VILNIAUS MIESTAS
ANTAKALNIS, ANTAVILIAI, AUKŠTIEJI PANERIAI, FABIJONIŠKĖS,
GRIGIŠKĖS, JERUZALĖ, LAZDYNAI, MARKUČIAI, NAUJAMIESTIS,
NAUJIEJI VERKIAI (STAVIŠKĖS), NAUJININKAI, NAUJOJI VILNIA, PAVILNYS,
PAUPYS, PILAITĖ, RASOS, SANTARIŠKĖS, ŠNIPIŠKĖS, TRAKŲ VOKĖ, TRINAPOLIS,
VILKPĖDĖ, VIRŠULIŠKĖS, ŽIRMŪNAI, ŽVĖRYNAS, SENAMIESTIS, UŽUPIS
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Vingio parkas (kapinės)
Trinapolio bažnyčios ansamblis
881 psl. – Šv. Mykolo bažnyčios ansamblis
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ANTAKALNIS
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia,
1675 m. Antakalnio g.1
Tuoj po Lietuvos krikšto čia buvo pastatyta
pirmoji bažnyčia (manoma pagonių deivės
Mildos šventyklos vietoje). 1594 m. sudegė.
1609-16 m. pastatyta nauja medinė. 1625 m.
paskirta Laterano kanauninkų vienuoliams.
1655 m. Maskvos armija sugriovė. 1668-75 m.
pastatyta dabartinė. Fundatorius LDK etmonas
Mykolas Kazimieras Pacas. Architektas
Janas Zaoras (Lenkija). Nuo 1671 m. statybai
vadovavo italų architektas
Džiovanis Batista Fredianis.
1868 m. buvo planuojama paversti stačiatikių
cerkve. Architekto Ivano Levickio projektas
liko neįgyvendintas dėl didelės kainos.
1953-89 m. bažnyčioje
buvo laikomas karstas su
Šv. Kazimiero palaikais

Tremtinių koplyčia
šventoriuje
(aukščiau, kairėje)
Carito koplyčia
(aukščiau, dešinėje)
Viena iš dviejų
bevardžių koplyčių
(žemiau, dešinėje)
Tremtinių koplyčios
kryžius
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Šventojo Sosto
(Vatikano miesto-valstybės)
apaštališkosios nunciatūros koplyčia,
1996 m. T.Kosciuškos g.28

ANTAKALNIO KAPINĖS (Karių kapai)
Šv. Vladimiro stačiatikių cerkvė
(Bykovskių šeimos koplyčia-mauzoliejus),
1905 m. Fundatorius ir projekto autorius
karo inžinierius generolas-majoras
Vladimiras Bykovskis.
1922 m. (lenkų okupacijos metais)
perduota lenkų kariuomenės poreikiams
Bykovskių šeimos mauzoliejus
(žemiau dešinėje)
Generolo-majoro našlės
A.A.Paul (1902) antkapis (kairėje)
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ANTAKALNIO KAPINĖS
(Karių kapai)
Antkapiniai mauzoliejai
K.K.Goltovskio mauzoliejus, 1905 m.
(apačioje, kairėje)
ir mauzoliejaus kryžius
Olios Čiudinovos (7 metų)
mauzoliejus, 1910 m.
(dešinėje)
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Viešpaties Jėzaus (Trinitorių) bažnyčia,
1717 m. Antakalnio g.27
1694-1717 m. buvo pastatyta kaip trinitorių
vienuolyno bažnyčia. Fundatorius LDK etmonas
ir Vilniaus vaivada Kazimieras Jonas Sapiega.
XVIII a. pabaigoje pristatyti bokštai.
1864 m. buvo pertvarkyta į Šv. arkangelo
Mykolo stačiatikių cerkvę. 1919 m. perduota
lenkų kariuomenės ligoninės poreikiams. Sovietų
laikais priklausė Sovietų armijos ligoninei.
1990 m. grąžinta katalikams

