
Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė
2017 rugpjūčio 5-11 vaišingoje tėvų pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkport, Maine

5 | šeštadienis 
7:00 v.v.  Savaitės atidarymas ~ pirmojo aukšto konferencijų/posėdžių salėje 
8:15 v.v. Frances Covalesky, fortepijonas; tenoras Antanas Meilus, viešnia 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vilniuje studentė Greta Keraitė

6 | sekmadienis 
4:00 p.p.  Piliakalnių padavimai, legendos ir lyrika ~ Poetės, dramaturgės Vidos 
Bladykos kūryba Lietuvos Piliakalnių metus minint
8:00 v.v.  Kazio Bradūno 100 m. gimimo sukaktį prisimenant ~ Arvydo Reneckio 
filmas, Lionės Bradūnaitės-Kazlauskienės prisiminimų fragmentai

7 | pirmadienis 
4:00 p.p.  Asmeninio dvasingumo beieškant ~ "apvalaus stalo" forume dvasingumo 
temą svarsto dr. Aldona Lingertaitienė, dr. Tomas Girnius ir kiti
8:00 v.v.   "Pay, Pray and Obey?  Penki dešimtmečiai po II Vatikano susirinkimo:  
Quo vadis, katalikai pasauliečiai?" ~ dr. Aurelie Hagstrom, Providence kolegijos  
teologijos fakulteto profesorės, pokalbis

8 | antradienis 
4:00 p.p.  Knygos "Titaniko lietuviai" pristatymas ~ autorė Vaida Lowell,  "Draugo" 
laikraščio JAV rytų pakrantės naujienų puslapio RYTYS redaktorė 
7:30 v.v.   Džiazas su Minns kvintetu ~ "Svingo melodijos iš širdies"

9 | trečiadienis 
4:00 p.p.  Unikalus Ursula Astrienės menas ~ iliustruotas tautodailininko Donato 
Astro pokalbis
8:00 v.v.   Meno dirbtuvėlė: plokščių šiaudinukų gamyba ir pritaikymas 

10 | ketvirtadienis 
4:00 p.p. "Journey to the Backwaters of the Heart" ~ knygų klubo pobūdžio 
diskusijos su autore Laima Vince (plačiau apie knygų klubą savaitės pradžioje)
8:00 v.v. "Išeivijos ir Lietuvon sugrįžimo ateitininkijos etapai" ~ inž. Juozas 
Polikaitis, buv. ilgametis Ateitininkų Federacijos vadas, visuomeninkas

11 | penktadienis 
4:00 p.p. "Kas mums žinotina apie tai kas vyksta Lietuvoje"~ referuoja JAV LB 
pirmininkė Sigita Šimkuvienė
7:30 v.v.   Smuikininkė Eglė Jarkova & draugai  ~ "8 Stygų ir 88 klavišų klasika"

* Savaitės dalyvių iškilmingos šv. Mišios rugpjūčio 6, sekmadienį, 12:00 val., šiokiadieniais  8:10 v.r.
* Savaitės kapelionas T. Aurelijus Gricius, OFM ~ Simonos ir Dorsey Minns liturginė muzikos palyda.
* Laisvalaikis vasarvietės sodyboje, jūros vandens baseine, pamaryje, ekskursijose,  galerijose.

* Vasarvietės valgykloje patyrusios lietuvės šeimininkės ruošiami pusryčiai, vakarienė ir vaišės.

Programos reikalais kreipiamasi į Moniką Sabalienę vygantaite.sabaliene@gmail.com
arba Eligijų Sužiedėlį suziedelis@aol.com.  Plačiau apie vasarvietę rasite 

www.franciscanguesthouse.com.  Kambarius rezervuoti paskambinus vasarvietės 
raštinėn (207) 967-4865.  Svarbu paminėti, kad dalyvaujate ATEITIS WEEK.

IKI PASIMATYMO KENNEBUNKPORTE! 

 mėgėjų tradicinė vėžių vakarienė




