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PIRMASIS VILKAVIŠKIO VYSKUPAS  
ANTANAS KAROSAS

Gimimo data nustatyta pagal Anykščių parapijos krikšto metrikų įrašą. Gimi-
mo data pagal naująjį kalendorių – 1856 m. vasario 26 d.

1856 m. vasario 15 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Konstantinas 
Januškevičius.

Baigė 6 klases Šiaulių gimnazijoje. 1876–1879 m. studijavo Kauno Žemaičių 
kunigų seminarijoje, kur jo moralinės teologijos ir homiletikos dėstytojas buvo An-
tanas Baranauskas. 1879–1883 m. tęsė studijas Sankt Peterburgo (Rusija) dvasinėje 
akademijoje, kur pasižymėjo kaip gabiausias to meto studentas. 1883 m. jis apsigy-
nė disertaciją apie Biblijos vertimus į lenkų ir lietuvių kalbas ir gavo teologijos ma-
gistro laipsnį.

1883 m. birželio 6 d. A. Karosas buvo įšventintas kunigu.
1883 m. rudenį jis buvo pakviestas dėstyti į Kauno Žemaičių kunigų seminariją. 

Nuo 1884 m. jis pakeitė Žemaičių pavyskupiu tapusį Antaną Baranauską ir vietoje 
jo seminarijoje dėstė homiletiką ir lietuvių kalbą, buvo profesorius. Nuo 1891 m. jis 
apsiėmė dėstyti dar ir moralinę teologiją bei kanonus.

Nuo 1885 m. A. Karosas buvo ir vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio 
(1834–1908) sekretorius – Žemaičių vyskupijos kancleris, daug padėjo vyskupui, 
ypač redaguodamas svarbius raštus, bendraudamas su rusų valdžia.

Nuo 1896 m. A. Karosas buvo Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkas. 
1900–1906 m. jis dirbo Kauno Žemaičių kunigų seminarijos rektoriumi. Tuo metu 
A. Karosas parašė ir išleido knygelę „Trumpas pamokymas apie nekaltą prasidėjimą 
Paneles Szwenczausios : isz priežasties 50-metu jubiliejaus apgarsinimo tos tikėjimo 
tiesos“ (1904 m.), 1906–1907 m. jis redagavo savaitraštį „Nedėldienio skaitymas“.

1906 m. spalio 25 (lapkričio 8) d. A. Karosas buvo paskirtas tituliniu Dorilėjos 
vyskupu ir Lucko–Žitomiro vyskupu sufraganu. 1907 m. birželio 3 (16) d. Sankt Pe-
terburge (Rusija) Žemaičių vyskupas M. L. Paliulionis kartu su vyskupais Karoliu An-
tanu Nedzialkovskiu ir Gasparu Cirtautu konsekravo jį Dorilėjos vyskupu.

	Birželio 4 d. – Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies minėjimas ir pirmasis mėnesio šešta-
dienis:
– 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.

	Birželio 5 d. – Tėvo diena:
– Po visų Šv. Mišių Specialus palaiminimas Tėvams (vyrams).
– 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus. 
– 12 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus tėvus. 
– 18 val. Šv. Mišios už mirusius tėvus. 
– 9 ir 12 val. Šv. Mišiose vaikų Pirmoji Komunija. Melsimės už vaikus, priimančius Šv. Komuniją.

	Birželio 5–13 d. – Novena (devindienis) į šv. Antaną po rytinių Šv. Mišių.
	Birželio 5–19 d. 18 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus.
	Birželio 6 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:

– 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
	Birželio 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis:

– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.
	Birželio 11 d. – Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena minint vyskupijos 90-metį.
	Birželio 12 d. – Šv. Antano Paduviečio – vyskupijos globėjo atlaidai ir Vilkaviškio vyskupijos 

įkūrimo 90-mečio minėjimas.
– 12 val. Šv. Mišioms vadovaus vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupijos kunigai.

	Birželio 13 d. – Šv. Antano Paduviečio šventė.
– 9 ir 18 val. Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.

	Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties diena.
– 12 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvę, bei gyvus ir mirusius tremtinius ir politinius kalinius.

	Birželio 18 d. – Budavonės kankinių 75 m. minėjimas:
– 12 val. Šv. Mišios Budavonės miške, prisimenant Budavonės kankinius ir visus nekaltai „kaltus“.
– Autobusas į Budavonę išvyksta 11 val. nuo parapijos salės.

	Birželio 24 d. – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė.
	Birželio 25 d. – Miesto šventė:

– 11 val. Šv. Mišios už miestą ir miestiečius.
	Birželio 29 d. – Šv. ap. Petro ir Pauliaus iškilmė:

– Aplankius KATEDRĄ ir pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“, pelnomi visuotiniai atlai-
dai.

– Baigiasi Velykinės išpažinties laikas.
	Liepos 1–12 d. – Žemaičių Kalvarijos atlaidai.



BIRŽELIO MĖNESIO SKELBIMAI: 
	Gegužės 31 – Švč. M. Marijos Apsilankymo iškilmė.
	Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos, skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame jose 

dalyvauti. 
– Po vakaro Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalba-

mas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas, bei palaiminimas Švč. Sakramentu.
	Birželio 2 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:

– Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
– 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančiuosius (lapelius su sergančiųjų, už kuriuos norėtumėte, kad 

būtų meldžiamasi, vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
– Užbaigsime Devintinių oktavą. Vakaro Šv. Mišiose teikiamas specialus palaiminimas vaikams, 

taip pat šventinami žolynai.
	Birželio 3 d. – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė ir pirmasis mėnesio penktadienis:

– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
– Galime pelnyti visuotinius atlaidus už viešą maldos „Gerasis Jėzaus“ kalbėjimą.
– 15 val. Gailestingumo vainikėlis ir Šv. Mišios su maldininkais iš Keturvalakių.
– 19.30 val. Parapijos namuose Vilkaviškio dekanato šeimos centras Tėvo dienos proga visus 

kviečia į filmą „Drąsieji“. Filmas apie tai, kaip pasukti tėvų širdis į jų vaikus ir vaikų širdis į jų 
tėvus.

