
Jedną z najbardziej wyrazistych modernistycznych świątyń na 
Litwie jest kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie. To symbol 
duchowego odrodzenia narodu litewskiego i odzyskania wolności. Ten 
kościół wzywa każdego wierzącego do miłości Ojczyzny, szacunku dla 
chrześcijańskich korzeni narodu i przypomina, że trwałą podstawą życia 
narodowego jest Jezus Chrystus.

Na architekturę tego kościoła składają się rytmiczne, surowe linie 
pionowe i wyrazista, schodkowa sylweta, z której centralnej części 
wznosi się 70-metrowa wieża. Na dachu kościoła możemy zwiedzić taras 
i kaplicę poświęconą Matce Bożej Szydłowskiej. Na placu przy kościele 
oraz w kolumbarium mają swe groby ludzie zasłużeni dla Kościoła i kraju. 
W sali konferencyjnej mieści się stała wystawa fotograficzna 
poświęcona wizycie papieża Jana Pawła II na Litwie.

Sekretariat świątyni
Žemaičių g. 31b, 44175 Kaunas, tel. +370 37 229222, 
email: prisikelimas@kaunas.lcn.lt
www.prisikelimas.lt

Na obrzeżach Kowna, na wzgórzu przy Zalewie Kowieńskim, 
znajduje się pokamedulski zespół klasztorny w Pożajściu (lt. Pažaislis)  
jedno z najwspanialszych arcydzieł dojrzałego baroku w całej Europie 
Wschodniej. W XVII w. tę świątynię wybudował dla zakonników kanclerz 
wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac (1621 1684). Jednak znaczenie 
zespołu klasztoru i kościoła ma swe źródła nie tylko w pobożności 
kamedułów czy w wartości artystycznej tamtejszych budowli.

Od wieków rzesze pielgrzymów co roku 2 lipca przybywały, by 
uczestniczyć w odpustach i modlić się przy łaskami słynącym obrazie 
Maryi Matki Miłości Pięknej, popularnie zwanym obrazem Matki Boskiej 
Kamedulskiej. Podarował go pustelnikom kamedulskim fundator 
zespołu klasztornego Krzysztof Zygmunt Pac. Dramatyczna, ponad 
trzysta lat licząca historia klasztoru nosi znamiona nie tylko 
różnorodnych tradycji duchowych, ale też wojen, pożarów i zniszczeń. 

Dzisiaj miejscem tym opiekują się siostry ze Zgromadzenia Św. 
Kazimierza. Starają się ożywiać i utrzymać tradycje Bożej czci w tym 
miejscu, otwierając wrota klasztoru nowym przejawom życia 
kulturalnego i religijnego. 

Centrum Kultury i Turystyki w Pożajściu
T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas, tel. +370 37 458868, 
email:  info@pazaislis.org
www.pazaislis.org  

-

Szydłowo (lt. Šiluva) jest bardzo dawnym ośrodkiem 
pielgrzymkowym. Od pięciuset lat odbywają się tu odpusty Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, zaczynające się na początku września i 
trwające osiem dni. Co roku to miasteczko odwiedza około 180200 
tysięcy wiernych z Litwy i zagranicy.

W miejscu, gdzie przed czterystu laty pasterzom ukazała się 
Najświętsza Maryja Panna, zbudowana została Kaplica Objawienia. Jest 
ona tłumnie odwiedzana przez wiernych. W fundamencie ołtarza został 
wmurowany kamień, na którym w 1608 r. objawiła się Matka Boża z 
Dzieciątkiem.

W bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pątnicy modlą się 
przed niezwykłym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanym 
wizerunkiem Maryi Uzdrowienia Chorych. Już od początku XVII w. słynie 
on łaskami. W 1786 r. obraz ten został ukoronowany koronami 
papieskimi.

Co roku w ostatnią niedzielę sierpnia do świątyni w pieszej 
pielgrzymce przybywają tysiące pątników, by podziękować Bogu za dar 
niepodległości i wolności Litwy oraz by modlić się za wszystkich, którzy 
dla Ojczyzny cierpieli i ofiarowali życie. 

7 września 1993 r. w Szydłowie modlił się papież Jan Paweł II, 
zawierzając Litwę opiece Najświętszej Maryi Panny. Niedawno został 
tam wzniesiony jego pomnik.

Dom Jana Pawła II
M. Jurgaičio g.  5, Šiluva, 60432 Raseinių r., tel. +370 428 79200, 
email:  info@siluva.lt
www.siluva.lt 

Jednym z najciekawszych i największych kompleksów architektury 
sakralnej, zachowanych do dzisiaj jest pochodzący z XVII-XVIII w. zespół 
kościoła i klasztoru w Cytowianach (lt. Tytuvėnai). Składa się na niego 
kościół Najświętszej Maryi Panny, dziedziniec z Drogą Krzyżową i Kaplica 
Schodów Chrystusowych (albo Świętych). Kaplica jest zbudowana na 
planie  rzymskiej bazyliki na Lateranie o tej samej nazwie. Z Kaplicą 
łączy się pobernardyński klasztor. Architektura wszystkich budynków 
zespołu charakteryzuje się wielowarstwową harmonią gotyku, renesansu 
i baroku.

