Programa
Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvių išeivijos institutas

Konferencijos vieta: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.
III aukštas. S. Daukanto g. 25, KAUNAS.

9.00 – 9.30 	Registracija
9.30 		

KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

9.40-10.00
s. Viktorija Plečkaitytė MVS
		Palaimintasis Jurgis Matulaitis: veidas ir vardas vienuolijų
		
lietuvių išeivijoje istorijos ištakose
Pranas Gailius. Lakšto fragmentas iš autorinės dailininko knygos Deuxième suite lituanienne (Antroji lietuviška siuita). 1986.

10.00-10.20
Mantas Masiokas (Ramygalos gimnazija)
		
Šv. Kazimiero seserų vienuolijos įsteigėjos, garbingosios 		
		
Dievo tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės gyvenimo 		
		
portretai
		
10.20-10.40	Irena Petraitienė (Kardinolo V. Sladkevičiaus 			
		
memorialinis butas-muziejus)
		
Vargdienių seserų kongregacijos kūrimasis ir misijos 		
		
sklaida
10.40-11.00
		

Mokslinė konferencija

Vienuolijos lietuvių išeivijoje:
i s t o r i j a i r p a v e ld a s
2019 m. kovo 27 d.

kun. Nerijus Pipiras (Vytauto Didžiojo universitetas)
Arkivyskupas Mečislovas Reinys ir vargdienių seserys

11.00-11.20
		
		

kun. Gediminas Jankūnas (Vytauto Didžiojo 			
universitetas)
Šv. Kazimiero seserų kongregacija: vakar, šiandien ir rytoj

11.20-11.40

Kavos pertrauka

11.40-12.00 	Enrika Blikertaitė (Lietuvos mokslų akademijos 		
Vrublevskių biblioteka), Victor Bilotas (Vytauto Didžiojo 		
		
universitetas)
		
Vienuolių iš Lietuvos svarba Sibiro lietuviams: XIX – XX a. 		
		
įtakingiausios asmenybės
12.00-12.20
		
		

s. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė OSB
Kauno seserys benediktinės emigracijoje: Bedfordo Taikos
Karalienės bendruomenė

12.20-12.40
		

kun. Antanas Saulaitis SJ
Uolios (lauktos ir nelauktos) jėzuitų pokario misijos

12.40-13.00	Aldona Vasiliauskienė (Lietuvių, ukrainiečių istorikų 		
		
asociacija)
		
Prof. akademiko Antano Liuimos SJ nuopelnai Lietuvai
13.00-14.00 	PIETŪS
14.00-14.20
Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas)		
		Kotryniečių kongregacijos ryšiai su okupuotos Lietuvos 		
		
slaptomis kotrynietėmis
14.20-14.40	Judita Puišo (Kauno technologijos universitetas)
		Kauno pažangiosios gimnazijos kūrėja – sesuo Margareta
		
Marija Milevičiutė
14.40-15.00	Ilona Strumickienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
		
Pašaukimų krizė lietuvių išeivijoje
15.00-15.20
15.20-15.40
		
		
		

Kavos pertrauka
s. Lidija Edita Šicaitė SSC
Čikagos seselių kazimieriečių paveldas: prioritetai, 		
dvasingumo ir tautinio sąmoningumo puoselėjimas ir 		
nuostabios istorijos perdavimas

15.40-16.00
s. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ
		
XXI a. pradžios katalikų sielovados apžvalga JAV lietuvių 		
		
bendruomenėse
		
16.00-16.20	Regina Laukaitytė (Lietuvos istorijos institutas)
		
Lietuviai vienuoliai užsienyje: XIX ir XXI amžių istorijos 		
		
paralelės
16.20 		

Baigiamosios diskusijos

