
Labas,
sveiki atvykę į Kauną, miestą, kuriame gausu dvasinių 
lobių. Juos gaubia įspūdinga istorija, sakrali architektūra, 
vaizdingos panoramos ir maldos namai. 

Ar žinojote, kad piligrimas (peregrinus) lotyniškai reiškia 
keliautoją? Kelionės leidžia naujai atrasti kitus žmones ir 
net patį save! Keliaudami per Kauno šventoves, atrasite, 
kas slypi už didingų pastatų durų ir spalvingų vitražų,
o gal net leisitės būti prakalbinti Dievo?

Net du popiežiai – šv. Jonas Paulius II ir Pranciškus – 
mynė Kauno gatves ir tapo šio miesto piligrimais. Savo 
gyvenimais jie liudija, kad didžiausius turtus atrasime
ieškodami širdimi. Ar pasiruošę ieškoti?
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9 ŠV. JURGIO KANKINIO 
BAŽNYČIA IR BERNARDINŲ 
VIENUOLYNAS

Dar 1209 m. Pranciškus Asyžietis Italijoje 
įkūrė katalikų vienuolių ordiną ir pavadino jį 
Mažesniųjų brolių ordinu, kurį šiandien žinome 
kaip vienuolius bernardinus. Lietuvoje, 
pirmiausia Kaune, jie apsigyveno 1468 m. 
Viena seniausių Kauno bažnyčių ir
vienuolynas Kaune pradėti statyti apie
1492 m., o užbaigti apie 1502–1504 m. ar, kai 
kurių istorikų teigimu, 1512–1513 m. Manoma, 
kad bažnyčios architektas buvo Mykolas
Enkingeris (Dancingas), tas pats, kuris kūrė 
Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčias Vilniuje, o 
štai apie 1740 m. Kryžiaus kelio stotis ir 28 
bernardinų kankinių paveikslus galimai tapė 
patys bernardinų vienuoliai. 1950 m. sovietų 
valdžia bažnyčią uždarė ir pavertė vaistų 
sandėliu. Tik 1993 m. Lietuvoje savo veiklą 
atnaujino Šv. Pranciškaus Mažesnieji broliai. 
Šalia neseniai sutvarkytos šventovės veikia 
Kauno bernardinų vienuolynas ir piligrimams 
atviri svečių namai „Domus Pacis“.

Papilio g. 7

10 ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
ĖMIMO Į DANGŲ
(VYTAUTO) BAŽNYČIA

Dažniausiai Vytauto vardu vadinama 
bažnyčia yra seniausia Kaune (pirmą kartą 
paminėta 1439 m.) ir vienintelė Lietuvoje 
gotikinė kryžiaus plano šventovė. Netoliese, 
Muitinės g., XVII a. gyvenęs istorikas Albertas 
Kojelavičius-Vijūkas rašė, kad Vytautas 
mūšyje su totoriais prie Vorsklos buvo sumuš-
tas ir vos nenuskendo upėje, o išsigelbėjęs 
pažadėjo atsidėkodamas Mergelei Marijai 
pastatydinti bažnyčią ant upės kranto. Įdomu, 
kad bažnyčios fasade galite aptikti žymes, 
nurodančias, kiek potvynių metu pakildavo 
Nemunas – kol neturėjome Kauno marių. 
Kita svarbi asmenybė bažnyčios istorijoje – 
kunigas kanauninkas Juozas Tumas-
Vaižgantas, kuris prie pat savo „darbovietės“ ir 
gyveno. Jis čia tarnavo paskutinius trylika 
savo gyvenimo metų. 

Aleksoto g. 3

11 ŠV. PRANCIŠKAUS
KSAVERO BAŽNYČIA IR 
JĖZUITŲ VIENUOLYNAS

Broliai Kojelavičiai-Vijūkai apie 1642 m. 
jėzuitams dovanojo mūrinių namų Kaune, 
kuriuose jau po metų įsteigta jėzuitų 
rezidencija. Netrukus po to pastatyta 
koplyčia, 1649 m. įsteigta mokykla (joje dėsty-
ta poetika, retorika, filosofija), o 1666 m. 
prasidėjo bažnyčios, šiandien priskiriamos 
vėlyvajam barokui, statybos. Mokykloje, 
vėliau tapusioje kolegija, 1819–1823 m. moky-
tojavo iškiliausias XIX a. Lenkijos ir Lietuvos 
poetas, kultūros šviesulys Adomas
Mickevičius. Įamžinant poeto atminimą, ant 
kolegijos pastato sienos atidengta memorial-
inė lenta. Šiuo metu kolegijos erdvėse, kuriose 
pamokos vyko jau nuo XVIII a. pabaigos, 
veikia Kauno jėzuitų gimnazija, pastatų 
kompleksui taip pat priklauso Šv. Pranciškaus 
bažnyčia. 2015 m. pradėtas įgyvendinti 
Jėzuitų bažnyčios fasado atnaujinimo projek-
tas. 2016 m. gruodį atidengtos restauruotos 
freskos su trijų šventųjų kompozicija. 
Viršutinėje pavaizduotas bažnyčios globėjas 
šv. Pranciškus Ksaveras, dešiniojoje –
šv. Stanislovas Kostka, kairiojoje – šv. Aloyzas 
Gonzaga. Be to, čia veikia terasa, nuo kurios 
atsiveria puikus vaizdas į Senamiestį. 

Rotušės a. 8

12 ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA 
(KUNIGŲ SEMINARIJOS 
BAŽNYČIA)

Dar viduramžiais Kaune įsikūrė vienuolės 
bernardinės. Jos įsigijo medinį vienuolyną, kurį 
1595 m. iškeitė į mūrinį, buvusį dabartinėje
A. Jakšto gatvėje. XVII a. pastatai sudegė, 
atstatyta bažnyčia konsekruota 1703 m. 

