
Rugpjūčio 3-9 
Visi mielai kviečiami dalyvaut! 
Šių metų rugpjūčio 3–9 d. tėvų Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunk miestelyje, Maine 
valstijoje, vyks kasmetinė Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė. Kas 
dar nėra svečiavęsi Kennebunk miestelyje, bus priblokšti nuostabaus grožio paplūdimių, 
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 dvasingoje 
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 tradicinė 
šiai stovyklai. Stovyklos dienos pradedamos rytinėmis lietuviškomis Mišiomis, kuriose 
Simona Minns giedos lietuviškas senąsias giesmes, pritardama kanklėmis. Norintys giedoti 
kartu bus kviečiami jungtis į stovyklos chorą bei kitaip dalyvauti šv. Mišiose. Vasarvietės 
valgykloje prityrusios lietuvės šeimininkės ruoš pusryčius, vakarienę ir vaišes. 
 
Dėl informacijos kreiptis į 
Eligijų Sužiedėlį: suziedelis@aol.com 
arba 
Moniką Sabalienę: 
vygantaite.sabaliene@gmail.com 
----------------------------------------------- 
Everyone is cordially invited to participate in this year's Ateitis Week retreat and program of 
events scheduled to take place from 3-9 August 2019. 
The retreat will be held once again at the lovely Franciscan Guest House and Monastery in 
Kennebunkport, Maine. 
There will be numerous opportunities for spiritual, intellectual and physical rejuvenation with 
friends old and new. 
The program features daily mass, thought provoking lectures and discussions, artistic 
performances, wonderful concerts, and time for choir practice, meditation, exploration, water 
activities, rest and personal growth and development. We hope that you can join us for all or 
part of this wonderful program of events in a warm and inviting setting. 
For more information, please contact: 
Eligijius Sužiedėlis: suziedelis@aol.com 
or 
Monika Sabalis: 
vygantaite.sabaliene@gmail.com 
 
 