Od lat dwudziestych  XVII w. w głównym ołtarzu znajduje się tu 
słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na największy na 
Litwie kompleks Drogi Krzyżowej składa się 39 stacji. Kult Świętych 
Schodów jest bardzo wyrazisty: Kaplicę nawiedzają liczni pielgrzymi nie 
tylko z Litwy i z innych krajów. Konsekwentnie trzymają się dawnej 
tradycji: po Świętych Schodach wchodzą tylko na kolanach, na każdym 
stopniu odmawiają modlitwę, a potem z czcią całują ziemię, 
sprowadzoną z Ziemi Świętej, znajdującą się pod szklanym kloszem. 

Ośrodek Pielgrzymkowy w Cytowianach
Maironio g. 1, Tytuvėnai, 86484 Kelmės r., tel. +370 674 97392,
e-mail: info@tytuvenai.eu
www.tytuvenubaznycia.lt 

Z którejkolwiek strony przybywalibyśmy do Szawel (lt. Šiauliai), 
zawsze z daleka zobaczymy piękną, 70-metrową wieżę. To centrum 
utworzonej w 1997 r. przez papieża Jana Pawła II diecezji szawelskiej  
katedra świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to najbardziej wyraziste 
dzieło architektoniczne w stylu renesansowego manieryzmu na Litwie.

Katedra wygląda okazale i wzbogacona jest oryginalnymi 
szczegółami architektonicznymi. Na jej południowej ścianie w 1625 r. 
został umieszczony zegar słoneczny. Obecnie fasada główna i wieżyczki 
bramy dziedzińca z otworami przystosowanymi do obrony stwarzają 
wrażenie gotowej do obrony twierdzy. Wrażenie to potęguje znajdująca 
się na przeciwko katedry brama dziedzińca, jedyna tego typu na Litwie. 
Taki efekt dobrze umocnionej budowli powstał dzięki połączeniu 
miejscowych tradycji architektonicznych z wzorcami zachodnimi. 

Ludzie często klękają przed tutejszym obrazem Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem na cichą modlitwę, a pielgrzymi rozpoczynają lub 
kontynuują stąd swoją podróż na Górę Krzyży.

Kancelaria katedry
Aušros takas 3, 76294 Šiauliai, tel. +370 41 528077, 
email:  info@siauliukatedra.lt
www.siauliukatedra.lt 

Centra Informacji Turystycznej w Kownie
Laisvės al. 36, Kaunas, tel. +370 37 323436,  
email: info@kaunastic.lt, www.kaunastic.lt 

„Mūsų odisėja“, M. K. Čiurlionio g. 15,
Kaunas, tel. +370 37 408 410, 
email:  info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt 

Ośrodek „Kauno vartai“ TIC, Rotušės a. 29, 
Kaunas, tel. +370 37 321 112, 
email: info@kaunovartai.lt , www.kaunovartai.lt 

Centrum informacji turystycznej i biznesowej w Kelmė 
www.kelmevic.lt
Birutės g. 4, Kelmė, tel. +370 427 61430, 
email: info@kelmevic.lt

Centrum Informacji Turystycznej w Szawlach
Vilniaus g.  213, Šiauliai, 
tel.: +370 41 523110, +370 41 521105, 
email: tic@siauliai.lt 
www.siauliai.lt

Pokamedulski zespół klasztorny w PożajściuKościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie 

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i 
Kaplica Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie Zespół kościoła i klasztoru w Cytowianach

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Szawlach 

Bazylika archikatedralna świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
Kownie to jeden z najstarszych i największych kościołów na Litwie, 
zarazem jedyny gotycki kościół o rozmiarach bazyliki. Przypuszczalnie 
pierwszy kościół w tym miejscu zbudowano około 1408 1413 r. Obecny 
styl bazyliki to przykład przejścia między gotykiem a renesansem. 
Cudowny obraz Matki Boskiej Bolesnej (Pieta) z XVII w. wiszący w ołtarzu 
pod tym samym wezwaniem jest jednym z najstarszych dzieł sztuki 
kościelnej w tej świątyni. Obraz ten słynie z łask, toteż często można 
zobaczyć przy nim modlących się w skupieniu ludzi.

6 września 1993 r. bazylikę archikatedralną odwiedził papież Jan 
Paweł II na osobistą modlitwę.

Kancelaria bazyliki architedralnej
V. Sladkevičiaus g. 5, 44281 Kaunas, tel. +370 37 324093, 
email: info@kaunoarkikatedra.lt

-

www.kaunoarkikatedra.lt

Bazylika archikatedralna świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Kownie

W bazylice Św. Archanioła Michała w Mariampolu spoczywają 
szczątki bł. arcybiskupa Jerzego Matulewicza (lt. Jurgis Matulaitis). Jest 
on jedynym współczesnym Litwinem, którego w 1987 r. beatyfikował 
papież Jan Paweł II.