Bažnyčioje yra nuo seno malonėmis garsus 
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Paveikslas 
kabo bažnyčios kairėje navoje. Šis Dievo 
Motinos atvaizdas bažnyčioje buvo jau XVII a. 
1963 m. uždarius bažnyčią, klierikai įlipę pro 
langą išgelbėjo paveikslą nuo profanacijos. 
Kol bažnyčia buvo uždaryta ir paversta 
sandėliu, šis Dievo Motinos atvaizdas kabojo 
klierikų koplyčioje.

Pamaldos vėlyvojo renesanso stiliaus maldos 
namuose vėl laikomos nuo 1982 m. Šventoriuje 
apžiūrėsite ir įspūdingus lietuviškus medinius 
kryžius – juk Lietuvos kryždirbystė, liaudies 
meno šaka, 2001 m. įrašyta į UNESCO 
Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo 
šedevrų sąrašą. Na, o pati Kauno kunigų 
seminarija veikia visai greta. Čia rektoriaus 
pareigas ėjo Motiejus Valančius, Jonas 
Mačiulis-Maironis. Lietuvių klierikų tautinį 
sąmoningumą seminarijoje žadino kunigas 
Antanas Baranauskas, pradėjęs dėstyti lietuvių 
kalbą. Šiandien seminaristai šv. Mišias su 
tikinčiaisiais švenčia sekmadieniais.

Šalia, Rotušės a. 21 – Kauno arkivyskupijos 
svečių namai „Villa Kaunensis“.

Rotušės a. 22

13 KAUNO EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ ŠVENTOSIOS 
TREJYBĖS BAŽNYČIA

Ši bažnyčia stovi senajame Kauno vokiečių 
kvartale, menančiame Hanzos sąjungos 
laikus. Kaune jau 1550 m. pradėtas skelbti 
Dievo žodis pagal nepakeistą Augsburgo 
tikėjimo išpažinimo raštą. Parapija įsikūrė
1558 m., o bažnyčia pastatyta 1683 m. 1953 m. 
motyvuojant „tikinčiųjų trūkumu“, bažnyčia 
uždaryta. Sovietai pastatą perdavė Vilniaus 
universiteto Kauno fakultetui, čia įrengta aktų 
salė. Laimei, 1989 m. balandį bažnyčioje vėl 
ėmė melstis Kauno evangelikų liuteronų 
parapijos tikintieji.

Muitinės g. 8

14 KAUNO
ŠVČ. SAKRAMENTO
(STUDENTŲ) BAŽNYČIA

Barokinė bažnyčia buvo pastatyta dominikonų 
ordinui. 1700 m. pašventintai bažnyčiai buvo 
suteiktas Dievo Kūno titulas. Sovietų okupaci-
jos metais čia veikė kino teatras. Atkūrus 
Nepriklausomybę, bažnyčia atiteko arkivys-
kupijai. Bažnyčios patalpose įrengtoje 
koplyčioje vyksta visą parą trunkanti
Švč. Sakramento adoracija. 

Praeiviai 2019 m. rugpjūčio pabaigoje jau 
išvydo atnaujintą šventovės veidą – restau-
ruotą fasadą su naujai atvertomis senųjų 
langų angomis ir vakarais apšviesta žymiąja 
Kristaus Veido mozaika, derančia su
bažnyčios neobizantine išore. 

Vilniaus g. 31

15 ŠV. KRYŽIAUS (KARMELITŲ) 
BAŽNYČIA

Manoma, kad šios bažnyčios architektas buvo 
italas Pietro Puttini, prisidėjęs ir prie Pažaislio 
kamaldulių vienuolyno didybės. Mūrinės 
bažnyčios statybą 1685–1700 m. inicijavo 
klebonas Kazimieras Žodkevičius. Italų 
meistrai bažnyčios vidų dekoravo freskomis. 
1770 m. Basųjų karmelitų ordino vienuoliai 
sudarė sutartį su Kauno miesto magistratu ir 
Šv. Kryžiaus parapijos klebonu, pagal kurią ši 
bažnyčia atiteko jiems, o miestui buvo perleis-
tos jų senojo vienuolyno valdos. Greta 
bažnyčios iškilo nauji vienuolyno pastatai. 
Bažnyčia stipriai nukentėjo per 1812 m. karą, 
tų metų vasarą joje buvo apsistojęs Napole-
onas. XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje 
bažnyčia buvo vieni iš svarbiausių Kauno 
miesto lenkų bendruomenės maldos namų. 
Šiuo metu, tęsiant tradiciją, sekmadieninės 
rytinės pamaldos vyksta lenkų kalba. O štai 
popietinės – ispaniškai! 

Gedimino g. 1

16 KAUNO ŠV. ANTANO 
PADUVIEČIO BAŽNYČIA

Šv. Antano Paduviečio parapija Žaliakalnyje 
įkurta 1933 m., o laikina bažnyčia įsikūrė 
senelių prieglaudoje. Dabartinė vienbokštė 
mūrinė šventovė iškilo po trejeto metų. Iš šios 
parapijos kilusi XX a. tikėjimo kankinė, Dievo 
tarnaitė Elena Spirgevičiūtė, apie kurią šiame 
maršrute sužinosite plačiau. Šventoriuje 
palaidotas bažnyčios statytojas klebonas 
Juozapas Želvys. Jis yra sakęs: „Bažnyčią 
galima visur pastatyti: nereikia bijoti statyti 
net ten, kur, rodos, nėra nė lėšų, nei 
medžiagų, nes niekur jų nėra ir nebuvo 
atskirai sukrauta bažnyčioms statyti. Viskas su 
meile ir gera širdimi daroma.“ 

Radvilėnų pl. 11

17 KAUNO PALAIMINTOJO 
ARKIVYSKUPO JURGIO 
MATULAIČIO BAŽNYČIA

Judriame Eigulių mikrorajone, prie pat 
kauniečių mylimo Kalniečių parko, bažnyčia 
pradėta statyti 2001 m. (arch. Rymantas 
Zimkus). 2014 m. šv. Velykas parapijos 
bendruomenė pirmą kartą šventė jau naujojo-
je bažnyčioje. Kol bažnyčia nebaigta, tikintieji 
į pamaldas renkasi tiek čia, tiek šalia esančio-
je Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserims priklausančioje Pal. Jurgio 
Matulaičio namų koplyčioje. 

