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Švč. Trejybės ir Šv. Adalberto altoriaus restauravimas Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje 

     Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia  

Vadovaudamiesi ŠV.ADALBERTO-LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS-RITERIŲ ORDINO 

įstatuose numatytais tikslais skatinti  savo narių domėjimąsi Lietuvos istoriniu, kultūriniu  paveldu, inicijuoti 

visokeriopą veiklą, puoselėjant Lietuvos  istoriją, remti  LDK istorinio kultūros paveldo vertybių atstatymą ir 

saugojimą, kviečiame visus Riterių Ordino narius prisidėti prie paramos, rekonstruojant Švč. Trejybės-Šv. 

Adalberto altorių Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje (Papilio g. 9, Kaunas). Tai – viena pirmųjų bažnyčių Kauno 

senamiestyje, statyta XV a. Prie bažnyčios prisišliejęs mūrinis vienuolyno pastatas. XVI a. pradžioje be pilies 

tai buvo stambiausias mūrinių pastatų kompleksas Kaune. Įdomus faktas, kad prie 

bažnyčios veikusios Šv. Onos brolijos koplyčios dedikacijos šventėje 1583 m. atlaidus 

suteikė Vilniaus vyskupas, pirmasis Lietuvos kardinolas Jurgis Radvila (1556-1600) .  

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia labai nukentėjo istorijos verpetuose, tik  2009 m. liepos 

mėn. brolių pranciškonų pastangomis pradėti bažnyčios ir vienuolyno rekonstrukcijos 

darbai.  

Iškilmingo renginio metu 2016.06.05. Riterių Ordino nariai jau padovanojo bažnyčiai 

Šv. Adalberto skulptūrą. Jai numatyta garbinga vieta Švč. Trejybės-Šv. Adalberto 

altoriuje, kurio restauravimui lėšas gali skirti Dvasios Riteriai-mūsų Ordino nariai. 

Taip pat šio kilnaus projekto rėmėjais kviečiami tapti visi, kuriems yra brangus LDK 

paveldas.                                                                                            

                                                                                                                       Šv. Adalbertas Vaitiekus Prahiškis 

                                                                                                                        (956-997), vyskupas, misijonierius       

Broliai pranciškonai, atliekantys didžiulį darbą, atkūriant Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pirmykštį grožį ir 

sugražinant čia anksčiau klestėjusį pamaldumą šventiesiems, tikisi mūsų palaikymo ir paramos. 

Norintys aplankyti bažnyčią, sužinoti daugiau apie restauravimo planus gali skambinti Kauno Šv. Jurgio 

konvento gvardijonui – kun. Pauliui Sauliui Bytautui OFM,  tel. +370 682 602 27. 

arba atvykti į Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią, esančią Nemuno ir Neries upių santakoje, šalia Kauno pilies, 

adresu Papilio g. 9, Kaunas. 

 
           Paramos klausimais kreiptis į:                
  Ričardą Kliučinską , Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės- Riterių Ordino Maršalą 
                     Mobilus tel. Nr. +370 680 38163,  El. paštas      r.kliucinskas@gmail.com                                                                                                                 

Artūrą Giedraitį, Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės- Riterių Ordino Kanclerį 

                      Mobilus tel. Nr +370 687 81610,  El. paštas       arturas@tremex.lt 
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