
INTERGRUPA AA „MOST” ZAPRASZA NA WARSZTATY

w Czarnej Sędziszowskiej

TEMAT: Niesienie posłania AA

Ale to nie wszystko. Potrzebne jest działanie. Jeszcze więcej działania. 

„Wiara bez uczynków jest martwa” Anonimowi Alkoholicy, str. 89

Naszych Dwanaście Kroków – kiedy odcedzić ich istotę – sprowadza się do słów: <<miłość i służba>>.

Rozumiemy czym jest miłość i rozumiemy czym jest służba. Tak więc nie traćmy z oczu tych dwóch pojęć. -

Doktor Bob i dobrzy weterani str. 359

ORGANIZATOR: Intergrupa AA MOST

ADRES WARSZTATÓW: Dom Rekolekcyjny Diecezji Rzeszowskiej KANA

39-123 Czarna Sędziszowska 135B/ woj. podkarpackie

DATA: 30 wrzesień - 02 październik 2022 r.

KOSZT POBYTU

Noclegi z wyżywieniem 160zł / Koszty organizacyjne: 20 zł

Istnieje możliwość zakupu  samych posiłków. PROSIMY O ZGŁOSZENIA DO 25 WRZEŚNIA

TELEFON KONTAKTOWY: Waldek +48 795 972 043, Andrzej – +48 666 868 042

Tradycja 5: Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi,

który wciąż jeszcze cierpi. 

Twoje obecne zadanie polega na tym, aby być w miejscu, w którym możesz być

najbardziej użytecznym dla innym, zatem nigdy nie wahaj się pójść tam, gdzie możesz

być pomocny. Wykonując to zadanie, nie stroń nawet od najbardziej odpychających

miejsc na świecie. Jeśli kierują tobą takie motywy, możesz pozostać na pierwszej linii

ognia, a Bóg sprawi, że wyjdziesz z tego bez szwanku.

Anonimowi Alkoholicy, str. 103

PROGRAM WARSZTATÓW NIESIENIE POSŁANIA AA

PIĄTEK/ 30.09.2022 r.

16:00 – Rejestracja uczestników

18:00 – Kolacja

19:15 – Spotkanie organizacyjne (zapoznanie uczestników)



20:00 – Mityng AA, spikerka: Moje doświadczenia w niesieniu posłania AA

SOBOTA/ 1.10.2022 r.

8:00 – Śniadanie

9:00 – 10:00 – Warsztat 1: Niesienie posłania do zakładów karnych i aresztów śledczych. Jak 

mogę rozpocząć służbę? Jak wygląda służba? Jak się zachowywać na terenie ZK i AŚ?... 

10:30 – 11:30 – Warsztat 2: Punkt Informacyjno Kontaktowy jak działa, jego rola w niesieniu 

posłania AA. Jak zacząć i jak wygląda służba? Jak dzielić się posłaniem AA?….

12:00 – 13:00 – Warsztat 3: Niesienie posłania AA na stacjonarne oddziały odwykowe i oddziały 

detoksykacyjne. Jak wygląda służba? Jak zachowywać się na terenie ośrodków odwykowych? ….

13:00 – Obiad

16:00 – 17:00 – Panel dyskusyjny: Twoje doświadczenia w służbie. 

18:00 – Kolacja grillowana

20:00 – Mityng AA „Nowicjusz na grupie…” nasze doświadczenia.

NIEDZIELA/ 2.10.2022 r.

8:00 – Śniadanie

10:10-11:10 – Warsztat 4: Służby na grupie oraz intergrupie.

11:30-12:30 – Miting AA – doświadczenia uczestników warsztatów, propozycje tematów na kolejne

warsztaty, zakończenie.

13:00 - Obiad


