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 Pranciškonų vasarvietėje 
 KENNEBUNK, MAINE

 

Šių metų rugpjūčio 6–12 d. tėvų

Pranciškonų vasarvietėje,

Kennebunk, Maine valstijoje, vyks

kasmetinė Ateitininkų sendraugių

studijų ir poilsio savaitė. Savaitės

atidarymas ir džiazo koncertas

vakare šeštadienį, rugpjūčio 6 d.

Baigiame kamerinės muzikos

vakaru penktadienį vakare,

rugpjūčio 12 d. ir skirstomės

šeštadienio rytą. 

Kviečiami visi –
ateitininkai ir 
ne ateitininkai.

Kambarius Pranciškonų svečių namuose

vasarotojai pildo greitai, todėl skubėkite

registruotis į 2022 m. Ateitininkų

sendraugių poilsio ir studijų savaitę

(rugpjūčio 6-13 d.). Žinių apie

Kennebunkporto vietovę, Pranciškonų

sodybą ir svečių namus rasite

www.franciscanguesthouse.com. 

Užsisakykite kambarius

skambindami į raštinę 207-967-

4865. Nepamirškite paminėti, kad

dalyvausite ,,ATEITIS WEEK”.

Informacijos programos reikalais

kviečiame teirautis el. pašto adresu:

kport@ateitis.org.

Nedelskite – užsisakykite
kambarius

Kas dar nėra svečiavęsis šalia

Kennebunko esančiame Kennebunkporto

miestelyje, bus priblokštas nuostabaus

grožio paplūdimių, gamtos, ramių

rugpjūčio saulėlydžių. Ši ateitininkų

poilsio ir studijų savaitė – tai ne tik

galimybė praturtinti dvasią giliomis,

šiuolaikiškomis paskaitomis ir

diskusijomis, pradžiuginti širdį

literatūros ir koncertų muzikos pasiūla,

tačiau ir pasisemti stiprybės visiems

ateinantiems metams, pabūti dvasingoje,

draugiškoje aplinkoje, atnaujinti pažintis

ir susirasti naujų draugų.

Pajūrys ir pramogos 

Nors stovyklos programa kupina plataus

paskaitų, pokalbių ir koncertų

pasirinkimo, tačiau lieka laiko poilsiui.

Dalyviai gali susikurti tokią dienotvarkę,

kokios patys nori. Tarp rytinių mišių ir

dienos programos dalių yra laiko

pasilepinti nuostabiame paplūdimyje

arba vasarvietės jūros vandens baseine.

Stovyklos diena prasidės rytinėmis

Mišiomis lietuvių menininkų

apipavidalintoje pranciškonų Šv. Antano

vienuolyno koplyčioje. Svečių namų

valgykloje lietuvė šeimininkė kasdien

ruoš pusryčius ir vakarienę.

Atostogaukite su
ateitininkais

http://www.franciscanguesthouse.com/


Bažnyčia pasaulyje: „Kaip vyksta

užmojis pasukti Vietnamo

Katalikų Bažnyčios laikrodį

dešimtimis metų į priekį“ – kun.

dr. Bao Nguyen, S.J., Formation

Support for Vietnam fondo JAV-

se steigėjas ir spiritus movens

Bažnyčia pasaulyje: „Ir kariai

gyvena ne vien duona, koše ir

pratybomis“ – JAV karo aviacijos

kapeliono lt. pulk. Travis Allen

pranešimas kaip rūpinamasi

karių dvasine gerove

Miami Ohio un-to antropologijos

prof. Neringos Klumbytės

pokalbiai – „Lietuvos įvaizdis –

kodėl jis toks, kokį patiriame

šiandien“ ir „Šis tas apie

antropologijos mokslą“

Vietinės, Portlando, Maine,

diecesijos vyskupo Robert Deeley,

J.C.D. pokalbis – „Kuo ypatingas

Šventojo Tėvo Pranciškaus

šaukiamas 2023 m. sinodas ir

jam vykdomas pasiruošimas“.

 

Minint 2022-uosius, Lietuvos

karaimų metus, „Vytauto Didžiojo

palikimas – Lietuvos karaimai“

apžvelgs antropologas SUNY prof.

emeritas Aleksandras Gedmintas

Minint 2022-uosius, „Lietuvos

Katalikų Bažnyčios kronikos“

metus, Vilniaus un-to

Tarptautinių santykių ir politikos

mokslų instituto magistrė Rytė

Kukulskytė padarys pranešimą

„Kronikos parengimo ir platinimo

tinklas informatikos mokslų

šviesoje“

„Thomas Merton – taikos

pranašas“ paskaitą skaitys dr.

Marilyn Sunderman RSM., St.

Joseph‘s College of Maine

teologijos fakulteto profesorė 

„Ką Bažnyčia moko apie maldą“ –

ilgametė Bostono arkivyskupijos

Šv. Jono seminarijos pasauliečių

sielovados magistrų-darbuotojų

paruošimo programos vadovė dr.

Aldona Lingertat

 

 Štai kas Jūsų laukia: 
Šiuomet anglų kalba leidžiamo

Mariaus Katiliškio romano

„Miškais ateina ruduo“ ištraukas

skaitys vertėja Birutė

Vaičjurgytė-Šležienė

„Dar neparašytas, bet prašosi

rašomas, fantazijos romanas apie

Eglės, žalčių karalienės, legendą“

– dr. Mirga Girniuvienė,

detektyvinių apysakų jaunimui

,,Dingusio gintaro paslaptis” ir

,,Senojo bokšto paslaptis” autorė

Džiazo vakaro programą atliks

Domo Žeromsko vadovaujamas

tarptautinis trio – pianistas

kompozitorius Žeromskas,

kontrabosininkas Ian Quinton

Banno, būgnininkas Héctor L.

Falu Guzmán

Kamerinės muzikos - latvių ir

populiarių kompozitorių

programą atliks trio 

 smuikininkė Aija Reke, fleitistė

Agita Arista, pianistas

Constantine Finehouse 

Literatūra, muzika ir kt.Paskaitos ir pokalbiai