Žeimenos g. 6

18 KAUNO GEROJO
GANYTOJO BAŽNYČIA

Šios vienos išraiškingiausių šiuolaikinių 
bažnyčių, darniai įsiliejančios į Dainavos 
mikrorajono aplinką, istorija prasidėjo dar
1999 m. Jos projekto autoriai – architektai
Algimantas Kančas ir Marius Preisas.
2009 m. bažnyčią konsekravo Kauno arkivy-
skupas Sigitas Tamkevičius. 2013 m. bažnyčio-
je lankėsi popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, 
Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislavas 
Dzivišas. Jo Eminencija 2012 m. padovanojo 
parapijai šventojo Jono Pauliaus II kraujo 
relikviją, kuri yra saugoma pirmajame Lietuvo-
je įrengtame relikvijoriuje. 

V. Krėvės pr. 95

19 KAUNO ŠVČ. JĖZAUS 
ŠIRDIES BAŽNYČIA

Dar XIX a. pabaigoje tuometinio Kauno 
priemiesčio Šančių gyventojai melstis 
rinkdavosi į kapinių koplyčią. Vėliau bažnyčiai 
pritaikytas medinis sandėlis, po Pirmojo 
pasaulinio karo – caro kariuomenės parako 
sandėlis. Tuomet buvo pradėta statyti mūrinė 
bažnyčia dabartinės Vokiečių gatvės pabaigo-
je, bet jos likimas nesusiklostė. Na, o šis 
reikšmingas modernistinės sakralinės tarpukar-
io architektūros pavyzdys, sukurtas pagal 
supaprastintą Algirdo Šalkauskio projektą, 
iškilo tuometinio Šančių klebono Mamerto 
Lumbės rūpesčiu. Monumentalių formų 
šventovę pačiame Šančių centre puošia žymių 
lietuvių menininkų darbai: 1938 m. dailininko 
Liudo Truikio tapyta freska „Angelai“ presbit-
erijos arkoje, 1945–1947 m. dailininko Stasio 
Ušinsko įrengti vitražai galiniame fasade. 

A. Juozapavičiaus pr. 60

20 KAUNO ŠV. JUOZAPO 
BAŽNYČIA

Šios epochų kaitos paliestos šventovės istorija 
prasidėjo… arklidėse, kur po Pirmojo pasaulin-
io karo prelatas Povilas Januševičius įrengė 
prieglaudą, įsteigė pradžios ir amatų 
mokyklas, dirbtuves. 1932 m. čia iškilo laikina 
bažnyčia, buvo parengtas naujo statinio 
planas, bet jį įgyvendinti sutrukdė Antrasis 
pasaulinis karas. Po jo bažnyčia įrengta 
mūriniame dviejų aukštų name su butais, 
galiausiai iš bažnyčios atimta dalis šventoriaus 
ir pastatytas kino teatras. Stiprėjant išsilaisvini-
mo viltims, vis daugiau Vilijampolės tikinčiųjų 
lankė bažnyčią, tad 1983 m. buvo panaikinti 
butai antrame aukšte, lubos pakeltos iki 
pastogės, sumontuoti balkonai, pastatyti nauji 
altoriai. Na, o 2004 m. pagal architekto 
Valentino Baršausko projektą atlikta dar viena 
rekonstrukcija – bažnyčia pailginta, pristaty-
tas varpinės bokštas. Beje, visai netoli, Linku-
vos g., 1994 m. privačiomis lėšomis pastatyta 
Šv. Mergelės Marijos Lietuvos laisvės koplyčia.

Panerių g. 72

21 KAUNO ŠVČ. MERGELĖS 
MARIJOS ROŽANČIAUS 
KARALIENĖS BAŽNYČIA

Tarpukariu alsuojančios šios Palemono 
bažnyčios formos išties daug jaunesnės – 
architekto Gedimino Jurevičiaus suprojek-
tuotų Dievo namų statyba prasidėjo 1991 m., 
kai arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventi-
no bažnyčios kertinį akmenį. Bažnyčios 
šventoriuje stovi seserų saleziečių 
bendruomenės namai – šios bendruomenės 
atgimimas Lietuvoje prasidėjo dar 1981 m., o į 
Palemoną atsikraustyta 1992 m. 

Marių g. 24

22 KAUNO ŠVENTOSIOS
DVASIOS BAŽNYČIA

Vieną didžiausių Kauno parapijų aptarnaujanti 
bažnyčia Šilainiuose sykiu yra ir viena 
naujausių Kaune – joje pirmosios pamaldos 
vyko 2010 m., iki tol šioje vietoje buvo laikina 
koplyčia. Tačiau naujoviškų formų (arch. 
Eugenijus Miliūnas) bažnyčia konsekruota tik 
per 2017 m. Sekmines.

