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Dedikuojama Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos 
1927 m. Konkordato bei pal. arkiv. Jurgio Matulaičio 

mirties sukaktims

2007 m. rugsėjo 11-12 d.

Šventojo Sosto santykiai su valstybėmis
je Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkiv. dominique mamberti

Diplomatiniai susitarimai su Šventuoju Sostu Europoje
kun. prof. jean-paul durand op

Kavos pertrauka

1927 m. Konkordato visuomeninis kontekstas
dr. irena Vaišvilaitė

Konkordatas ir Katalikiškoji Akcija
kan. prof. kęstutis Žemaitis

Konkordato rengimo refleksija pal. arkiv. Jurgio Matulaičio laiškuose
dr. paulius subačius

Pamiršta istorinė studija: Lietuvos diplomato S. A. Bačkio disertacija 
„Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatas“

dr. arūnas streikus

Bažnyčia ir valstybė: 1927 ir 2000
Vytautas ališauskas

Vaišės

Tarptautinė konferencija

Valstybė ir tradicinės reliGijos: 
sutarčių istorija, reikšmė, perspektyVos
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Šventojo Sosto santykiai su valstybėmis

audargas

Rengia

lietuvos respublikos prezidento kanceliarija
lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerija

lietuvos respublikos ambasada prie šventojo sosto
šventojo sosto nunciatūra lietuvoje

lietuvos Vyskupų konferencija
lietuvių katalikų mokslo akademija

Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetas

p ro G r a m a

2007 m. rugsėjo 11 d., 10.00 val.
Vilnius, lietuvos respublikos prezidentūra, daukanto a.

Apskritojo stalo diskusija
Valstybė ir tradicinės religijos

Dalyvauja: je lietuvos respublikos prezidentas Valdas adamkus, je Vatikano sekretorius santykiams su 
valstybėmis arkivyskupas dominique mamberti, jem kardinolas audrys juozas bačkis, je lietuvos 
užsienio reikalų ministras petras Vaitiekūnas ir kiti Vyriausybės nariai, parlamentarai, tradicinių 

religinių bendrijų vadovai, konstitucinio teismo teisėjai, akademinės bendruomenės atstovai.

Įėjimas su personaliniais LR Prezidento kanceliarijos kvietimais

2007 m. rugsėjo 12 d., 16.00 val.
kaunas, arkivyskupijos konferencijų salė, papilio g. 5

šventojo sosto ir lietuvos respublikos sutartys: 
istorija, dabartis, pal. arkiv. jurgio matulaičio įnašas

Sveikinimai

je kauno arkivyskupas metropolitas sigitas tamkevičius sj
je apaštalinis nuncijus arkivyskupas peter stephan Zurbriggen

je lietuvos respublikos ambasadorius prie šventojo sosto algirdas saudargas

Rengia
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