SAULĖS KAPINĖS (Šv. Petro ir Povilo kapinės)
Šv. Vincento Pauliečio kapinių koplyčia, 1811 m.
Fundavo Teresė Andžeikovič ir jos vyras.
Šalia koplyčios palaidoti Vilniaus kapitulos
kunigai (kairėje)
Oginskių šeimos koplyčia-mauzoliejus
1883-84 m. (žemiau, kairėje)
Meištavičių giminės koplyčia-mauzoliejus
XX a. pradžia (žemiau, dešinėje)
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SAULĖS KAPINĖS (Šv. Petro ir Povilo kapinės)
Prisikėlimo (Sidorovičių ir Zavišų šeimų)
koplyčia-mauzoliejus, XX a. pradžia (kairėje)
Antkapinis mauzoliejus (žemiau, dešinėje)

ANTAVILIAI (KAPINĖS)
Prie kelio į Nemenčinę
Radziševskių koplyčia-mauzoliejus
Antavilių kapinėse, 1865 m.
Dievo Motinos Rožinės koplyčia
(nuo 1926 m.)
Tarpukaryje koplyčioje vyko pamaldos

AUKŠTIEJI PANERIAI
(KAPINĖS)
Savanorių pr.229A
Jėzaus Nukryžiuotojo
kapinių koplyčia,
XVII a.
XIX a. antroje pusėje perstatyta.
2008 m. atnaujinta

887

FABIJONIŠKĖS
Pastarųjų dienų šventųjų
Jėzaus Kristaus
(mormonų)
bažnyčia
Ateities g.83

GRIGIŠKĖS
Šv. Dvasios koplyčia,
1992-96 m.
Kovo 11-osios g.36

JERUZALĖ
VILNIAUS KALVARIJOS (Kryžiaus kelias)
Įsteigtas po karo su Maskva. 1669 m. baigtos statyti koplyčios. XVIII a. Kryžiaus kelias
atnaujintas, pastatytos naujos koplyčios ir vartai. 1962 m. Sovietų valdžia nugriovė,
palikdama tik keturias (iš 19) koplyčias prie bažnyčios. 1996-2006 m. Kryžiaus kelias buvo
atstatytas. Architektė Brigita Radavičiūtė
M stotis – koplyčia „Pas Sopulingąją Dievo Motiną“ (atstatyta) - Kryžiaus kelio pradžia
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I stoties koplyčia „Paskutinė vakarienė“
(atstatyta, kairėje)
II stoties koplyčia „Prie Alyvų kalno“
(atstatyta, dešinėje)

III stoties koplyčia
„Viešpatis Jėzus meldžiasi Alyvų sode“
(atstatyta, kairėje aukščiau)
IV stoties koplyčia „Viešpaties Jėzaus
suėmimas“ (atstatyta, dešinėje aukščiau)
VI stotis „Pirmieji Vandens vartai“ (kairėje)
Už jos žemiau – V stotis „Prie Kedrono upelio“
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VII stotis „Pirmieji Siono vartai“ (kairėje)
VIII stotis-Siono kalno koplyčia „Pas Aną“
(atstatyta, aukščiau dešinėje)
IX-X-XI stočių koplyčia (atstatyta, kairėje):
IX stotis „Pirmą kartą pas Kajafą“
X stotis „Kalėjime“
XI stotis „Antrą kartą pas Kajafą“
XII stotis „Antrieji Siono vartai“
(kairėje)
XIV ir XVI stotys (atstatytos, kairėje):
XIV stotis „Pirmą kartą Geležiniuose
vartuose“, XVI stotis „Antrą kartą
Geležiniuose vartuose“
XIII ir XXI stočių koplyčia:
XIII stotis „Pirmą kartą pas Pilotą“
XXI stotis „Rotušėje“ (atstatyta, apačioje)
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XV stoties koplyčia „Pas Erodą“ (atstatyta, dešinėje)
XVII-XVIII-XIX-XX stotys „Pirmuose Senojo miesto
vartuose, Antruose ir Trečiuose Naujojo miesto
vartuose, Ketvirtuose Senojo miesto vartuose“

XXII stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus
paima nešti kryžių“ (atstatyta, dešinėje)
XXIII stoties koplyčia „Viešpatis Jėzus pirmą kartą
parpuola po kryžiumi“ (atstatyta, dešinėje apačioje)