Życie tego człowieka nie jest opisane starodawnymi legendami, ale 
wręcz przeciwnie  jest bardzo bliskie duchowi naszych czasów. 
Świetlana postać błogosławionego przyciąga nie tylko pielgrzymów z 
całej Litwy, ale też wiernych z zagranicy. Najwięcej ich się zbiera co 
roku w lipcu, kiedy to odbywają się główne obchody liturgiczne ku jego 
czci - odpust błogosławionego Jerzego Matulewicza.

W jego rodzinnym domu we wsi Lūginė niedaleko Mariampola 
zbudowana jest kaplica błogosławionego Jerzego Matulewicza. Tam w 
każdy piątek odprawiana jest msza św. Dlatego właśnie do wsi Lūginė 
organizowane są często piesze pielgrzymki, odbywają się różne zajęcia 
formacyjne dla młodzieży.

Centrum kultury i turystyki w Mariampolu 
Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė, tel. +370 343 50938, 
email: info@marijampolesbazilika.lt
www.marijampolesbazilika.lt 

Góra Krzyży ze względu na swe rozmiary i niepowtarzalną historię 
jest jedynym na świecie zabytkiem kultury duchowej i sztuki sakralnej 
tego typu. Jest to bodaj najbardziej uczęszczane miejsce na Litwie. 
Wyraża spontaniczną, ludową religijność.

Pierwszy raz w źródłach pisanych obecność krzyży w tym miejscu była 
wzmiankowana w 1850 r. Ich pojawienie się wiązane jest z upadkiem 
Powstania Listopadowego (1831) i późniejszymi represjami. Na tym 
dawnym grodzisku stawiano krzyże, by upamiętnić poległych 
powstańców.

W okresie władzy sowieckiej Góra Krzyży miała szczególne znaczenie 
dla życia religijnego w kraju. Było to miejsce wyrażania anonimowego, 
ale zadziwiająco upartego sprzeciwu wobec reżimu totalitarnego i jego 
działań przeciwko narodowi. Po odzyskaniu niepodległości to miejsce 
stało się symbolem niezłomnej wiary, bolesnych doświadczeń i nadziei.

Góra Krzyży stała się znana po 7 września 1993 r., kiedy to papież Jan 
Paweł II odwiedził to miejsce i odprawił mszę św. Uczestniczyło w niej sto 
tysięcy wiernych. W 1994 r. ustawiono tu ogromny krzyż, który Jan Paweł 
II ofiarował Litwie.

Obecnie na Górze Krzyży znajduje się ponad 50 tysięcy różnego 
rodzaju i wielkości krzyży. Stawiając tu nieustannie krzyże ludzie chcą 
wyrazić wierność Chrystusowi, prosząc Go o pomoc i pocieszenie, a 
zarazem znaczą to miejsce chrześcijańskim znakiem.

W 2001 r. gałąź rękodzieła litewskiego zajmująca się wyrabianiem 
krzyży oraz z nim związana symbolika zostały wpisane na listę arcydzieł 
niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. 

Klasztor na Górze Krzyży
Jurgaičių k., Meškuičių sen., 81439 Šiaulių r., tel. +370 41 527733,
 email: vienuolynas@erdves.lt 
www.kryziukalnas.lt

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i kaplice Drogi 
Krzyżowej Kalwarii Żmudzkiej to najbardziej znana świątynia diecezji 
żmudzkiej i ośrodek pielgrzymkowy na zachodniej Litwie. Tutaj w 1639 r. 
wzniesiono pierwszą w kraju drogę krzyżową. Tworzyło ją dwadzieścia 
kapliczek umieszczonych na pagórkach dookoła miejscowości.

Co roku w czasie odpustów Kalwarię Żmudzką odwiedza około 70 
tysięcy pielgrzymów. Przechodzi się Drogą Krzyżową śpiewając napisane 
w XVII w. specjalnie z myślą o Kalwarii Żmudzkiej pieśni. Ich treścią jest 
rozmyślanie o męce Chrystusa i jego śmierci na krzyżu. Kultem otoczony 
jest też sprowadzony w pierwszej połowie XVII w. z Rzymu obraz 
Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. Wizerunek znajduje się teraz 
w głównym ołtarzu w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

W 1988 r. papież Jan Paweł II kościołowi Kalwarii Żmudzkiej nadał 
tytuł bazyliki, a w 2004 r. zezwolił na rozpoczęcie procesu prowadzącego 
do koronacji tutejszego obrazu Matki Bożej koronami papieskimi. Ten 
proces zakończył papież Benedykt XVI, a obraz uroczyście ukoronowano 
w 2006 r. nadając mu tytuł Królowej Rodzin Chrześcijańskich. W górnej 
części głównego ołtarza są przechowywane relikwie Świętego Krzyża, 
podarowane przez dominikanów lubelskich w połowie XVII w., 
największe w krajach bałtyckich. 

