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Dostęp do informacji AA:   

• Emitent – bieżące informacje z Regionu, Intergrupy, Kraju – zapisz się na:
aagdanska@wp.pl  – podaj imię i grupę, mail

• Bezpłatna skrytka 2/4/3 w formie elektronicznej - zamów  pod adresem:
 https://aa24.pl/pl/subskrypcja-elektroniczna-skrytki
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Meeting  Guide –  aplikacja  na  urządzenia  mobilne  –  wyświetla  listę  mityngów  w
promieniu 100 km od aktualnej lokalizacji. 
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Wydarzenia: Wydarzenia:

• 7 grudnia godz. 17:00 - 21:00 – Konwencja z okazji  XX rocznicy istnienia
grupy REDA. Salka katechetyczna Parafii N.M.P.,  Gdańska 3.

• 7 grudnia godz. 17:00 - 21:00 – Konwencja z okazji  XX rocznicy istnienia
grupy REDA. Salka katechetyczna Parafii N.M.P.,  Gdańska 3.

• 8 grudnia,  godz.  9:00 –  Spotkanie  Rady Regionu,  siedziba Katolickiego
Centrum Trzeźwości, Gdańsk, ul. Ks. Józefa Zator - Przytockiego 3 

• 8  grudnia,  godz.  9:00 –  Spotkanie  Rady  Regionu,  siedziba  Katolickiego
Centrum Trzeźwości, Gdańsk, ul. Ks. Józefa Zator - Przytockiego 3 

• 14  grudnia,  godz.  17:00 –  mityng  spikerski  KRZYŻÓWKA  Kartuzy,  ul.
Jeziorna 8 (Klub NOVUM)

• 14  grudnia,  godz.  17:00 –  mityng  spikerski  KRZYŻÓWKA  Kartuzy,  ul.
Jeziorna 8 (Klub NOVUM)

• 26 grudnia, godz.  19:00 –  Drugie  Święto,  grupa NA ZŁOTEJ zaprasza na
mityng otwarty, Gdańsk, Złota Karczma 24

• 26 grudnia, godz.  19:00 –  Drugie  Święto,  grupa NA ZŁOTEJ zaprasza na
mityng otwarty, Gdańsk, Złota Karczma 24

• 2020-03-20 - XVI Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Literatury • 2020-03-20 - XVI Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Literatury

• 2020-04-03 - Warsztaty Łączników Internetowych i Dyżurnych on-line • 2020-04-03 - Warsztaty Łączników Internetowych i Dyżurnych on-line

• 2020-04-22 - Warsztaty 12 Kroków Wspólnoty AA • 2020-04-22 - Warsztaty 12 Kroków Wspólnoty AA

•  2020-04-24 - Warsztaty Niesienia Posłania AA do ZK i AŚ - Sielpia • 2020-04-24 - Warsztaty Niesienia Posłania AA do ZK i AŚ - Sielpia
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Deklaracja jedności

To powinniśmy czynić dla przyszłości AA:
Na pierwszym miejscu stawiać nasze wspólne dobro;
Zachowywać jedność naszej Wspólnoty,
Gdyż od jedności AA zależy nasze życie
I życie tych, którzy do nas dołączą. 
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KOLOS NOWOCZESNEJ KOMUNIKACJI

„Ziemię pokrywa ogromna sieć komunikacyjna
docierająca nawet w najdalsze jej zakątki…
Nic nie jest ważniejsze dla przyszłego dobrobytu AA niż
sposób w jaki użyjemy kolosa nowoczesnej komunikacji.
Używana niesamolubnie i dobrze może ona dać rezultaty
przekraczające nasze teraźniejsze wyobrażenie”.

Bill W. The AA Grapevine, Inc. listopad 1960 r.
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Na stronie:

www.intergrupa.gda.pl 

znajdziesz więcej informacji:

• spis mityngów Intergrupy i Regionu, wyszukiwarka mityngów w Polsce i Europie.
• mapka mityngów
• kalendarz wydarzeń: mityngi spikerskie, warsztaty, zloty
• teksty AA, sprawozdania ze spotkań Intergrupy
• akces grupy on-line
• relacje i sprawozdania z warsztatów
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