Milikonių g. 18

23 KAUNO ŠV. JONO 
PAULIAUS II PARAPIJOS 
KOPLYČIA

Šv. Dvasios bažnyčioje neišsitenkant šios 
parapijos tikintiesiems, 2013 m. Šilainiuose 
buvo įsteigta Kauno Palaimintojo Jono 
Pauliaus II parapija. Iki 2015 m. pastatant 
koplyčią, pamaldos vyko netoli esančioje 
mokykloje, taip pat ligoninėje. Na, o 2017 m. 
prie parapijos koplyčios buvo įkasta būsimos 
bažnyčios bei monumento „Pašaukti laisvei“ 
kapsulė. 2019 m. iškilmingai atidengtas 33 
metrų aukščio kryžius – aukštutinė būsimos 
bažnyčios, kurią ketinama užbaigti artimiausiu 
metu, dalis.

Baltų pr. 44B

24 KAUNO ŠV. VINCENTO 
PAULIEČIO BAŽNYČIA

Senųjų Petrašiūnų kapinių viduryje 
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia karmelitų 
klebono kun. Vincento Mieleškos iniciatyva 
pradėta statyti dar 1932 m. Kuklų, grakščių 
formų pastatą (tai viena iš keturių modernis-
tinių šventovių Kaune) projektavo inžinierius 
Nikolajus Mačiulskis – jis ir kino teatro 
„Romuva“ autorius. Konsekruojant bažnyčią 
1936 m. homiliją pasakė vyskupas Teofilius 
Matulionis. Vėliau pirmuosius savo pamokslus 
čia skaitė Tėvas Stanislovas. Įdomu, kad 
bažnyčios rūsyje buvo įrengta kino salė 
religinio turinio filmams. Kapucinai leido 
religinį „Lurdo“ žurnalą.

R. Kalantos g. 3

25 APŽVALGOS AIKŠTELĖ IR 
KRYŽIUS TREMTINIŲ 
ATMINIMUI 

Pačiame Fryko gatvės gale atsiveria panora-
ma į Kauno geležinkelio stotį. Ji mena skaus-
mingą Kauno istorijos etapą – čia miestiečiai 
susirinkdavo paskutinįkart pažiūrėti į 
tremiamus savo giminaičius, artimuosius, 
bičiulius. Nedidelis skverelis sutvarkytas, čia 
itin ramu, tad galima skirti laiko poilsiui ir 
apmąstymams.

E. Fryko g.

26 MAIRONIO RŪMAI
(MAIRONIO LIETUVIŲ
LITERATŪROS MUZIEJUS) 

„Visi mano baldai, knygos, paveikslai ir kas tik 
turės bent kokią istorišką vertę, noriu, kad 
būtų perkelta į mano vardo muziejų“, – toks 
yra užfiksuotas priešmirtinis kunigo, poeto 
Jono Mačiulio-Maironio noras. Muziejumi virtę 
jo rūmai, kuriuose ne tik buvo rengiamos 
šventės, kauptos meno vertybės, bet ir lankėsi 
čia pat esančiai seminarijai vadovavusio 
kunigo mokiniai, verti valandos kitos. Be to, 
čia dažnai vyksta literatūros vakarai, o sode 
tradiciškai vainikuojamas „Poezijos pavasario“ 
laureatas.

Rotušės a. 13

27 VAIŽGANTO BUTAS
(J. TUMO-VAIŽGANTO 
BUTAS-MUZIEJUS)

Skoningai, bet ne per prabangiai įrengtame 
bute, atrodo, tik vakar kunigas kanauninkas 
Vaižgantas rašė savo publicistiką ir skubėjo 
vakarinio pasivaikščiojimo išvesti taksą Kauką. 
Bute čirpauja lygiai tokios kaip anuomet 
geltonos kanarėlės, o literatūros gerbėjai 
ypatingomis progomis salone vos sutelpa. Ir 
anuomet kauniečiai tikrai mylėjo takso Kauko 
šeimininką Vaižgantą, kuris palaidotas
Vytauto Didžiojo bažnyčioje, esančioje greta
Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalin-
io. Kanauninko 60-mečio proga net išvestas 
geltonos – kunigo mėgstamiausios – spalvos 
jurginas. Bažnyčios šventoriuje atidengtas ir 
paminklas Vaižgantui bei jo Kaukui. Beje, 
Algirdo gatvė Žaliakalnyje, praėjus vos 
pusmečiui po rašytojo ir kunigo mirties, 
pervadinta į Vaižganto, nors šiame rajone jis 
gyveno visai neilgai. 

Aleksoto g. 10-4

28 ANGELO SKULPTŪRA
(PAMINKLAS ELENAI
SPIRGEVIČIŪTEI IR STASEI 
ŽUKAITEI)

„Geriau mirti, bet nenusidėti“ buvo Prisikėlimo 
bažnyčioje pakrikštytos Elenos moto. 1944 m. 
į jos namus įsiveržė banditai, nužudyta ir 
19-metė Spirgevičiūtė, ir jai padėti atbėgusi 
giminaitė. Jaunesniojo Elenos brolio Česlovo 
rūpesčiu 1988 m. merginų žūties vietoje 
pašventinta angelo skulptūra (autorius 
Antanas Kmieliauskas). Kauno Švč. Mergelės 
Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje 
Palemone vienas varpas pavadintas
E. Spirgevičiūtės garbei. 

