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Alvito bažnyčia
Lankeliškių bažnyčios griuvėsiai
865 psl. – Kybartų bažnyčia
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VILKAVIŠKIS
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
katedra, 1881 (1998) m.
1620 m. pastatyta bažnyčia. Fundatorius
Prienų seniūnas Steponas Pacas. 1870-81 m.
pastatyta nauja. 1926 m. tapo katedra. 1944 m.
apgriauta. Sovietų valdžia neleido atstatyti ir iš
apgriautos katedros plytų pastatė du
gyvenamuosius namus. 1991-98 m. atstatyta
Architektai Juozas Palaima
ir Vytautas Nasvytis
Trys koplyčios šventoriuje (žemiau)
Paminklas Budavonės kankiniams (trims
Budavonės miške 1941-06-22 rusų nužudytiems
kunigams atminti; apačioje, kairėje)
Koplytstulpis
prelato Vytauto Gustaičio
sidabriniam kunigystės jubiliejui,
2006 m. (apačioje, viduryje)

Šv. Kryžiaus bažnyčia, 1894 m.
Pastatyta kaip Šv. Nikolajaus stačiatikių cerkvė.
1922 m. perduota katalikams ir pertvarkyta į
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Po karo (iki 1998 m.)
buvo Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
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ALKSNĖNAI
10 km į šiaurės rytus nuo Vilkaviškio
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia ir varpinė, (1867) 1925 m.
1867 m. pastatyta koplyčia (pagal legendą –
Švč. M.Marijos apsireiškimo vietoje). 1925 m.
koplyčia padidinta ir perstatyta į bažnyčią

ALVITAS
8 km į vakarus nuo
Vilkaviškio,
prie kelio į Kybartus
Šv. Onos bažnyčia ir
varpinė, XIX a. vid.
1615 m. pastatyta bažnyčia.
1804-24 m. pastatyta
nauja. Per Antrą karą
sugriauta. Pamaldos
laikomos Gauronskių
koplyčioje-mauzoliejuje.
Pristatyta zakristija.
Statoma nauja bažnyčia
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ANDRIŠKIAI (ŽALIOJI)
10 km į šiaurės vakarus nuo Vilkaviškio,
prie kelio į Kudirkos Naumiestį
Žaliosios Šv. Roko bažnyčia, 1945 (1991) m.
1892 m. iš Prienų žydų nupirkta medinė
sinagoga buvo perstatyta į kapinių koplyčią.
Apie 1923 m. padidinta. 1924 m. įkurta
parapija ir tapo bažnyčia. 1944 m. sudegė.
1945 m. bažnyčia įrengta klebonijos klėtyje.
1963 m. Sovietų valdžia uždarė ir įrengė
miltų sandėlį, o 1977 m. – malūną.
1990 m. grąžinta ir rekonstruota

ANTUPIAI
7 km į pietryčius nuo Vilkaviškio,
prie kelio į Marijampolę
Kapinių koplyčia, pastatyta iki 1872 m.
Sovietų valdžios buvo uždaryta. 1989 m.
grąžinta

AUGALAI
(DIDVYŽIAI)
10 km į šiaurę nuo Vilkaviškio
Didvyžių
Šv. popiežiaus Leono II
bažnyčia, 1885 m.
Pastatyta
dvaro koplyčios vietoje.
Fundavo
dvarininkas Leonas Geištaras.
Didvyžių kaimas
dar buvo vadinamas Geištarais,
o nuo 1950 metų –
Augalais
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BARTNINKAI
17 km į pietus nuo Vilkaviškio
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia,
1790 m. (griuvėsiai)
1549 m. pastatyta koplyčia. 1721 m. atnaujinta.
1780-90 m. pastatyta nauja bažnyčia.
Architektas Džiuzepė de Santis.
Fundatoriai – grafas Antanas Tyzenhauzas
(pradėjo) ir kunigaikštis Vincentas Puzinas
(pabaigė). 1864-65 m. perstatyti bokštai.
1944 m. apgriauta ir neatstatyta

Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčia, 1945 m.
Sovietų valdžiai neleidus atstatyti
apgriautos bažnyčios, laikinai įrengta
gyvenamajame name (2007 m. vaizdas aukščiau ir 2013 m. vaizdas - žemiau)

