
PALANGOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

 

Palangoje evangelikų liuteronų bendruomenė susibūrė XX a. pradžioje, juos aptarnavo iš Kretingos 

atvykstantys dvasiškiai. Nedidelė bendruomenė iš pradžių bažnyčios neturėjo, rinkosi Palangos 

vaistininko Vihelmo Bertingo (Wilhelm Berting), vėliau jo sūnaus Oskaro Aleksandro Bertingo 

(Oskar Alexander Berting) privačiose vaistinės patalpose Vytauto g. 33. Bertingų šeima pamaldoms 

užleido didįjį svečių kambarį. Vėliau namo antrame aukšte buvo įrengtas erdvus kambarys, kuriame 

liuteronų bendruomenė rinkosi net 18 metų. Palangos parapija buvo daugiatautė, todėl pamokslai 

buvo sakomi lietuvių, latvių ir vokiečių kalbomis. XX a. trečiajame dešimtmetyje Palangos 

liuteronų ir Kretingos kunigo Karl Friedrich Josephi iniciatyva buvo kreiptasi į Gustav Adolf vardo 

draugiją ir gauta lėšų Palangos maldos namų įsigijimui. Neužilgo buvo surastas tinkamas namas ir 

rekonstruotas į bažnyčią. Maldos namas Palangoje, Jūratės gatvėje (maždaug dabartinio šokančio 

fontano vietoje), pašventintas 1928 m., apeigas pravedė kunigas Maksas fon Bordelijus (Max von 

Bordelius) iš Skuodo. Palangos liuteronų bendruomenė neturėjo nuolatinio kunigo, nes buvo 

Kretingos parapijos filija, ją aptarnavo kunigai iš Kretingos, Skuodo, Būtingės ir Šiaulių. Praėjus 

dešimčiai metų, 1938 m. Palangos miesto gaisro metu, maldos namai sudegė. Sovietmečiu parapijos 

veikla buvo nutraukta. Atgavus nepriklausomybę, Palangoje evangelikų liuteronų parapija atkurta 

1993 m., tikintieji maldai rinkosi privačiame Vilniaus evangelikų liuteronų bendruomenės nario 

Povilo Pukio name Maironio gatvėje. 

2005 m. liepos 30-ąją padėtas kertinis akmuo naujos evangelikų liuteronų bažnyčios statyboms. 

Bažnyčios pastatą projektavo Gintautas ir Irena Likšai. Nestandartinė sklypo forma nulėmė ir 

pastato architektūrinį sprendimą. Kartu su bažnyčia pastatyti ir svečių namai, kuriuose įrengta 13 

numerių parapijos svečiams ir renginių dalyviams, erdvi konferencijų ir parapijos renginių salė. 

Statybos darbus vykdė kauniečių įmonė „Šeba“. Nauja bažnyčia pašventinta 2012 m. liepos 14-ąją, 

jos aukštis 25 metrai. Altoriaus kryžių bažnyčiai padovanojo Latvijos Rucavos ir Nicos parapijų 

atstovai. Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugos pastangomis Palangos bažnyčią 

pasiekė vargonai iš Kiolno evangelikų liuteronų bažnyčios. Vokietijos Gevelsbergo parapija 

bažnyčiai padovanojo varpus, medinius suolus, altorių ir krikštyklą. Naujoji bažnyčia pastatyta tik 

iš suaukotų pinigų. Dosniausiai naująją bažnyčią parėmė Mažosios Lietuvos patriarchu tituluojamas 

Kurtas Vėlius iš Čikagos, paaukojęs ketvirtadalį bažnyčios statybai reikalingų lėšų. Dideles sumas 

surinko Misūrio Sinodo Ajovos rytų apygardos parapijos bei Misūrio Sinodo pasaulinės pagalbos 

(LCMS World Relief and Human Care) skyrius. Palangos evangelikų liuteronų parapijoje šiandien 

yra apie pusantro šimto narių, tačiau aktyvių narių tik apie 50. Pamaldos vyksta tris kartus per 

mėnesį, sekmadieniais. Parapijoje nuo jos atkūrimo dirba 1991m. ordinuotas kunigas, doc. dr. habil. 

Darius Petkūnas, kuris taip pat aptarnauja Kretingos ir Priekulės, parapijas.  
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