Taikos pr. ir Studentų g. kampas

29 PETRAŠIŪNŲ KAPINĖS

Šios kapinės įkurtos apie 1939–1940 m. Nuo 
1970 m. kapinėse laidojama tik panteone ir 
šeimų kapavietėse. Panteonas pradėtas 
formuoti 1959–1961 m., kai iš panaikintų 
Kauno senųjų kapinių ir Vilijampolės kapinių į 
Petrašiūnus buvo perkelti žymių žmonių 
palaikai. Dabar panteone laidojami Kaunui ir 
Lietuvai nusipelnę asmenys. Aktoriai, rašyto-
jai, architektai, politikai, mokslininkai 
kompozitoriai, kalnuose žuvę alpinistai, iš 
emigracijos Vakaruose ir tremties Rytuose į 
Petrašiūnų panteoną parvežti ir perlaidoti 
lietuvių palaikai… Daugelį kapų puošia 
įspūdingi meno kūriniai – antkapiai ir 
skulptūros. Išties, čia vaikščiodamas tarsi 
atsiduri senajame Kaune, o po atviru dangumi 
galima rengti įsimenančias ekskursijas ar net 
pamokas. 

M. Gimbutienės g. 28

30 PASIVAIKŠČIOJIMAS
PALAIMINTOJO BATAIS

Šalia Benediktinių vienuolyno tvoros, ant vartų 
link vedančių laiptų, yra simbolinis akcentas, 
skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio 
atminimui. Gyvendamas šiame vienuolyne jis 
nuveikė didžių darbų, o jo žingsnius čia 
amžinybei sustabdė skulptūra – bronziniai 
palaimintojo batai, kuriuos kiekvienas kviečia-
mas „pasimatuoti“. Idėjos autorius – Nojus 
Kiznis, kuriam įgyvendinant „Kauno akcentų“ 
konkursą laimėjusį kūrinį talkino mama Edita 
Grudzinskaitė.

Benediktinių g. 10 (iš Šauklių g. 
pusės)

ŠV. JOKŪBO
KRIAUKLĖS
Norite išsiruošti į piligriminę kelionę? O gal apie tai niekuomet 
nesusimąstėte? Sustoti ir apsvarstyti pasirinkimus padės Kauno 
centre ir senamiestyje ant grindinio esančios bronzinės kriauklės. 
Tai simboliniai į piligrimines keliones Santjago de Kompostelos 
katedros link kreipiantys ženklai. Jie įrengti padedant „Kauno 
akcentų“ programai.

31 KRYŽIŲ KALNELIS 

Atgimimo epochą atspindintis ženklas daug 
mažesnis už Kryžių kalną prie Šiaulių, tačiau 
dvasinė jo reikšmė neišmatuojama – juk 
okupacijos metais, 1964–1989 m., čia stovėjo 
tankas. Pirmasis kryžius šalia VI forto 
transporto žiedo pastatytas apie 1990-uosius. 
Dabar Kauno kryžių kalnelyje stovi kelias-
dešimt kryžių, keletas stogastulpių ir koplyt-
stulpių. 

K. Baršausko g.  

32 LENARTAVIČIŲ KOPLYTĖLĖ 

Kaune – bene visose miesto dalyse – yra ne 
viena skirtingomis formomis, dydžiais,
estetiniais sprendimais išsiskirianti koplytėlė, 
dauguma jų radosi jau atkūrus Nepriklau-
somybę. O šios, esančios viename iš 
Žaliakalnio kiemų, istorija siekia tarpukarį. 
Pasakojama, kad bajorai Lenartavičiai 
koplyčią 1925 m. pastatė mirusiam vaikui 
atminti. Šalia – ir Švč. Mergelės Marijos 
statula.

Vaistinės skg. 14  

33 ŠV. NIKOLAJAUS
STEBUKLADARIO CERKVĖ 

Lietuvos sentikiai pomorai – viena iš devynių 
tradicinių religinių bendruomenių Lietuvoje. 
Jie, kaip ir visi sentikiai, nepripažįsta XVII a. 
Rusijos stačiatikių bažnyčios Nikono reformos. 
Nuo stačiatikių sentikiai skiriasi ne tiek 
dogmatika, kiek liturgija ir apeigomis, bažny-
tine struktūra bei savitu Biblijos elementų 
aiškinimu.

Vienintelę sentikių cerkvę Kaune rasite netoli 
Žaliakalnio turgaus. „Plytų stiliaus“ cerkvė 
pastatyta 1906 m. Pasakojama, kad prie jos 
pasimatymus su mylimuoju profesoriumi 
Juozu Eretu skirdavo poetė Salomėja Nėris. 
Tarpukariu cerkvė tapo svarbiu Lietuvos 
sentikių religiniu ir kultūriniu centru. Deja,
1941 m. birželį nemažai sentikių buvo
deportuota į Sibirą. 2013 m. cerkvėje kilo 
gaisras, sudegė arba buvo sugadinta nemažai 
vertingų kultūros vertybių. Privačiomis lėšomis 
cerkvė atstatyta, vertybės restauruotos.

Širvintų g. 15  

34 KAUNO APREIŠKIMO ŠVČ. 
DIEVO MOTINAI KATEDRA 

Šiandien Kauno ortodoksų bendruomenę 
sudaro apie 200–250 žmonių. Abu šie 
maldos namai stovi senosiose miesto kapinėse, 
netoli mūrinės mečetės. Simboliška, kad ir prie 
stoties – čia užsuka ir keliautojai. Cerkvėje, 
kuri pastatyta 1862 m., gubernijos laikotarpiu, 
dažniausiai vyksta šarvojimai, koncertai.
1935 m., kai ortodoksų bendruomenė Kaune 
sumažėjo ir nebeišlaikė Soboro, iškilusioje 
katedroje saugoma daugybė šventųjų paveik-
slų. Jiems meldžiantis, tikima, sulaukiama 
malonės, išgyjama nuo ligų. Neobizantinės 
ortodoksų katedros projekto autorius – žymus 
tarpukario architektas Edmundas Alfonsas 
Frykas. 