1909 m. gruodžio 6 d. A. Karosas pašventino Kijevo (Ukraina) Šv. Mikalojaus 
bažnyčią.

1909 m. balandžio 7 d. jis buvo paskirtas Seinų (Lenkija) vyskupu, Seinų ir Au-
gustavo vyskupijos ordinaru, 1910 m. birželio 29 d. iškilmingai priėmė šią vyskupiją 
ir 1910–1920 m. paskutinis šios vyskupijos valdytojas. Kaip vyskupas jis rūpinosi vai-
kų katekizacijos ir tikybos dėstymo pradinėse mokyklose gerinimu, stengėsi stiprinti 
pamaldumą ir adoraciją Švč. Sakramentui. A. Karosui ypač sunkiai sekėsi derinti lie-
tuvių ir lenkų įtaką vyskupijoje, gerinti jų santykius. Palankumą lenkams demons-
travusį vyskupijos valdytoją lietuviai vertino kaip pasenusios lenkiškos orientacijos 
atstovą.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir vokiečiams veržiantis į Rytus, 1915 m. 
A. Karosas carinės Rusijos valdžios liepimu apsigyveno Sankt Peterburge ir visą laiką 
siekė leidimo grįžti į savo vyskupiją. 1917 m. sausio 15 d. Sankt Peterburge jis konse-
kravo Žitomiro vyskupą Ignotą Mariją Dubowskį.

1917 m. per Švediją ir Vokietiją grįžęs į Seinus, A. Karosas iki 1920 m. toliau ėjo 
Seinų vyskupo pareigas ir valdė lietuviškąją jos dalį. 1918 m. Seinuose jis atidarė 
lietuvišką kunigų seminariją, taip užsitraukdamas lenkų nemalonę. 1919 m. liepos 
13 d. Kauno arkikatedroje jis konsekravo tituliniu Ceramo vyskupu Juozapą Skvi-
recką.

1919 m. lenkams užėmus Seinus, seminarija buvo uždaryta, o lietuviai dės-
tytojai ir klierikai ištremti į Lietuvą, įsikūrė Zyplių dvare (Šakių r.), o 1922–1930 m. 
veikė Gižuose (Vilkaviškio r.). Vyskupas A. Karosas, išvarytas iš Seinų, kelis mėnesius 
glaudėsi Punsko klebonijoje, o 1920 m. buvo priverstas kraustytis į Lietuvą. 1920–
1926 m. jis gyveno Marijampolėje, marijonų vienuolyne.

1926 m. balandžio 4 d. popiežiui Pijui XI įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją 
ir įkūrus naują Vilkaviškio vyskupiją, 1926 m. balandžio 5 d. A. Karosas buvo paskir-
tas pirmuoju jos vyskupu ir šias pareigas ėjo 1926–1947 m., iki gyvenimo pabaigos. 
1926 m. gegužės 2 d. jis dalyvavo naujų vyskupų konsekravimo iškilmėse ir asistavo 
arkivyskupui Pranciškui Karevičiui, konsekravusiam vyskupu Kazimierą Paltaroką, 
1926 m. gegužės 25 d. iškilmingai konsekravo Telšių vyskupą Justiną Staugaitį.

Jis organizavo pirmąją Vilkaviškio vyskupijos kuriją, iki 1930 m. pastatė trijų 
aukštų kunigų seminarijos, perkeltos į Vilkaviškį iš Gižų, rūmus, uoliai lankė parapi-
jas, teikė Sutvirtinimo sakramentą.

1933 m. popiežiaus Pijaus XI jis buvo paskirtas Šv. Tėvo sosto asistentu ir gavo 
Romos grafo titulą. 1933 m. liepos 6 d. paminėjęs savo kunigystės 50-metį, A. Karo-
sas tapo pirmuoju Lietuvos vyskupu, sulaukusiu tokios sukakties.

1938 m. A. Karosas keliavo į Romą ir susitiko su popiežiumi Pijumi XI.
Sovietinės okupacijos metu seminarijos ir vyskupo rūmai buvo konfiskuoti, to-

dėl A. Karosas 1940–1941 m. gyveno Vilkaviškio klebonijoje. 1940 m. rugpjūčio 4 d. 
Vilkaviškio katedroje jis konsekravo vyskupu Vincentą Padolskį, paskirtą jo augzilia-
ru. Vokiečių okupacijos metais jis tęsė vyskupo veiklą, tačiau buvo jau silpnos svei-
katos. 1944 m. vasarą jis nusprendė niekur nesitraukti, nors karo frontas suniokojo 
Vilkaviškį, buvo sugriauta katedra ir vyskupo rezidencija.

1944–1946 m. A. Karosas gyveno Šunskuose (Marijampolės sav.), nuo 1946 m. 
iki gyvenimo pabaigos – Marijampolėje, marijonų vienuolyne. 1946 m. jis dar įsten-
gė suteikti Sutvirtinimo sakramentą 1 tūkst. tikinčiųjų. 1947 m. birželio 29 d. Ma-
rijampolėje buvo iškilmingai paminėta A. Karoso vyskupavimo 40 metų sukaktis.

Mirė 1947 m. liepos 7 d. Marijampolėje. Palaidotas Marijampolės Šv. arkan-
gelo Mykolo bažnyčios Šv. Onos koplyčios kriptoje, kurią žymi paminklinė lenta su 
bareljefu ir įrašais.