XXIV stoties
koplyčia
„Viešpatis Jėzus
susitinka
savo motiną“
(atstatyta,
dešinėje)
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XXV stoties koplyčia
„Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių“
(atstatyta, dešinėje)
XXVI stoties koplyčia
„Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą“
(atstatyta, žemiau kairėje)
XXVII stoties koplyčia
„Viešpatis Jėzus parpuola po kryžiumi antrą kartą“
(atstatyta, žemiau dešinėje)
XXVIII stoties koplyčia
„Viešpatis Jėzus ramina verkiančias moteris“
(atstatyta, apačioje kairėje)
XXIX stoties koplyčia, XVIII a.
„Viešpatis Jėzus parpuola
po kryžiumi trečią kartą
(išlikusi, apačioje dešinėje)
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XXX stoties koplyčia, XVIII a.
„Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius“
(išlikusi, kairėje)
XXXI stotis „Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus“
(kitoje bažnyčios pusėje)
XXXII stotis „Viešpatis Jėzus kenčia ir miršta ant
kryžiaus“ (bažnyčios viduje)
XXXIII stotis „Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus“
(žemiau kairėje)
XXXIV stoties koplyčia, 1683 m.
„Viešpaties Jėzaus kapas“
(išlikusi, apačioje kairėje)
XXXV stoties koplyčia, XVII a.
„Švento Kryžiaus atradimas“ (išlikusi, žemiau)
Per sovietmetį išsaugotas
Vilniaus Kalvarijų vaizdas (apačioje, dešinėje)
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Šv. Kryžiaus Atradimo
(Kalvarijų) bažnyčia, 1772 m.
Kalvarijų g.225
Išsivadavimui iš Maskvos okupacijos
(1655-61 m.) atminti 1669 m. buvo pastatyta
bažnyčia, vienuolynas ir Kryžiaus kelio
(Kalvarijų) koplyčios (medinės). Fundatorius
vyskupas Jurgis Belozaras.
1755-72 m. pastatyta dabartinė bažnyčia,
vienuolynas ir mūrinės koplyčios. Fundatoriai
dvarininkai Kristina ir Mykolas Petrauskai.
1812 m. kare sudegė vienuolynas, nukentėjo
bažnyčia ir koplyčios. Atstatytas vienuolynas
1850 m. buvo uždarytas, siūlyta nugriauti
koplyčias. Carui nesutikus, 1893 m. bažnyčia ir
koplyčios buvo atnaujintos

Šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčia,
1998 m. Kalvarijų g.325
Architektai Marius
Šaliamoras ir Jūras
Balkevičius
LAZDYNAI
Šv. Jono Bosko
(Saleziečių)
bažnyčia,
2001 m.
Erfurto g.3
Architektai
Vytautas Edmundas
Čekanauskas
ir Vytenis Gerliakas
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MARKUČIAI
Šv. Varvaros Kankinės stačiatikių cerkvė
(Puškinų koplyčia-mauzoliejus), 1906 m.
Subačiaus g.124
Fundatoriai Georgijus Puškinas
(rusų poeto Aleksandro Puškino sūnus)
ir jo žmona Varvara Melnikova-Puškina.
Abu palaidoti šalia koplyčios

G.A. ir V.A. Puškinų
ir jų mylimų šunelių
antkapiai
šalia koplyčios
NAUJAMIESTIS
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčia, 1722 m.
Vasario 16-osios g.11
1642 m. Lukiškių kapinėse buvo pastatyta
medinė bažnyčia dominikonams.
Fundatorius Smolensko kaštelionas
Jurgis Liutauras Chreptavičius. 1655 m.
Maskvos armija sudegino. 1684 m.
atstatyta, o 1690-1722 m. pastatyta nauja
mūrinė (dabartinė). Fundavo Vilniaus
vaivada Kazimieras Sapiega. 1727-46 m.
padidinta. Architektas Abraomas
Antuanas Genu. 1794 m. sukilimo metu
rusų armija apgriovė. 1799 m. vienuolyne
įkurta Šv. Jokūbo ligoninė.
1812 m. bažnyčioje buvo karo ligoninė.
Nuo 1846 m. tapo parapine bažnyčia.
1948 m. Sovietų valdžia uždarė, pavertė
daržovių sandėliu. 1956-57 m. buvo
suremontuota ir įrengtas
Operos ir baleto teatro sandėlis.
1992 m. grąžinta tikintiesiems
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Šv. Nikolajaus
Stebukladario
(Lukiškių kalėjimo)
cerkvė, 1905 m.
Lukiškių skg.6