Vytauto pr. 38  

35 VYTAUTO DIDŽIOJO 
MEČETĖ

Tarpukariu, Vytauto Didžiojo 500-osioms 
mirties metinėms paminėti, senųjų Kauno 
kapinių teritorijoje iškilusi mečetė – vienas 
įrodymų, kad Kaunas yra draugiškas ir 
įvairioms kultūroms bei religijoms atviras 
miestas. Pirmiausia čia rinkdavosi vietos
totoriai, netoli buvo ir jų kapinės. Dabar 
mečetėje gausiai lankosi ir Kaune studijuojan-
tys, dirbantys, šeimas sukūrę musulmonai. 
Mūriniai rytietiškų elementų nestokojantys 
modernių formų maldos namai neseniai iš 
pagrindų atnaujinti ir tapo ramaus miesto 
centro kvartalo puošmena. Šiuolaikinis akcen-
tas – vietoj apleisto fontano įkurtas 
margaspalvį kilimą primenantis batutas, kurio 
autorius – Kauno gatvės meno žvaigždė 
Morfai. 

Totorių g. 6

36 KAUNO CHORALINĖ OHEL 
JAAKOV SINAGOGA

Iki Antrojo pasaulinio karo Kaune buvo beveik 
keturios dešimtys žydų maldos namų. Pirmoji 
šaltiniuose užfiksuota sinagoga nugriauta
1716 m., bet netrukus atstatyta. 1872 m. baigta 
baroko elementų turinti choralinė sinagoga 
šiuo metu vienintelė veikianti; jos statybas 
finansavo Levinas Boruchas Minkovskis, 
pirmosios gildijos pirklys. Sinagogos, kuria 
rūpinasi ir čia muziejų kuria Kauno žydų 
religinė bendruomenė, teritorijoje galite 
aplankyti memorialą, skirtą 50-čiai tūkstančių 
per Holokaustą nužudytų litvakų vaikų. 
Antrame pastato aukšte – rabinų portretų 
ekspozicija.

E. Ožeškienės g. 13

PILIGRIMINIS
KAUNASKAUNASTIC

IT’S

ŠV. JOKŪBO
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2 KAUNO ŠV. APAŠTALŲ 
PETRO IR POVILO BAZILIKA
LOBIAI: ADORACIJA IR 
RELIKVIJA

Dabartinė arkikatedra bazilika, anuomet – 
Kauno miesto parapijos bažnyčia, funduota 
Vytauto Didžiojo, minima jau 1413 m. Ji 
nekart remontuota, rekonstruota, plėsta. Nors 
statyta gotikos periodu, bet išsiskiria ir 
vėlesniais baroko, neogotikos bruožais. Rytinė-
je bažnyčios pusėje – ilga gotikinė presbiterija, 
labai vertingi yra zakristijos krištoliniai skliau-
tai, vėlyvosios gotikos dekoratyvi konstrukcija 
– tai vieni plačiausių skliautų Europoje. Tokia, 
kokią matome šiandien – maždaug nuo 1800 
metų. Kauno arkikatedros bazilikos vargonai 
iki 2000 m. buvo didžiausi Lietuvoje. Juos 
1882 m. sukūrė Vilniaus vargonų meistras 
Juozapas Radavičius. Nuo 1894 m. vargonin-
inku čia dirbo Juozas Naujalis. Jis perorgan-
izavo didįjį katedros chorą, moteriškus balsus 
pakeisdamas berniukų balsais, rūpinosi choro
muzikiniu lygiu. 

Šiandien arkikatedroje vyksta pamaldos, taip 
pat sakralinės muzikos koncertai ypatingomis 
progomis. Čia lankėsi abu Lietuvoje viešėję 
popiežiai – šv. Jonas Paulius II ir Pranciškus. 
Prie arkikatedros ir kriptoje yra palaidoti 
vėlesnių amžių vyskupai ir žymūs dvasininkai.

Dešiniojoje bažnyčios navoje rasite neogo-
tikinę Švč. Sakramento koplyčią, kurioje 
vyksta Švč. Sakramento adoracija. Užeikite į 
ją akimirką pabūti tyloje. Kairiojoje bazilikos 
navoje atidengtas šoninis altorius skirtas
šv. Jonui Pauliui II. Jame gerbiama ir šio 
popiežiaus relikvija, prie kurios meldžiama 
šventojo užtarimo. 

Vilniaus g. 1

3 KAUNO ARKIVYSKUPIJOS 
MUZIEJUS
LOBIS: IEŠKOJIMAS

Prie pat Kauno arkikatedros esantis muziejus 
savo veiklos idėjomis tęsia Bažnytinio meno 
muziejaus (1935–1940) ir Religinės dailės 
muziejaus (1940–1944) tradicijas. Čia kaupia-
mas, saugomas ir populiarinamas Kauno 
arkivyskupijos kultūros, istorijos ir meno pavel-
das. Čia pat ir autentiškas memorialinis 
muziejus. Juk kadaise čia, tuometiniuose 
Vyskupų rūmuose, gyveno pats Motiejus 
Valančius, o vėliau ir kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Bute antrame aukšte gyvenusio 
ir 2000 m. mirusio didžio Lietuvos patrioto 
būtį mena kuklūs jo daikteliai, šūsnys knygų 
bei iš portretų šiltai žvelgiančios jo paties akys. 
Būtinai užsukite ir į Lietuvos katalikų bažnyči-
os kronikai skirtą menę bei kitas muziejaus 
erdves.