Sekretariat świątyni
Vienuolyno g. 1, 90443 Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r., 
tel. +370 448 43088, e-mail: info@zemaiciukalvarija.lt 
www.zemaiciukalvarija.lt  

Centrum Informacji Turystycznej w Szawlach  Oddział 
przy Górze Krzyży
Jurgaičių k., Meškuičių sen., 81439 Šiaulių r., 
tel. +370 41 370860, email: turizmas@siauliai-r.sav.lt

Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Płungianach 
Dariaus ir Girėno g. 27, Plungė, tel. +370 448 55108; 
email: turizmas@pvic.lt, pvic@takas.lt 

Góra Krzyży (zwana też Świętą albo Zamkową Górą)
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
i kaplice Drogi Krzyżowej Kalwarii Żmudzkiej Bazylika p.w. św. Michała Archanioła w Mariampolu, kaplica błogosławionego Jerzego Matulewicza

Świątynia Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Krakinowie

Świątynia z dawien dawna słynie z cudownego obrazu Matki Bożej z 
Dzieciątkiem oraz odpustu Matki Boskiej Zielnej, przyciągającego 
rzesze pątników z Auksztoty Północnej i Środkowej. Uważa się, że 
wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, klasyfikowany jako typ 
ikonograficzny nazywany Hodegetria (wskazująca drogę), pochodzi z XV 
w. O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Matki Boskiej 
przypominają liczne wota wierzących, zwracających się do niej poprzez 
modlitwę przy obrazie. Zachowało się nawet wotum z XVI w. 
Odrestaurowany w 1961 r. cudowny obraz jest rdzeniem gromadzącym w 
czasie odpustu Matki Boskiej Zielnej kilkanaście tysięcy pielgrzymów. 
Starą pieśń poświęconą Marii z Krakinowa, z języka polskiego 
przetłumaczył i zredagował mieszkający w Krakinowie w latach I wojny 
światowej litewski poeta Maironis. Znalazła się ona w zbiorze jego 
poezji Pavasario balsai (pol. dosł. Głosy wiosny). W 2009 r. świątynię 
krakinowską połączono wyjątkowymi więzami duchowymi z rzymską 
bazyliką papieską Santa Maria Maggiore. Jest to świątynia siostrzana tej 
bazyliki na Litwie. Papieże Jan Paweł II oraz Benedykt XVI udzielili 
odpustu zupełnego wiernym, którzy odwiedzą świątynię w Krakinowie w 
dowolnym dniu trwających osiem dni obchodów Matki Bożej Zielnej, 15-
tego dnia każdego miesiąca oraz przez całą uroczystość Najświętszej 
Marii Panny. W 2000 r. papież Jan Paweł II ogłosił imiona XX-wiecznych 
męczenników za wiarę, wśród których znalazło się 8 mieszkańców 
Krakinowa.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakinowie 
(lit. Krekenava) Bažnyčios g. 18, Krakinów (Krekenava), 
38306 Panevėžio r.
Tel. 8 45 593258, e-mail: info@krekenava.lt
www.krekenavosbazilika.lt

7 września 1993 r. Papież Jan Paweł II odprawia Mszę Świętą przy 
Górze Krzyżowej, w której uczestniczy 100 tysięcy pielgrzymów

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Piwoszunach (lit. 
Pivašiūnai) jest drugą pod względem znaczenia świątynią w diecezji 
koszedarskiej (lit. Kaišiadorys), zaraz po koszedarskiej katedrze 
Przemienienia Pańskiego. Kościół jest klasycznym przykładem 
drewnianej architektury sakralnej na Litwie. Od dawna ta malownicza 
miejscowość w regionie Dzukiji znana jest dzięki łaskami słynącemu 
obrazowi Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jest on szczególnie podobny do 
wizerunku Najświętszej Maryi Panny ze Starych Trok, a wielu 
pielgrzymów doświadczyło tutaj Bożej łaski uzdrawiającej ciało i duszę. 
Pragnąc wyrazić cześć Matce Bożej i podziękować za łaski otrzymane za 
Jej wstawiennictwem, w 1988 r. kardynał Vincentas Sladkevičius 
ukoronował obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem poświęconymi przez 
papieża Jana Pawła II koronami, nadając obrazowi tytuł Pocieszycielki 
Strapionych. Najliczniej gromadzą się tu wierni (nie tylko z Litwy, ale też 
z zagranicy) w połowie sierpnia, kiedy to całą oktawę jest obchodzony 
odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej). 

