„Új szabadságot és boldogságot
ismerünk meg.”

A találkozó helyzíne:
Kecskeméti Piarista Iskola
Kecskemét, Piaristák tere 5.
BUSZ

Regisztrációs díj: 1000 Ft.

ÚT
VAS

Szálláslehetőség
Kecskeméti Szakképzési Centrum
Kollégiuma,
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
Költsége:
2 ágyas 3500 Ft/fö
6 ágyas 2500 Ft/fő
Étkezés:
Péntek
Szombat

Vasárnap

vacsora
reggeli
ebéd
vacsora
reggeli
ebéd

750 Ft/fő
590 Ft/fő
980 Ft/fő
750 Ft/fő
590 Ft/fő
980 Ft/fő

A rendezvény egész ideje alatt büfé üzemel!
A szállás és étkezési igényeket kérjük
2019. szeptember 30-ig jelezni!
Igénylés e-mailben: kecskeaa@gmail.com
A szállások a jelentkezés sorrendjében lesznek
feltöltve.
A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb
információ a kecskeaa@gmail.com e-mail címen
kérhető.
Al-Anon és egyéb 12 lépéses programok
számára igény esetén külön termet biztosítunk.

”

Ha fejlődésünk e szakaszában elég alaposak vagyunk, már ekkor ámulatba ejtő
dolgokat tapasztalunk.
Új szabadságot és boldogságot ismerünk
meg. Nem bánkódunk a múlton, de nem
is kívánjuk rácsukni az ajtót. Megértjük,
mit jelent a derű, és megismerjük a békét.
Akármilyen mélyre süllyedtünk, meglátjuk, hogyan szolgálhatja tapasztalatunk
mások javát.*

”

* Az ígéretek teljes szövege
az Anonim Alkoholisták könyv 79-80. oldalán olvasható

Meghívó

Anonim Alkoholisták
Kecskeméti Regionális Találkozó

2019. október 11–13.

A hiábavalóság és önsajnálat ismerős
”érzése
eltűnik.

Október 11. péntek

El fogjuk veszíteni érdeklődésünket az
önző dolgok iránt, és egyre nagyobb figyelemmel fordulunk embertársaink felé.

”

énközpontúság megszűnik.
”Az
Egész hozzáállásunk és életszemléletünk

megváltozik. Az emberektől és az anyagi
bizonytalanságtól való félelem eltávozik
tőlünk.

”

”

Ösztönösen tudjuk majd kezelni azokat
a helyzeteket, amelyek azelőtt tévútra
vittek.
Hirtelen ráébredünk, hogy Isten megteszi értünk mindazt, amit mi nem voltunk képesek megtenni magunkért.

”

Október 13. vasárnap

1700–1900 Regisztráció
1800–1900 Vacsora
1930–2030 Mit hoztál magaddal?

Október 12. szombat
700– 800 Reggeli

700–900 Reggeli
800–1000 Regisztráció
900–1000 Hirtelen ráébredünk, hogy Isten
megteszi értünk mindazt, amit mi nem
voltunk képesek megtenni magunkért

Józan élet csoport, Lajosmizse

800–1700 Regisztráció
900– 930 Megnyitó – Józan élet csoport, Lajosmizse
1000–1100 „Nem bánkódunk a múlton, de nem is
kívánjuk rácsukni az ajtót.”

MásNAp csoport, Szabadszállás

11 –12
30

30

„Akármilyen mélyre süllyedtünk,
meglátjuk, hogyan szolgálhatja
tapasztalatunk mások javát.”

1030–1130 „Mindig megvalósulnak, ha dolgozunk
értük”

Fény csoport, Kiskunfélegyháza

1200–1230 Zárógyűlés
1230

Józan élet csoport, Lajosmizse

Ebéd

Válaszút csoport, Kecskemét

1230–1400 Ebéd
1400–1500 „Megértjük, mit jelent a derű, és
megismerjük a békét”
15 –16
30

30

Május csoport, Kecskemét

„A hiábavalóság és önsajnálat ismerős
érzése eltűnik”

Van megoldás csoport, Nyárlőrinc

1700–1800 „Ösztönösen tudjuk majd kezelni
azokat a helyzeteket, amelyek azelőtt
tévútra vittek.”

Megújulás csoport, Kecskemét

1800–1900 Vacsora
2000–2400 Buli – Piarista Iskola díszterme
A találkozó helyszínén a következő témákban
szervezünk Műhelygyűléseket:
• Első Lépés
• Üzenetátadás

Túlzottak ezek az ígéretek? Úgy
”gondoljuk,
nem. Mind beteljesülnek
körünkben – hol gyorsabban, hol lassabban. Mindig megvalósulnak, ha
dolgozunk értük.

”

Istenem, adj lelki békét annak
elfogadására, amin változtatni
nem tudok; bátorságot, hogy
változtassak, amin tudok; és
bölcsességet, hogy felismerjem
a különbséget.

