
2019 ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
FRANCISCAN GUEST HOUSE, KENNEBUNK,  MAINE   

    

                              

3 rugpjūčio 

šeštadienis 8:00 v.v. 

 „Gitara ir fleita“ ~ baroko muzikos, Lotynų Amerikos ritmų ir 

įsimintinų amerikietiškų melodijų mélange-koncertą atlieka  

Jonas Kublickas ir Mona Yamazaki Sangesland 

4 rugpjūčio 

sekmadienis 

12:00 
 Savaitės dalyvių sekmadienio Šv. Mišios vienuolyno koplyčioje ~  

šiokiadieniais Mišios 8:10 v.r. ~ muzikinė palyda Simonos Minns 

4:00 p.p.  
„Jėzuitų 450 metų Lietuvoje jubiliejus“ ~ kun. Gintaras Vitkus S.J., 

Lietuvos jėzuitų provincijos deleguotas atstovas 

7:30 v.v.  Teatro vakaras ~ aktorė Audrė Budrytė Nakienė 

5 rugpjūčio 

pirmadienis 

 

4:00 p.p. 
 „Ką sužinojau ir pergyvenau rašydama ,Siberian Exile: Blood, 

War and a Granddaugthers Reckoning‘ “ ~ knygos autorė, 
kūrybinio rašymo profesorė Missouri un-te dr. Julija Šukys 

7:30 v.v.  
 „Atsikūrusios Lietuvos 100-mečio pragiedruliai ir darganos I“ ~ 

Pensilvanijos Millersville universiteto istorijos profesorius 
emeritas dr. Saulius Sužiedėlis  

 

 

6 rugpjūčio 

antradienis 

 

2:00 p.p. 
 „Atsikūrusios Lietuvos 100-mečio pragiedruliai ir darganos II“ ~  

prof. Saulius Sužiedėlis 

4:00 p.p.  
 „Ar sekmingos Šv. Tėvo pastangos įžiebti Bažnyčioje jo pasirinktojo 

vardo Šv. Pranciškaus dvasią?“ ~ pasaulio pranciškonų (OFM) 

vadavietės Romoje vyr. ekonomas kun. Jonas Puodžiūnas O.F.M. 

8:00 v.v.  

 Prekyba žmonėmis ir žmonių išnaudojimu besirūpinančio, prel. 

Edmundo Putrimo įvadas  filmo „Mulai“~ apie į narkokontra-

bandą įsivėlusių lietuvių kalinių būtį Peru kalėjimuose~ peržiūrai. 

7 rugpjūčio 

trečiadienis 

4:00 p.p. 
 Neseniai išleistą užsienio lietuvių vyskupo Pauliaus Baltakio OFM 

(1925-2019) monografiją pristato jos iniciatorius prel. Putrimas 

7:30 v.v.  
 Begarsis filmas „La Passion de Jeanne d’Arc“ ~ muzikės Simonos 

Minns sukomponuotą garso takelį gyvai atlieka stygų kvartetas  

8 rugpjūčio 

ketvirtadienis 4:00 p.p. 

 „Popiežiaus Pranciškaus encicklikos ‚Laudato Sí‘ teologiniai 

pagrindai ir derinimasis su Bažnyčios socialiniu mokymu“ ~ 

Providence kolegijos teologijos profesorė dr. Aurelie Hagstrom  

7:30 v.v. 
 „Ignaciškasis dvasingumas ir jo įgyvendinimas“ ~ dr. Aldona 

Lingertaitienė, kun. G. Vitkus S.J., Dainora Kupčinskaitė 

9 rugpjūčio 

ketvirtadienis 

 

4:00 p.p. 
 „Širdis ir jos paslaptys“ ~ informatyvūs ir praktiški kardiologės 

prof. Dalios Giedrimienės paaiškinimai bei patarimai 

8:00 v.v. 
 Meiningen Trio kamerinis koncertas ~ Jonathan Cohler, klarneta  

Sebastian Bäverstam, violončelė ~ Rasa Vitkauskaitė, fortepijonas  


