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I–osios religijos filosofijos ir bažnytinės muzikos studijų savaitės „Lapkričio Sinoikijos“ straipsnių 

rinkinys / Stasio Šalkauskio fondas ; [redakcinė kolegija: V. Aliulis … [et al.]. – Vilnius : [Stasio 

Šalkauskio fondo leidykla], 1989. – 159, [1] p. 

Kn. taip pat: Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodis lietuviams: p. 6–7. 

 

Būkime blaivūs! / [sudarė] Robertas Gedvydas Skrinskas. – Domeikava (Kauno r.) : [R. Skrinskas], 

2012. – 255, [1] p. : iliustr., faks., portr.  

Turinyje aut.: Vincentas Sladkevičius ir kt. 

 

Gaida-Gaidamavičius, Pranas. Undying mortal : Archbishop Teofilius Matulionis - shepherd, 

prisoner, martyr / Pranas Gaida ; translated by Anthony A.Jurgelaitis ; [cover design by 

J.Staškevičius]. – Toronto : Lights of Homeland, 1997. – 176 p. : iliustr., portr. 

Virš. aut. nenurodytas. – Vert. iš: Nemarus mirtingasis. 1981. – Kn. taip pat: A letter from the 

Cardinal / Vincentas Cardinal Sladkevičius, p. 3. 

 

Katekizmas [Brailio raštas] : besiruošiantiems pirmajai išpažinčiai ir Šv. Komunijai / Kardinolas 

V. Sladkevičius. – Vilnius : Versmė, 1990. – 1 kn. 

 

Krikščionybė Lietuvos mene : Lietuvos tūkstantmečio programos paroda : Kristaus gimimo 

jubiliejui ir Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251) bei karūnavimo (1253) 750 metų sukakčiai 

: 1999 m. gruodžio 28 d. - 2003 m. spalio 30 d., Taikomosios dailės muziejus, Vilnius / Lietuvos 

dailės muziejus. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 1999. – 63, [1] p. : iliustr. 

Aut.: Vincentas Sladkevičius ir kt.  

 

Kutraitė, Dalia. Dalia Kutraitė kalbina… : žvaigždžių karai tęsiasi : [televizijos žurnalistės 

pokalbiai su žinomais Lietuvos žmonėmis]. – Vilnius : Alma littera, 2015. – 372, [3] p. : iliustr., 

portr. 

Turinyje aut.: Vincentas Sladkevičius ir kt. 

 

Laimėkime gerumu : (kardinolo V. Sladkevičiaus mintys) / parengė J. Laurinavičius. – 

[Kaišiadorys] : Kaišiadorių raj. literatų klubas „Gija“, 2001. – 59, [3] p. 

 

Laimėkime gerumu : (kardinolo V. Sladkevičiaus mintys) / parengė J. Laurinavičius. – Kaišiadorys 

: „Kaišiadorių aidų“ red., 2000. – 61, [1] p.  

 

Pogrindžio kunigų seminarija : XX a. aštuntojo ir devintojo dešimtmečio Lietuvos antisovietinio 

pogrindžio dokumentai / Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos istorijos institutas ; [sudarė 

Jonas Boruta, Algimantas Katilius] ; [parengė Algimantas Katilius, Diana Ratkutė] ; [redakcinė 

kolegija: Jonas Boruta, Vacys Milius, Rimantas Miknys, Elena Neniškytė]. – Vilnius : Katalikų 

akademija, 2002. – 727, [1] p. : faks. 

Turinyje aut.: Vincentas Sladkevičius ir kt. 

 

https://lnb.libis.lt/simpleSearch.do?marcFullType=full&BI001=C1C1B0000017763


Sėskim ir pakalbėkim : 30 radijo interviu / [sudarytojos Gailutė Jankauskienė, Jolanta 

Kryževičienė]. – Vilnius : Versus aureus, [2007]. – 318, [2] p. : iliustr., portr. 

Turinyje aut.: Vincentas Sladkevičius ir kt. 

 

*** 

 

Laikraštėlių kolekcija. – 1897–1991. – 1732 saug. vnt. 

Rūpintojėlis : [patriotinės ir religinės minties leidinys]. [Vilnius], 1979–1990, Nr. 8, 12; 1980, 

Nr. 13; 1988, Nr. 22–23; 1989, Nr. 24–25; 1989–1990, Nr. 26. – [Vilnius], 1979–1990. – Leista nuo 

1977 m. – Iliustr. 

1700 : 1988 Marijos metai, spalis [mėn.], Nr. 22. – 1988. X. – 92, [1] p. : iliustr. 

Aut.: V. Sladkevičius ir kt. 

1701 : 1988 m. lapkričio mėn., Nr. 23. – 1988. XI. – 97 p. : iliustr. 

Aut.: V. Sladkevičius ir kt. 

 

Apie kardinolą Vincentą Sladkevičių 

 

100 iškiliausių Lietuvos žmonių / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas Zenonas Rokus 

Rudzikas … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. – 212 p. : iliustr., 

faks., portr.  

Taip pat apie V. Sladkevičių p. 194-195. 

 

[Kardinolas V. Sladkevičius, Kaunas, 1991.07.21] [Vaizdo įrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1991]. – 1 

vaizdo kasetė (apie 60 min.) : gars., stereo, spalv. (VHS, PAL) 

 

Laurinavičius, Jonas. Guronys : (kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė) / Jonas Laurinavičius, 

Bronius Petkevičius ; Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugija. – Kaišiadorys : [Lietuvos 

kultūros fondo Knygnešio draugija], 1995. – 32, [1] p. 

 

Mokėkime laukti ir augti : kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai / 

sudarytojas Juozas Vercinkevičius. – Trakai : Voruta [i.e. „Vorutos“ fondas], 2014. – 197, [3] p. : 

iliustr., faks., portr. 

Virš. ir nugar. antr.: Kardinolas Vincentas Sladkevičius. – Turinyje aut.: Vincentas Sladkevičius ir 

kt.  

 

Padaryk mane gerumo ženklu : prisiminimai apie kardinolą Vincentą Sladkevičių / sudarė ir 

parengė Irena Petraitienė. – Kaunas : [Kauno arkivyskupijos muziejus], 2003. – 263, [1] p. : iliustr. 

 

Savas tarp savų : Šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 

100–mečiui : šaltinių publikacija / idėjos autorius – Evaldas Timukas ; sudarė ir parengė Irena 

Andrukaitienė ir Evaldas Timukas. – Biržai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2020. – 158, [2] p. : 

iliustr., faks., portr. 
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