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„... Dievas nekelia pernelyg sunkių sąlygų
tiems, kurie Jo ieško“

(Kaip tai mato Bilas, p. 7)

2017 metų

Birželis

Nr.6

Bendrakeleivi, ačiū, kad esi! Dėkoju tau ne tik per Dėkingumo dieną, bet apskritus metus. Galbūt
nesam susitikę akis į akį, bet širdimi žinau, kas tu toks ir kuo kvėpuoji. Viliuosi, kad šią vasarą
tau susiklostys galimybė bent vienai dienai atvykti į bent vieną stovyklą ir tavo siela vėl atsigaus.
Primenam, kad savo idėjas, pasiūlymus ir atsiliepimus dėl naujienlaiškio gali siųsti el. paštu:
aaar.naujienlaiskis@gmail.com 							
Naujienlaiškio redakcija

2017 m. Liepa. Kas vyks?

Liepos 8 d. Šilalės AA grupė „Vilties galia“

minės 2-ų metų įkūrimo sukaktį. 13.00–14.00 val.
atviras susirinkimas, 15.00–17.00 val. – uždaras, o 15.00–
17.00 val. vyks uždaras Al-Anon susirinkimas. Adresas: J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė, Šilalės kultūros centras. Tel. pasiteirauti: +370 687 12833.
Širvintų AA grupėje „Viltis“ kiekvieno mėnesio
pirmą sekmadienį 14.00 val. vyksta atviri AA
susirinkimai. Adresas: Cvirkos g. 13, Širvintos (poliklini-

kos patalpos, 1 a., įėjimas iš šono). Tel. +370 629 61896.

ŠVENTOJI’2017
birželio 23 – liepos 2 d.

Devynios dienos devynios naktys

KITOS VASAROS STOVYKLOS

2017 m. liepos 23–30 d. vyks AA Žemaitijos regiono
vasaros stovykla Pakutuvėnuose, Plungės raj. Tel. pasiteirauti: +370 619 36073 (Juozas), +370 601 61074 (Alius).

Liepos 27–30 d. Rokiškio rajone, Bradesių kaime, S. Medikienės sodyboje ant Sartų ežero kranto vyks AA Panevėžio
regiono vasaros stovykla. Tel. pasiteirauti: +370 682 55813
(Daiva) ir +370 682 60926 (Antanas).

Rugpjūčio 4–6 d. vyks Suvalkijos regiono AA vasaros stovykla (prie Vištyčio ežero, poilsiavietėje „Viktorija“). Kambarių rezervavimas tel. +370 658 06118 (Dalia).
Rugpjūčio 11–13 d. Kauno regiono vasaros stovykla

„Tobulumas – tik siekis, Birštonas 2017“. Išankstinė registracija ir nakvynės užsakymas tel. +370 655 51451 (Kęstas).

Rugpjūčio 22–27 d. numatoma AA Aukštaitijos regiono
vasaros stovykla Molėtų raj., poilsiavietėje „Tolieja“.

AA Aukštaitijos regionas labai laukia visų norinčių ir galinčių
prisidėti prie žinios perdavimo bei kitų tarnavimo veiklų. Jūs visi
esate laukiami!
Viešosios informacijos komitetas: +370 626 67 288.
Vidaus ryšių komitetas: +370 687 87 826.

2017 m. birželis. ATSPINDŽIAI

Birželio 3 d.

Vilniuje vyko AA „Dėkingumo diena“

Š

iais metais buvau pakviesta tarnauti Dėkingumo dienos
registracijoje. Džiaugiausi galimybe pasitarnauti. Renginį aplankė daugiau nei 230 AA draugijos narių, ir Dėkingumo dienoje jautėsi pagyvėjimas. Buvo svečių iš Anglijos, Švedijos, net Australijos. Susirinkimai vyko lietuvių, rusų, lenkų
ir anglų kalbomis. Tad renginys net labai tarptautinis. Negaliu nepasidžiaugti organizatoriais. Viskas buvo puikiai
sustyguota: nuo lipdukų/vėliavėlių, parodančių, kokiomis kalbomis kalba renginio organizatoriai, puikios kavos
su barista iki atvykusių autobusiukų su japoniškais pietumis. Tobula. Kaip rimtoje tarptautinėje konferencijoje. Tik
dvasia tvyrojo ne rimtos konferencijos. Pertraukų metu glėbesčiavimaisi, klegesys, net džiaugsmo ašaros; susirinkimų
metu rimtis, įsiklausymas ir juokas.... kartais pro ašaras. Susitapatinimo nuotaikos.
Ypač džiugino daugybė jaunų žmonių, suvokiančių, kad nereikia visko prarasti iki ateinant į AA. Tokie gražūs, atviri ir
išmintingi. Nuostabu.
Turėjau dar vieną stebuklingą progą giliai pajusti ir tarnavimu išreikšti dėkingumą už išgelbėtą gyvybę ir visiškai
naują gyvenimo kokybę.
(Dalia, AA grupė „Bernardinai“)

R

ašau, norėdamas padėkoti AA. Už išsaugotą gyvybę, už
galimybes... susipažinti su savimi, gyventi paprasčiau,
doriau ir sąžiningiau; už Aukštesniosios jėgos supratimą ir
priėmimą; už nuostabią moterį ir pagautą ramybę. Už tai,
kad turiu kur ateiti, pabūti, aprimti. Nuoširdžiai ačiū Dėkingumo dienos organizatoriams! Už atliktą didžiulį darbą.
Kad, leidus sau pasinerti į nemažą gyvenimo tempą, alinančią rutiną, leidus sau pamiršti dėkingumą, jau nebe pirmi
metai turiu kur ateiti, susitikti su visais ir padėkoti už viską.
(Artūras, AA grupė „12“)

Daugiau informacijos apie renginius ir veiklas Aukštaitijos regione galite rasti tinklapyje www.aaar.lt

