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Išskirtinė programa –
paskaitos ir pokalbiai

Savaitės programa jau sudėliota,
nors pasikeitimų dar gali būti. Štai kas
jūsų laukia:

• Dviejų dalių pokalbis „Lietuvos
100-metyje pragiedruliai ir debesys” –
istorikas dr. Saulius Sužiedėlis, Penn-
sylvania Millersville universiteto pro-
fesorius emeritas, Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerijos Mokslo premijos
bei pirmosios filosofo L. Donskio pre-
mijos laureatas.

• Vyskupo Pauliaus Baltakio OFM, mo-
nografijos pristatymas – monografijos
įkvėpėjas prel. Edmundas Putrimas,
Lietuvos vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienio lietuviams katalikams. 

• Apie dokumentinį filmą ,,Mulai”
prel. Putrimas pasakos, kaip bendra-
darbiavo su filmo kūrėju Martynu
Starkumi apie Peru kalėjimuose sė-
dinčių lietuvių „mulų”, sučiuptų su ko-
kaino kontrabanda, istorijas.

• „Kas tas Ignaciškasis dvasingu-
mas?” Bostono arkivyskupijos Naujo-
sios evangelizacijos instituto vicepre-
zidentė administracijos reikalams dr.
Aldona Lingertaitienė ves pokalbius
dvasingumo temomis.

• ,,Siberian Exile: Blood, War,
Grandaughter’s Reckoning” knygos
autorė, rašytoja, literatūrologė, Mis-
souri universiteto profesorė dr. Julija Šu-
kys pasakos apie išgyvenimus tiriant
šeimos istoriją.

• Enciklika ,,Laudatio Si” – Pro-
vidence College teologijos fakulteto
profesorė dr. Aurelie Hagstrom. Prele-
gentė anksčiau yra skaičiusi paskaitas
apie Marijos kultą Lietuvoje ir apie ra-

dikaliai besikeičiančią pa-
sauliečių misiją Bažnyčioje.  

• Jėzuitai Lietuvoje nuo 450
m. – paminėsime ordino at-
vykimo į Lietuvą 1569 m. ju-
biliejų ir įnašą į Lietuvos
Bažnyčią ir valstybę.

• ,,Corpus sanum” – po-
kalbį sveikatingumo tema
ves medicinos daktarė, kar-
diologė, biologijos ir farma-
kologijos mokslų profesorė
Šv. Juozapo universitete,
West Hartford, Connecticut,
dr. Dalia Giedrimienė.

Koncertai ir meninė programa

• ,,Žanos d’Ark” (La Passion de
Jeanne d’Arc, 1928) begarsio filmo
peržiūra. Styginis kvartetas, diriguo-
jamas muzikės kompozitorės Simonos
Minns, atliks jos komponuotą filmo
garso takelį (soundtrack). 

• ,,Fleita ir  gitara” – Baroko, lo-
tynų Amerikos ritmai ir filmų melo-
dijų koncertas – gitaristas Jonas Kub-
lickas (Mozarteum, N. E. Conservatory),
fleitistė Mona Yamazaki Sangesland (U.
Washington, N. E. Conservatory).

• Meiningen Trio koncertas – ne-
paprasto muzikalumo kamerinis tre-
jetas: Rasa Vitkauskaitė – fortepijonas, 
Jonathan Cohler – klarnetas, Sebastian 
Bäverstam – violončelė.

• Unikalus poezijos vakaras – ak-
torė Audrė Budrytė-Nakienė.

Nedelskite – užsisakykite 
kambarius

Kambarius Pranciškonų svečių 
namuose vasarotojai pildo greitai, to-
dėl skubėkite registruotis į Ateitinin-
kų poilsio ir studijų savaitę. Žinių 
apie Kennebunkporto vietovę, Pran-
ciškonų sodybą ir svečių namus rasi-
te www.franciscanguesthouse.com. Už-
sisakykite kambarius skambindami į 
raštinę 207-967-4865. Nepamirškite pa-
minėti, kad dalyvausite ,,ATEITIS 
WEEK”.

Dėl informacijos kreiptis į 
Eligijų Sužiedėlį:  suziedelis@aol.com 

arba
Moniką Sabalienę:  

vygantaite.sabaliene@gmail.com

Stiprinkime  kūną ir dvasią
atostogaudami su ateitininkais pas Pranciškonus!

Šių metų rugpjūčio 3–9 d. tėvų Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunk miestelyje, Mai-
ne valstijoje, vyks kasmetinė Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė. Kas
dar nėra svečiavęsi Kennebunk miestelyje, bus priblokšti nuostabaus grožio pa-

plūdimių, gamtos ir ramių rugpjūčio saulėlydžių. Ši ateitininkų poilsio savaitė – tai ne tik
galimybė praturtinti dvasią giliomis paskaitomis ir diskusijomis, pradžiuginti širdį plačia
koncertų pasiūla, tačiau ir pasisemti stiprybės visiems ateinantiems metams, pabūti dva-
singoje aplinkoje ir susirasti naujų draugų.

Nors stovyklos programa kupina plataus paskaitų ir koncertų pasirinkimo, tačiau vis
tiek lieka laiko poilsiui, dalyviai gali susikurti tokią dienotvarkę, kokios jie patys nori. Tarp
rytinių Mišių ir dienos programos dalių yra laiko pasilepinti nuostabiame paplūdimyje
arba vasarvietės jūros vandens baseine, taip pat vyks omarų vakarienė, kuri yra tradici-
nė šiai stovyklai. Stovyklos dienos pradedamos rytinėmis lietuviškomis Mišiomis, kurio-
se Simona Minns giedos lietuviškas senąsias giesmes, pritardama kanklėmis. Norintys gie-

doti kartu bus kviečiami jungtis į stovyklos chorą bei kitaip dalyvauti šv. Mišiose. Vasarvietės
valgykloje prityrusios lietuvės šeimininkės ruoš pusryčius, vakarienę ir vaišes.
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Autorė Julija
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Dr. Dalia Giedrimienė

Istorikas Saulius Sužiedėlis

Prel. Edmundas Putrimas lankėsi Peru kalėjime.

Šv. Ignaco pratybos

M
on

a 
Ya

m
ak

az
i S

an
ge

sl
an

d 
–

fle
ita

Jonas Kublickas – gitara

Aktorė Audrė Budrytė-Nakienė

Sebastian Bäverstam – violončelė, Rasa Vitkauskaitė – fortepijonas, Jonathan Cohler 
– klarnetas