Tyzenhauzų (?)
koplyčia-mauzoliejus
senosios bažnyčios šventoriuje
(aukščiau, dešinėje)
Naujosios bažnyčios varpinė,
2010 m. (kairėje, toliau)
Paminklas, 2013 m. kunigui
Jonui Burduliui (1802-1827-1887)
– ilgamečiui klebonui, švietėjui,
tautinės sąmonės žadintojui
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GIŽAI
14 km į pietryčius nuo Vilkaviškio,
prie kelio į Marijampolę
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, 1850 m.
1774 m. pastatyta medinė bažnyčia.
1834 m. sudegė.
1847-50 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Architektas Henrikas Markonis
Fundatorius dvarininkas Antanas Vaičekauskis

GRAŽIŠKIAI
25 km į pietus nuo Vilkaviškio
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, 1881 m.
Apie 1600 m. dvarininkas Vaitiekus Gintautas
fundavo bažnyčią. 1745 m. pastatyta nauja.
Po sukilimo 1865 m. nugriauta.
Iš Šunskų buvo atvežta ir pastatyta laikina.
1877-81 m. pastatyta dabartinė
KETURVALAKIAI
21 km į pietryčius nuo Vilkaviškio,
7 km į vakarus nuo Via Baltica
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčia, 1950 (1991) m.
Iki 1714 m. pastatyta
koplyčia. 1786 m.
pastatyta nauja bažnyčia.
1944 m. sudeginta.
Maldos namai įrengti
parapijos salėje.
1986-91 m. rekonstruota,
pastatyta varpinė
Architektas
Vytautas Jakutis
Koplyčia-mauzoliejus
šventoriuje, 1861 m.
Rūsyje palaidotas jos
statytojas kunigas
klebonas Juozas Šipaila
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KYBARTAI
18 km į vakarus nuo Vilkaviškio
Eucharistinio Išganytojo
bažnyčia ir varpinė, 1928 m.
1696 m. pastatyta kapinių koplyčia. Po 1795 m.
sunyko. Po Pirmo karo (nuo 1919 m.) pamaldos
buvo laikomos neveikiančioje cerkvėje.
1927-28 m. pastatyta dabartinė bažnyčia
Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

Buv. evangelikų liuteronų
bažnyčia, 1923 m.
1945 m. Sovietų valdžia įrengė
mokyklą (dabar Kristijono
Donelaičio gimnazija)

Evangelikų liuteronų (vokiečių)
kapinių koplyčia (aukščiau)
Į šiaurę nuo Kybartų,
prie kelio į Bajorus
Naujoji Apaštalų bažnyčia,
2001 m.
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KYBARTAI
Šv. Aleksandro Neviškio
stačiatikių cerkvė, 1869 m.
Caro valdžios pastatyta rusams geležinkeliečiams.
Čia taip pat buvo laikomos pirmos mišios mirusiems
užsienyje rusų valdininkams, gabenamiems į Rusiją.
Pirmo karo metu paversta sandėliu. 1919 m. perduota
katalikams ir iki 1928 m. vyko pamaldos (kol buvo
pastatyta bažnyčia). 1935 m. grąžinta stačiatikiams

LANKELIŠKIAI
7 km į pietvakarius nuo Vilkaviškio,
1 km į rytus nuo kelio
į Gražiškius, Vištytį
Švč. Trejybės bažnyčia (griuvėsiai),
1817 m. ir paminklas Budavonėje
1941-06-22 nužudytiems kunigams
1609 m. buvo pastatyta pirmoji bažnyčia.
1763 m. atnaujinta. 1805 m. uždaryta.
1817 m. pastatyta nauja mūrinė bažnyčia.
1944 m. sugriauta
Švč. Trejybės bažnyčia, 1948 m.

MARGAI (ALKSNINĖ)
23 km į pietryčius nuo Vilkaviškio,
prie kelio į Kalvariją
Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia ir varpinė,
1859 (1939) m. 1859 m. pastatyta kaip dvarininkų
Zenkevičių laidojimo koplyčia. Nuo 1920 m. bažnyčia.
1938-39 m. perstatyta į dabartinę
Architektas Stasys Kudokas
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MAŽUČIAI
8 km į šiaurės rytus nuo Vilkaviškio,
1,5 km į šiaurę nuo kelio į Pilviškius
Marijos Malonės versmių
(švento šaltinio) koplyčia, 1991 m.
Senoji švento šaltinio koplyčia
(žemiau, kairėje)
Nugriauta 1944 m., atstatyta 1988 m.
Šventvietės šaltinis ir koplytėlė
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PAEŽERIAI
13 km į rytus nuo Vilkaviškio,
5 km į pietryčius nuo kelio į Pilviškius
Šv. Antano kapinių koplyčia, 1828 m.
1964 m. Sovietų valdžia uždarė.
1988 m. grąžinta