Kancelaria kościoła
Pivašiūnai, 64482 Alytaus r., tel.: +370 315 29344, +370 315 29386; 
email: info@pivasiunai.lt
www.pivasiunai.lt 

Ośrodek informacji turystycznej w Olicie (lt. Alytus)
www.alytus-tourism.lt 
Rotušės a. 14A, Alytus, tel.: +370 315 52010; 
email: info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Piwoszunach 
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4 września 1993 r. Papież Jan Paweł II całuje ziemię litewską 
na lotnisku w Wilnie

7 września 1993 r. 
Papież Jan Paweł II 
koronuje statuę 
Najświętszej Marii Panny 
w Szydłowie

Bazylika to najbardziej znany symbol stolicy i jej duchowe centrum. 
Jest ona pamiątką po chrzcie Litwy. Zbudowana została w samym sercu 
miasta, u podnóża zamku. Świątynia była świadkiem niejednego ważnego 
dla naszego państwa wydarzenia. Tutaj byli koronowani władcy Litwy, tu 
chowano biskupów i możnowładców.

Obecnie odprawiana tutaj msza św. jest zwykle centralnym punktem 
podczas ważnych uroczystości religijnych, narodowych czy 
upamiętniających. Pielgrzymów i gości Wilna do tej świątyni przyciągają 
dobra duchowe i skarby kultury. W krypcie bazyliki archikatedralnej 
znajduje się najstarszy na Litwie fresk „Ukrzyżowanie” pochodzący z 
końca XIV wieku. Wczesny barok reprezentuje w tej świątyni jeden z 
najpiękniejszych na Litwie zabytków w tym stylu  kaplica św. Kazimierza. 
Ma ona nie tylko ogromną wartość architektoniczną, artystyczną i 
religijną. To miejsce jest bowiem dla katolików wyjątkowo drogie: tutaj 
są złożone relikwie patrona Litwy  św. Kazimierza.

Rozpoczynając swoją podróż apostolską po Litwie, 4 września 1993 
roku, papież Jan Paweł II modlił się przy relikwiach św. Kazimierza w 
bazylice archikatedralnej. Tutaj spotkał się także z księżmi, 
zakonnikami, zakonnicami i klerykami.

Uwagę przybywających do katedry przyciąga także łaskami słynący 
obraz Madonny Sapieżyńskiej znajdujący się w Kaplicy Gasztołdów. 

Bazylika archikatedralna
Katedros a. 1, 01100 Vilnius, tel.: +370 5 2610731, +370 5 2611127, 
email: info@katedra.lt
www.katedra.lt
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Wileńska Droga Krzyżowa (7 km)

Jan Paweł II, tuż po wyborze na Stolicę Piotrową w 1978 r., wyraził 
solidarność z „Kościołem milczenia” w krajach, w których z jakichś 
przyczyn była ograniczana wolność wyznania, a jej obrońcy 
prześladowani. Pierwszy raz po litewsku papież pozdrowił wiernych już 
w czasie uroczystości inauguracji pontyfikatu. Także później, w czasie 
różnych świąt i obchodów, słowo wypowiadane przez Najwyższego 
Pasterza po litewsku było źródłem pokrzepienia dla narodu w godzinie 
próby.

O okupacji Litwy przez Sowietów i prześladowaniach wierzących 
miały światu przypomnieć dwie wielkie uroczystości, zorganizowane w 
Rzymie. W 1984 r. uczczono pięćsetną rocznicę śmierci św. Kazimierza 
(1458 1484), a w 1987 r. obchodzono 600-lecie chrztu Litwy. W czasie 
obchodów jubileuszu chrztu Jan Paweł II beatyfikował Jerzego 
Matulewicza (lit. Jurgis Matulaitis) (1871 1927). W przededniu 
załamania się władzy komunistycznej w 1988 r. Ojciec Święty dał kolejny 
wyraz wsparcia i uznania dla Litwy, podnosząc biskupa Vincentasa 
Sladkevičiusa (1920 2000) do godności kardynalskiej.

24 grudnia 1991 r. Jan Paweł II ustanowił na terytorium Litwy dwie 
prowincje kościelne, metropolie: wileńską i kowieńską. Symboliczne 
znaczenie ma fakt, że papież pochodzący z Polski potwierdził 
przynależność archidiecezji wileńskiej do Litwy.

Dni 4-8 września 1993 r. były niezwykłe dla Kościoła katolickiego i dla 
państwa litewskiego, które niedawno wyzwoliło się spod jarzma 
totalitaryzmu i odzyskało niepodległość: na Litwie gościł wtedy Jan 
Paweł II. Do historii Litwy wszedł on jako pierwszy papież, który 
odwiedził nasz kraj. Temat pielgrzymki „Bądźmy świadkami Chrystusa, 
który nas wyzwolił” nie był przypadkowy. W swoich homiliach i 
przemówieniach Ojciec Święty mówił do narodu litewskiego o źródle i 
fundamencie odrodzenia duchowego, na którym należy zbudować życie 
w wolności. W kontaktach z wiernymi nieraz podkreślał, że wolności nie 
da się oddzielić od odpowiedzialności.

Litwini zostali szczególnie wyróżnieni także w czasie obchodów 
drugiego millenium chrześcijaństwa. Jubileuszowe dni litewskie były 
zorganizowane w Rzymie, a nie wszystkie narody uzyskały taki przywilej. 