Niškovskių šeimos
koplyčia-mauzoliejus,
1818-19 m. K.Kalinausko g.21
(buv. evangelikų liuteronų kapinėse)
Fundatorius gydytojas
Jonas Fridrichas Niškovskis
(1774-1816)
Architektas Karolis Šildhauzas.
Šalimais stovėjo centrinė
kapinių koplyčia, kurią Sovietų valdžia
nugriovė ir jos vietoje pastatė
Santuokų rūmus
Vokiečių karių kapinių paminklas
„Miegantis liūtas“, 1917 m.
M.K.Čiurlionio g.
Pastatytas Vingio parko (buv. Jėzuitų)
kapinėse žuvusiems vokiečių, rusų ir kt.
tautybių kariams. Sovietų valdžia nugriovė
ir įrengė atrakcionus. 2001 m., atkuriant
kapines, užkastas suskaldytas paminklas
buvo surastas ir atstatytas

Repninų
koplyčia-mauzoliejus,
1796 m.
M.K.Čiurlionio g.39,
(Vingio parko kapinėse)
Pastatė Vilniaus generalgubernatorius
N.Repninas savo žmonai,
kunigaikštytei Kurakinai.
Architektai Karolis Šildhauzas
ir (ar) Pietro de Rosis
(abu vadovavo statybai)
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Šv. Hiacinto (Jackaus) koplytėlė, 1762 m.
S.Konarskio-Jovaro g. kampe
Fundatoriai vienuoliai dominikonai.
Šv. Hiacinto skulptūros autorius skulptorius
Boleslovas Baliukevičius (1901 m.)

Šv. Konstantino ir Michailo (Romanovų)
stačiatikių cerkvė, 1913 m. J.Basanavičiaus g.27
Pastatyta Rusijos carų Romanovų dinastijos
300-mečiui pažymėti. Architektai V.Adamovičius
(projektas) ir A.Špakovskis (prižiūrėjo statybą)
Šv. Jurgio skulptūra ant buv.
Šv. Jurgio (Žoržo) viešbučio frontono,
1893-95 m. Gedimino pr.20
Architektas Tadeušas Rastvorovskis
1944 m. Sovietų valdžia nugriovė.
2005 m. atstatyta
Architektas Algimantas Nasvytis
Skulptorius Kęstutis Balčiūnas

Gailestingojo
Jėzaus brolių
bendruomenės
koplyčia
Šv. Stepono g.37
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Šv. diakono Stepono bažnyčia, 1600 m.
Geležinkelio g.39
Pastatė jėzuitai. 1715 m. buvo perduota
rokitų vienuolynui. Per 1794 m. sukilimą
smarkiai apgriauta. 1801-06 m. rekonstruota.
Architektas Pietro de Rosis.
1863-1914 m. caro valdžia įrengė kalėjimą.
1926 m. bažnyčioje įsikūrė akmenskaldžiai.
Antro karo metu smarkiai apgriauta. 1948 m.
suremontuota ir naudota kaip sandėlis. Nuo
1976 m. priklausė Jaunimo teatrui. Šiuo metu
restauruojama. Prie bažnyčios buvusiose
kapinėse palaidotas architektas
Laurynas Stuoka-Gucevičius

NAUJIEJI VERKIAI (STAVIŠKĖS)
Verkių gatvės gale,
prie sankryžos su Ožkinių gatve
Švč. Jėzaus Širdies paminklas ant Staviškių
piliakalnio, 1928 m. Fundatorius Klara
Bartoševičienė. Pastatyta apylinkėms saugoti
nuo potvynių. 2009 m. atnaujintas
Vaizdas į Neries slėnį nuo piliakalnio
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