Jono Valaičio
(kaimo įkūrėjo)
kapas
Paežerių
kaimo
kapinėse
PAJEVONYS
23 km į pietvakarius nuo Vilkaviškio,
11 km į pietus nuo Virbalio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1842 (1928) m.
1586 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1736 m.
pastatyta nauja. 1842 m. pastatyta mūrinė.
1875 m. padidinta, pastatyti bokštai. 1914 m.
vokiečiai susprogdino. 1928 m. atstatyta. 1944 m.
vėl susprogdinta. 1968 m. buvo atstatyta
(neatstatyti bokštai, bet pristatytas portikas)

PARAUSIAI
20 km į rytus nuo Vilkaviškio,
4 km į pietus nuo Pilviškių
Švč. Jėzaus Širdies kapinių koplyčia, 1929-30 m.
Fundatorė ūkininkė Magdė Staugaitytė.
1958 m. Sovietų valdžia uždarė.
1990 m. grąžinta. Vietinių gyventojų liudijimu,
koplyčioje vaidenasi
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PILVIŠKIAI
17 km į šiaurės rytus nuo Vilkaviškio
Švč. Trejybės bažnyčia, 1942 (1997) m.
Iki 1685 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
Apie 1756 m. perstatyta. 1872-74 m. padidinta.
1941 m. sudegė. 1942 m. pradėta statyti nauja
(nebaigta). Architektas Stasys Kudokas. Karui
baigiantis buvo apgriauta, po karo Sovietų
valdžia mėgino nugriauti, bet nepavyko.
Buvo pastatyta laikina bažnyčia.
1993-97 m. atstatyta
Architektas Povilas Adomaitis
Senoji (laikinoji) bažnyčia,1947-1997 m.

Viena iš Kryžiaus kelio stočių
bažnyčios viduje
(Vokietijos dovana;
aukščiau, kairėje)
Senosios bažnyčios varpinė,
1874 m.
(aukščiau, dešinėje)
Jungtinė metodistų
bažnyčia, 2004 m.
Architektė Irena Mickevičienė
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SLABADAI
Į šiaurės vakarus nuo Vilkaviškio,
7 km į rytus nuo Kudirkos Naumiesčio
(prie kelio į Barzdus)
Šv. Jono Krikštytojo kapinių koplyčia

VIRBALIS
12 km į vakarus nuo Vilkaviškio,
prie kelio į Kybartus
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1878 m.
Nuo 1807 m. meldėsi daržinėje. 1821 m. buvo
perduota katalikų koplyčia. 1833 m. maldos namai
įrengti gyvenamajame name. 1876-78 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia. 1940 m. Sovietų valdžia atėmė
ir uždarė. Po karo naudojo kaip grūdų sandėlį.
1998 m. grąžinta ir 2002 m. atšventinta
Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčia, 1945 m.
1554 m. pastatyta pirmoji (parapinė)
bažnyčia. Fundavo karalienė Bona.
1696 m. sudegė, pastatyta nauja.
1855 m. caro valdžia nugriovė.
1643 m. buvo pastatyta
ir dominikonų bažnyčia.
1783 m. pastatyta nauja.
1819 m. caro valdžiai uždarius
dominikonų vienuolyną, jų bažnyčia
paversta parapine.
1944 m. susprogdinta.
1945 m. bažnyčia įrengta
buvusioje prieglaudoje

Rekašų giminės
koplyčia-mauzoliejus
Virbalio kapinėse
(dešinėje)
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VIŠTYTIS
36 km į pietvakarius nuo Vilkaviškio
Švč. Trejybės bažnyčia, 1829 (1885) m.
1566 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1723 m. nauja bažnyčia. Fundavo
seniūnas Kristupas Puzinas.
1829 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
1885 m. padidinta, pristatytas bokštas.
Architektas inž. Liučinskis
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VIŠTYTIS
Evangelikų liuteronų bažnyčia, 1844 m.
1917 m. pastatytas bokštas. Per Antrą karą
apgriauta. Sovietų valdžia uždarė ir įrengė
mechanines dirbtuves. 1994 m. grąžinta.
1998 m. atstatyta ir pašventinta

Vištyčio didysis akmuo
2 km į šiaurę nuo Vištyčio, Nebūtkiemio k., prie kelio į Kybartus
7,2x5,7x3,7 m – trečias pagal dydį – po Barstyčių ir Puntuko akmenų
(kitais duomenimis - šeštas).
XVIII a. buvo vadinamas Švč. Trejybės akmeniu
(dar Švč. Mergelės Marijos ar Velnio akmeniu)
Velnio pėda (ant Vištyčio akmens) –
pagal legendą joje susikaupęs vanduo „velnio ašaros“ gydantis ligas
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