-

-

-

Celem szlaku jest przypomnienie o pielgrzymce Jana Pawła II na 
Litwę i  jej głównych akcentach dotyczących podstaw 
pełnowartościowego życia chrześcijańskiego: o Chrystusie i Jego Krzyżu, 
o Duchu Świętym, oraz o najdoskonalszym wzorze życia 
chrześcijańskiego  Maryi. Dlatego do szlaku włączone zostały nie tylko te 
miejsca, które odwiedził Papież w czasie swojej pielgrzymki, ale też 
inne, słynące z tradycji pobożności, należące do naszego dziedzictwa 
kulturowego obiekty sakralne czy miejsca odwiedzane często nie tylko 
przez turystów, ale i pielgrzymów z całego świata.

Pielgrzymi, których interesują miejsca związane z wizytą Jana Pawła 
II na Litwie mogą najpierw zwiedzić bazylikę archikatedralną p.w. św. 
Stanisława i św. Władysława w Wilnie. Tu znajduje się kaplica św. 
Kazimierza  patrona Litwy i miejsce jego wiecznego spoczynku. W Wilnie 
można też pomodlić się przy cudownym obrazie Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Ważny w papieskim przesłaniu 
głoszonym na Litwie temat Krzyża kieruje ku Wileńskiej Drodze 
Krzyżowej (Wileńskiej Kalwarii).

Ci, którzy przybędą do Trok (lit. Trakai), będą mogli zobaczyć od 
wielu stuleci otoczony czcią obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Matka 
Boska przedstawiona na tym wizerunku jest uważana za patronkę Litwy. 
Przypuszczalnie jego powstanie związane jest z osobą wielkiego księcia 
litewskiego Witolda (ok. 1350 1430).

Do Piwoszun (lit. Pivašiūnai) pielgrzymów przyciąga łaskami słynący 
obraz Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych, który znajduje się w 
kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obraz ten został 
ukoronowany koronami pobłogosławionymi przez Jana Pawła II. 

W Mariampolu (lit. Marijampolė), w bazylice św. Michała Archanioła, 
wierni gromadzą się przy grobie bł. Jerzego Matulewicza, którego 
beatyfikował Jan Paweł II.

W bazylice archikatedralnej śś. Piotra i Pawła w Kownie, którą 
nawiedził Jan Paweł II na chwilę osobistej modlitwy, znajduje się łaskami 
słynący obraz Matki Boskiej Bolesnej. Wspinająca się ku niebu świątynia 
Chrystusa Zmartwychwstałego w Kownie odzwierciedla niejako drogę, 
jaką przebył naród litewski w swej historii w wieku XX. Ta świątynia 
zarazem przywołuje słowa Jana Pawła II, który życzył Litwie duchowego 
odrodzenia.

Niepowtarzalna architektura i cenne dzieła sztuki przyciągają 
niejednego pielgrzyma do perły baroku na Litwie  klasztoru 
kamedulskiego w Pożajściu (lit. Pažaislis). Ośrodek ten odradza się 
dzisiaj także duchowo. W znajdującym się tu kościele p.w. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny wisi obraz Matki Pięknej Miłości. Z tym 
obrazem wiąże się długa tradycja pobożności, która może natchnąć 
pątnika do szczerej modlitwy.

Szydłów (lit. Šiluva) jest miasteczkiem, w którym w 1608 r. objawiła 
się Najświętsza Maryja Panna. Przybywający pielgrzymi licznie 
nawiedzają Kaplicę Objawienia oraz kościół p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Znajdujący się w świątyni obraz Matki Bożej z 
Dzieciątkiem, znany także jako wizerunek Maryi  Uzdrowienia Chorych, 
słynie z licznych łask, które otrzymują modlący się za wstawiennictwem 
Matki Boskiej. Wierni bardzo licznie gromadzą się w Szydłowie podczas 
odpustu, który odbywa się tu na początku września.

Duże wrażenie na przybyszach robi zwykle zespół kościoła i klasztoru 
w Cytowianach (lit. Tytuvėnai). Można tu zobaczyć stacje Drogi 
Krzyżowej i tzw. Kaplicę Schodów Chrystusowych (zwanych też Schodami 
Świętymi). Kaplica jest zbudowana na wzór budowli o tej samej nazwie 
przy bazylice na Lateranie w Rzymie.

Od nawiedzenia katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
Szawlach (lit. Šiauliai) często rozpoczynają się pielgrzymki do Góry 
Krzyży, która dzięki Janowi Pawłowi II stała się znana na całym świecie. 
Na Górze Krzyży (zwanej także Świętą Górą czy Górą Zamkową) papież 
wyjaśniał wiernym znaczenie Krzyża jako znaku Bożej miłości.

Wierni licznie nawiedzają także Kalwarię Żmudzką (lit. Žemaičių 
Kalvarija), gdzie zachowały się autentyczne wielowiekowe tradycje 
Drogi Krzyżowej. Pielgrzymi chętnie modlą się przy łaskami słynącym 
obrazie Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin Chrześcijańskich w 
bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i uczestniczą w 
kilkudniowych odpustach w Kalwarii Żmudzkiej.

