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Emitent – bieżące informacje z Regionu, Intergrupy, Kraju – zapisz się na:
aagdanska@wp.pl – podaj imię i grupę, mail
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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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6 stycznia, godz. 17:30 - Grupa PORT, mityng spikerski

Jacka z Rumi.
Gdańsk Nowy Port, Góreckiego 18. Parafia św. Jadwigi /w podwórzu/

•

6 stycznia, godz. 17:30 - Grupa PORT, mityng spikerski
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11 stycznia, godz. 17:00 – mityng spikerski KRZYŻÓWKA Kartuzy, ul.
Jeziorna 8 (Klub NOVUM)
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Jeziorna 8 (Klub NOVUM)

•

29 stycznia, godz. 18:00 – Grupa AKADEMIA - mityng spikerski Andrzeja
Juniora, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 5. Dawny pałac ślubów 1-sze piętro
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1 lutego, godz. 10:00 – spotkanie Intergrupy GDAŃSKA, AA PORT Gdańsk,
Nowy Port ul. Ks. Góreckiego 18 Parafia św. Jadwigi /wewnątrz podwórka/
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7 - 9 lutego – XXII

ogólnopolskie warsztaty tradycji, Góra św. Anny. PIK
Katowice, tel. 32 725-74-04

•

7 - 9 lutego – XXII

•

28 lutego – 1 marca, Region AA Dolnośląski zaprasza na Warsztaty Trzech
Legatów - Centrum Spotkań i Dialogu Krzydlina Mała k/Wołowa
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Legatów - Centrum Spotkań i Dialogu Krzydlina Mała k/Wołowa
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7 marca, godz. 10-18 – Warsztaty Duchowości,

Opole, ul. Osmańczyka 22,

•

7 marca, godz. 10-18 – Warsztaty Duchowości,

sala w Zespole Szkół Mechanicznych
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Gdańsk Nowy Port, Góreckiego 18. Parafia św. Jadwigi /w podwórzu/
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20 - 22 marca, XVI Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Literatury,

•

Rewita Pieczyska ul. Wypoczynkowa 1, 86-010 Koronowo
•

3 - 5 kwietnia - Warsztaty Łączników Internetowych i Dyżurnych on-line

Deklaracja jedności
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3 - 5 kwietnia - Warsztaty Łączników Internetowych i Dyżurnych on-line

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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Zachowywać jedność naszej Wspólnoty,
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KROK 1

KROK 1

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu –
– że nasze życie stało się niekierowalne.

Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu;
powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.
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Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu;
powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.
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znajdziesz więcej informacji:
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20 - 22 marca, XVI Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Literatury,

spis mityngów Intergrupy, wyszukiwarka mityngów w Polsce i Europie.
mapka mityngów
kalendarz wydarzeń: mityngi spikerskie, warsztaty, zloty
teksty AA, sprawozdania ze spotkań Intergrupy
aktualizacja spisu mityngów on-line
relacje i sprawozdania z warsztatów
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Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy chcę,
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aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to jestem
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