Žvelgiant į istoriją, lengva pastebėti, kad daug 
žmonių Dievo paieškas įamžino per meną – 
literatūrą, poeziją, dailę, muziką – taip 
liudydami, kviesdami ieškoti. To, kas už mus 
didesnis. Vaikščiodami po muziejų raskite 
laiko pasigilinti: kokios detalės kartojasi? Ką 
išgyvenate matydami kūrinius? Kokių 
asociacijų kyla?

M. Valančiaus g. 6

1 JONO PAULIAUS II
PILIGRIMŲ CENTRAS

Šis visoms ieškančioms sieloms atviras 
piligrimų centras yra Kauno arkivyskupijos 
kurijos padalinys, įsteigtas 2009 m. Jo 
bendruomenė koordinuoja piligrimų sielovadą 
Kauno arkivyskupijos parapijose ir dekanatu-
ose, kad arkivyskupijos teritorijoje esančios 
šventos vietos taptų piligrimų dar labiau 
lankomos, prisideda prie arkivyskupijoje 
organizuojamų sielovados renginių. Jei norite 
savanoriauti arkivyskupijoje, esate laukiami! O 
jei domitės piligriminėmis kelionėmis po 
Lietuvą ir užsienį, kurių metu pagilinsite 
dvasinį gyvenimą, susipažinsite su savimi ir su 
ypatingomis Dievo malonės pasireiškimo 
vietomis, – irgi užsukite čia. 

Vilniaus g. 1 / M. Valančiaus g. 4

4 ŠV. MIKALOJAUS 
BAŽNYČIA IR KAUNO 
SESERŲ BENEDIKTINIŲ 
VIENUOLYNAS
LOBIS: MALDA

Europos globėjas šv. Benediktas, savo 
bendruomenei parašęs svarbią Regulą, buvo 
italas. Į Lietuvą Benedikto išmintis keliavo 
tūkstantį metų, o vienuolynas Kaune įkurtas 
1624 m., kai iš Nesvyžiaus su dar septyniomis 
seserimis atvyko Kauno pavieto bajoro 
Andriejaus Skorulskio dukra Ona Eufemija. 
Kauno vyskupas vienuolėms perdavė šalia 
esančią XV a. statytą gotikinę Šv. Mikalojaus 
bažnyčią. Joje tarnavo bei sielovadą vykdė 
palaimintasis Teofilius Matulionis. Jo rūpesčiu 
atlikta svarbiausia bažnyčios rekonstrukcija 
bei įvesta amžinoji Švenčiausiojo Sakramento 
adoracija. Sovietų okupacijos metais 
bažnyčioje buvo viešosios bibliotekos knygų 
saugykla. 1990 m. bažnyčia suremontuota ir 
grąžinta tikintiesiems, į vienuolyną grįžo 
benediktinių kongregacijos seserys. Taigi ir 
šiandien vienuolyną laiko ne tik didingi mūrai, 
bet ir nuolatinė malda. 

Benediktinių g. 10

5 ŠV. GERTRŪDOS BAŽNYČIA 
IR KAUNO MARIJONŲ 
VIENUOLYNAS
LOBIS: UŽTARIMAS

Ši bažnytėlė šiandien garsi koplyčioje nuolat 
deginamų žvakių šviesa. Tai ir viena seniausių 
gotikinių bažnyčių Lietuvoje, menanti net XV 
amžių. 1922 m., kai bažnytėlė perduota
Nekaltojo Prasidėjimo marijonų kongregacijai, 
ši pasistatė naują mūrinį vienuolyną, pagal 
savo vienuolijos poreikius šiek tiek pakeitė 
bažnyčios interjerą. Okupacijos metais 
bažnyčioje įrengta Sveikatos ministerijai 
priklausiusi medicinos technikos parduotuvė, 
veikusi iki 1987 m. Visgi Laisvės alėjos kieme 
besislepianti šventovė saugo ir Sąjūdžio dvasią 
– XX a. 9 dešimtmečio pabaigoje planuota ją 
nugriauti, mat šalia buvo statomas Komunistų 
partijos Vykdomojo komiteto pastatas. 
Patriotiškai nusiteikę kauniečiai šį procesą 
sustabdė ir bažnyčią išgelbėjo. 1992 m. Šv. 
Gertrūdos bažnyčia kartu su vienuolyno 
pastatais grąžinta Nekaltojo Prasidėjimo 
marijonų kongregacijai. Ant vienuolyno sienos 
pamatysite stiklu dengtą kryžių. Tai galimai 
pats seniausias kryžius, išlikęs Kauno mieste. 
Ant Šv. Gertrūdos bažnyčios stogo jis užkeltas
XVI a. viduryje, nukeltas 1992 m. Atradimo 
metu jam buvo apie 450 metų.

Na, o Žvakių šventovėje liepsnos negęsta ne 
šiaip sau: kiekviena žvakė uždegama 
konkretaus aukotojo intencija, atspindi skirtin-
gas gyvenimo istorijas, prašymus, padėkas, už 
kurias be perstojo meldžiamasi visą savaitę, 
kol dega žvakė. Taigi, užžiebęs čia liepsną, 
turi maldos užnugarį.

Laisvės al. 101A

6 ŠV. ARKANGELO MYKOLO 
(ĮGULOS) BAŽNYČIA
LOBIS: ŠVIESA

Vieni šią šventovę dievina ir laiko svarbiausiu 
Kauno simboliu, kiti ne itin mėgsta – taip 
buvo ir tarpukariu, taip yra ir dabar. Šį prieš 
pat XX a. tarp administracinių tvirtovės 
pastatų komplekso iškilusį neobizantinį – kad 
primintų krikščionybės ištakas – statinį dauge-
lis vadina tiesiog Soboru. Šventovė turi 5 
kupolus: centrinį didįjį ir 4 kampinius mažus 
(juose pakabinta 12 varpų). Pirmosios Respub-
likos metu čia jau meldėsi katalikai, o XX a.
7 deš. Soboras paverstas muziejumi – tiksliau, 
M. K. Čiurlionio muziejaus Skulptūros ir 
vitražo galerija. 1996 m. ji atiduota LR 
kariuomenės Kauno įgulos reikmėms ir tapo 
Kauno Įgulos bažnyčia. 