-

info@piligrimukelias.lt
www.piligrimukelias.lt 

Ostra Brama w Wilnie jest jedyną zachowaną bramą dawnych murów 
obronnych stolicy. Kaplica Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, 
zwana także Kaplicą Ostrobramską, oraz znajdujący się tu łaskami 
słynący obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia jest jednym z 
centralnych punktów życia religijnego, historii i kultury na Litwie. Dla 
licznych pielgrzymów, których drogi prowadzą do Wilna, jest ona główną 
świątynią Archidiecezji Wileńskiej. Kult Matki Boskiej jest szczególnie 
żywy i trwały. Świadczą o tym tłumy pielgrzymów przybywające co roku 
w listopadzie na odpust Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz 
liczba wotów  znaków wdzięczności wiernych.

4 września 1993 roku Papież Jan Paweł II modlił się w Kaplicy 
Ostrobramskiej. Historycznie z Kaplicą Ostrobramską związany jest 
kościół św. Teresy zbudowany w stylu wczesnego baroku. Grunt pod 
budowę tego kościoła i klasztoru uzyskali w 1626 r. karmelici bosi. Prace 
budowlane się przedłużyły i kościół został konsekrowany dopiero w 1654 
r. Freski opowiadające o życiu św. Teresy zachowały się tu po dziś dzień i 
są jedynym tak okazałym fragmentem dziedzictwa artystycznego 
dawnej litewskiej prowincji karmelitów bosych.

Kancelaria kościelna
Aušros vartų g. 14, 01129 Vilnius, tel. +370 5 2123513, 
email:  info@ausrosvartai.lt
www.ausrosvartai.lt 

Droga Krzyżowa w Wilnie (tzw. Kalwaria Wileńska)  jedno z 
najważniejszych miejsc Archidiecezji Wileńskiej, gdzie są obchodzone 
Zielone Świątki. Zbudowana tutaj w XVII w. Droga Krzyżowa ściągała 
rzesze pielgrzymów. Pokonywali oni setki kilometrów, by przejść Drogę 
Krzyżową i doświadczyć Bożego błogosławieństwa. Także i dziś można tu 
zawsze spotkać grupy pielgrzymów. W czasie Zielonych Świątek zaś 
możemy zobaczyć poruszający widok - tysiące ludzi z serdeczną 
modlitwą i smutnym śpiewem przemierzające strome pagórki. 

Historia doświadczyła Kalwarię Wileńską ciężej niż inne świątynie 
stolicy w czasie, który dla katolików na Litwie był okresem próby. W 1962 
r. władze sowieckie wysadziły w powietrze Kalwarię, a po roku zrównały 
z ziemią kapliczki i bramę Drogi Krzyżowej, pochodzące jeszcze z końca 
XVIII w.

Odrodzenie Kalwarii Wileńskiej rozpoczęło się dopiero w 1990 roku. 
Jak ujął to kardynał Audrys Juozas Bačkis, „to nie tylko odbudowa dzieła 
sztuki sakralnej, to przede wszystkim dar dla wierzących, dla całego 
narodu, który przeżył tyle cierpień i strat”.

Kalwaryjski kościół p.w. Odnalezienia Krzyża Św. i klasztor 
zbudowane w stylu późnego baroku i rokoka to jedne z najpiękniejszych i 
najlepiej zachowanych zabytków sztuki na Litwie. Przybywający do tej 
świątyni pielgrzymi w ołtarzu Matki Bożej Bolesnej pod szklanym 
kloszem mogą zobaczyć wystawione relikwie Świętego Krzyża,  
wspaniały XVIII-wieczny, ręcznie wykonany relikwiarz z cząstką drzewa 
Krzyża Chrystusowego.

Kancelaria kościoła
Kalvarijų g. 327, 08420 Vilnius, tel. +370 5 2697469, +370 5 2697779, 
email: info@vilniauskalvarijos.lt
www.vilniauskalvarijos.lt 
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XI         Drugi raz u Kajafa     
XII        W drugiej bramie Syjonu
XIII       Pierwszy raz u Piłata
XIV       Pierwszy raz w Żelaznej bramie
XV        U Heroda
XVI       Po raz drugi w Żelaznej Bramie
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XVIII     W drugiej bramie starego miasta
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XXI       Na ratuszu
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             na swoje ramiona
XXIII     Jezus Chrystus upada pod krzyżem 
             po raz pierwszy
XXIV    Jezus Chrystus spotyka swoją Matkę
XXV     Szymon Cyrenejczyk pomaga 
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             pod krzyżem po raz drugi
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XXXV   Odnalezienie Świętego Krzyża

Bazylika p.w. św. Michała Archanioła w Mariampolu 
(lt. Marijampolė), kaplica błogosławionego Jerzego Matulewicza
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JANA PAWŁA II NA LITWIE
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Międzynarodowy Port Lotniczy

