus g.118A
1854 m. pastatyta pirmoji
liuteronų bažnyčia (iki tol
melstasi įvairiose vietose).
1931 m. pristatytas bokštas.
Sovietų valdžia atėmė ir
įrengė sandėlį. Vėliau
nugriovė ir ant pamatų
pastatė universalinę
parduotuvę. Atgavus
nepriklausomybę, suteiktos
kitos patalpos, kuriose
meldžiasi ir evangelikai
reformatai
Šiaulių
(Ch.Frenkelio odos fabriko)
sinagoga,
1907 m.
(Švč. Mergelės Marijos
koplyčia?)
Vilniaus g.68
Pastatė
Chaimas Frenkelis šalia
esančio odos fabriko
darbininkams vietoje čia
buvusios medinės sinagogos.
Sovietų valdžia atėmė,
pertvarkė vidų ir įrengė
sporto salę su buities
patalpomis
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DAINIAI
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčia, 2008-09 m.
Gegužių g.57
Architektai Darius Jakubauskas
ir Andrius Vernys

Naujoji Apaštalų Bažnyčia,
2003 m.,
Gardino g.8A (aukščiau, kairėje)

RĖKYVA
Į pietus nuo centro, prie kelio į Tytuvėnus
Šv. Juozapo katalikų koplyčia, 1935 m.
Perstatyta iš buv. Karpių dvaro kalvės.
Mauricijaus Pranciškaus Karpio (17491817), vieno iš 1794 m. sukilimo vadų
mauzoliejus, (Karpių šeimos kapavietė,
Grabaučiaus kalnas)
1997 m. restauruotas
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SENOSIOS TALŠOS KAPINĖS
Kapinių vartai,
1831 m.
2008 m. nutapytos
Šv. apaštalų
Petro ir Povilo freskos.
Dailininkė
Gražina Arlauskaitė-Vingrienė
Žukauskų šeimos mauzoliejus
(žemiau, kairėje)
Laidojimo rūsiai
Talšos kapinėse
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SENOSIOS TALŠOS KAPINĖS
Stačiatikių kapinių dalies vartai

Šv. Petro ir Povilo stačiatikių cerkvė,
1937 m. Rygos g.2A
1864-67 m. pastatyta Šv. Petro ir Povilo
cerkvė miesto centre.
1914-18 m. pertvarkyta į ligoninę.
1936 m. nugriauta. 1936-37 m. pastatyta
dabartinė cerkvė Talšos kapinėse,
panaudojant nugriautosios cerkvės plytas

GUBERNIJA
Dievo Motinos
Ėmimo į dangų
sentikių cerkvė,
1995 m.
P.Jankausko g.35
Perstatyta
iš karinio miestelio
valgyklos
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