Nepriklausomybės a. 14

7 KAUNO KRISTAUS 
PRISIKĖLIMO BAZILIKA
LOBIS: LAISVĖ

Paminklas Lietuvos valstybingumui buvo 
svarbus ir vietos, ir užsienio lietuviams, gausiai 
aukojusiems bažnyčios statyboms. Kertinis 
latvio Karolio Reisono suprojektuoto pastato 
akmuo atvežtas iš Jeruzalės Alyvų kalno ir 
pašventintas 1934 m., bet iki bažnyčios konse-
kracijos turėjo praeiti dar 70 metų. Sovietų 
okupacijos metais nebaigtoje bažnyčioje veikė 
radijo gamykla. Beje, kol vyko diskusijos dėl 
Kristaus Prisikėlimo bazilikos, vos už 400 
metrų, Aukštaičių gatvėje, 1923 m. pastatyta 
laikinoji, tebeveikianti ir šiandien Mažoji 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Ji veikė per 
visas okupacijas! O štai didžioji bazilika 
tikintiesiems atiduota tik atkuriant Nepriklau-
somybę ir galiausiai iškilmingai konsekruota 
2004 m. 

Ypač įdomi Bazilikos stogo terasa. Iš čia 
atsiveria Kauno miesto panorama. Terasos 
krašte įrengta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
koplyčia, skirta žuvusiems už Lietuvos laisvę 
atminti. Užkilę į terasą ir žvelgdami į šimtus 
namų stogų bei dar daugiau po jais 
vykstančių gyvenimų, prisiminkite, kur jūsų 
šaknys ir kodėl šiandien esate laisvas.

Žemaičių g. 31A

8 KAUNO PAŽAISLIO 
BAŽNYČIA IR VIENUOLYNO 
ANSAMBLIS
LOBIS: GROŽIS

Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis – 
vienas ryškiausių ir gražiausių brandžiojo 
baroko architektūros šedevrų Šiaurės Rytų 
Europoje. Šventovę atokiame miške, 
išraižytame pasivaikščiojimams puikiai 
tinkamais takais, Kauno marių pusiasalyje 
(tiesa, marios suformuotos daug vėliau, XX a. 

T. Masiulio g. 31 

Šis maršrutas – lyg Kauno piligrimo pasas. Žemėlapyje išsibars-
tę ir mėlynais skaičiais pažymėti apskritimai žymi vietą ants-
paudams, kurie liudys apie jūsų apsilankymą maršrute specialiu 
simboliu pažymėtose šventovėse ir nurodytų lobių atradimą ar 
patyrimą. Surinkę Septynis antspaudus, galėsite gauti Kauno 
piligrimo pažymėjimą (skaitmeninį arba popierinį).

Susisiekite:
www.piligrimyste.lt
Jono Pauliaus II piligrimų centras
Vilniaus g. 1 / M. Valančiaus g. 4
Tel. +37068615225

Kauno Soboro požemiuose įsikūręs muziejus 
neregiams, žinomas kaip „XXI amžiaus 
katakombos“. Apsilankymas šiame muziejuje 
yra įspūdinga patirtis – jame orientuojamasi 
tik per lytėjimo, garso ir uoslės pojūčius, 
kadangi labirintuose aklina tamsa. O juk 
keliaudamas per tamsą geriau suvoki, kas yra 
šviesa. Eidami labirintais pabandykite 
prisiminti giliausias savo gyvenimo tamsumas 
ir šviesą. Kas padėjo neišsigąsti tamsos? O 
pakilę viršun pamąstykite, ar šviesa padeda 
pamatyti dalykus aiškiau.

viduryje), XVII a. vienuoliams kamalduliams 
pastatė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kancleris Kristupas Žygimantas Pacas. 
Ansamblis suprojektuotas italų architekto 
Giovanni Battista Frediani, išpuoštas 
Lombardijos skulptūros meistrų lipdiniais ir 
florentiečio tapytojo Michele’s Arcangelo 
Palloni freskomis. Pažaislį garsino ne tik 
maldinga kamaldulių gyvensena ir architek-
tūra bei meno vertybės, bet ir nežinomo 
autoriaus nutapytas Gražiosios Meilės Motinos 
su Kūdikiu atvaizdas, dvelkiantis tauria 
ramybe ir švelnia meile didžiajame
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas 
Elzbietą bažnyčios altoriuje. 

Kvapą gniaužianti vienuolyno istorija, 
trunkanti daugiau kaip tris šimtmečius, 
pažymėta įvairių dvasinių tradicijų, karų, 
gaisrų ir niokojimo. Čia veikė ir muziejaus 
padalinys, ir net ligoninė. Šiuo metu vienu-
olyne gyvena ir juo rūpinasi Šv. Kazimiero 
seserų kongregacija. 

Vienuolyne veikia Sakralinis muziejus bei 
svetingumo kompleksas „Monte Pacis“. Čia 
vyksta didieji Pažaislio muzikos festivalio 
koncertai, kurių didingiausieji tradiciškai 
planuojami per Žolinės šventę. Beje, Pažaislio 
bažnyčios ir vienuolyno ansamblis išrinktas 
geriausia 2020 metų filmavimo lokacija 
Europoje – čia filmuotas serialas „Jekaterina 
Didžioji“.