Port morski w Kłajpedzie
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Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława 

Kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Trokach

Kaplica Ostrobramska, czyli Kaplica Najświętszej 
Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wilnie 

Droga Krzyżowa w Wilnie (tzw. Kalwaria Wileńska)

Bazylika archikatedralna świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Kownie

 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie 

Pokamedulski zespół klasztorny w Pożajściu

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
i Kaplica Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie

Zespół kościoła i klasztoru w Cytowianach

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Szawlach 

Góra Krzyży (zwana też Świętą albo Zamkową Górą)

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
i kaplice Drogi Krzyżowej Kalwarii Żmudzkiej

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Piwoszunach (lt. Pivašiūnai)
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Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie

Świątynia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Krakinowie (lit. Krekenava)

Kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach 
to niepowtarzalny znak wiary i zabytek kultury na Litwie, zawierający w 
sobie sześćsetletnie dziedzictwo kościelne i artystyczne. Kościół jest 
zbudowany na półwyspie, ale zawsze był duchowym ośrodkiem miasta, 
który swym znaczeniem dorównywał wzniesionemu na wyspie zamkowi w 
Trokach. Rozmiary, jak i historia tego kościoła są wyjątkowe: nigdy nie 
został zamknięty, nie dostał się w ręce wspólnoty innego wyznania i nie 
był użytkowany w innych celach niż religijne.

Dzisiaj do tego urokliwego zakątka Litwy pątników prowadzą nie 
tylko cenne zabytki sztuki i historii Kościoła, ale przede wszystkim 
łaskami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. Jest to 
najstarszy wizerunek Matki Bożej na Litwie. W 1718 roku został on 
ukoronowany koronami papieskimi, dlatego Troki są zwykle po drodze 
nawiedzane przez uczestników dłuższych pielgrzymek oraz przez 
wiernych z krajów sąsiednich podążających do stołecznej Ostrej Bramy. 
Młodzież Archidiecezji Wileńskiej w celu nabrania sił duchowych często 
organizuje piesze pielgrzymki do świątyni w Trokach.

Kancelaria kościoła
Sodų g. 8, 21106 Trakai, tel. +370 528 55907, 
email: info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt

Ośrodek informacji turystycznej w Trokach
Vytauto g. 69, Trakai, tel. +370 528 51934, 
email:  trakaiTIC@is.lt

Kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w TrokachSanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie

Świątynia Miłosierdzia Bożego słynie z przyciągającego pielgrzymów 
obrazu Jezusa Miłosiernego oraz niesie światu nowinę o Bożym 
Miłosierdziu, któremu papież Jan Paweł II nadał nowe znaczenie. 
Wzniesiony w XV w. gotycki kościół katolicki, początkowo pod 
wezwaniem Świętej Trójcy, doświadczał zmiennych losów. W XIX w. przez 
pewien czas służył jako cerkiew prawosławna, w 1947 r. został zamknięty  
przez władze sowieckie i przekształcony w budynek pełniący funkcję 
magazynu oraz warsztatu. Kiedy Litwa odzyskała niepodległość, kościół 
zwrócono arcybiskupstwu wileńskiemu. Po wykonaniu prac 
restauratorskich, w 2004 r. utworzono tu Świątynię Miłosierdzia Bożego, 
aby w jej ołtarzu głównym czcić słynący z cudów obraz Jezusa 
Miłosiernego. Obraz, na podstawie objawień mistyczki siostry Faustyny, 
namalował w 1934 r. w Wilnie Eugeniusz Kazimirowski (1873-1939). W 
czasach sowieckich obraz był ukrywany w wielu litewskich i białoruskich 
kościołach. Do popularyzacji wizerunku Jezusa Miłosiernego szczególnie 
przyczynił się papież Jan Paweł II; umacniając fundamenty teologiczne 
czczenia Miłosierdzia Bożego encykliką Dives in miscericordia (1980 r.), w 
1993 r. beatyfikując, natomiast w 2000 r. kanonizując siostrę Marię 
Faustynę Kowalską (1905-1938). W 2000 r. Kongregacja ds. kultu Bożego 
ogłosiła, że w niedzielę przewodnią Kościół na całym świecie będzie 
obchodził święto Miłosierdzia Bożego. Od Wielkanocy do uroczystości 
Miłosierdzia Bożego w świątyni trwają obchody tygodnia Miłosierdzia. W 
kościele, przed jego zamknięciem przez Sowietów, pracował spowiednik 
i opiekun siostry Faustyny, ks. Michał Sopoćko (1888-1975, 
beatyfikowany w 2008 r.).

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
ul. Dominikańska (Dominikonų) 12, LT-01131 Vilnius,
 tel. 8 5 2505598,
e-mail: gailestingumas@gailestingumas.lt , 
misericordiadei@yahoo.com
www.gailestingumas.lt

do Rygi

do Warszawy

JONO PAULIAUS II 
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