„Új szabadságot és boldogságot
ismerünk meg.”

A találkozó helyzíne:
Kecskeméti Piarista Iskola
Kecskemét, Piaristák tere 5.
Regisztrációs díj: 1500 Ft.

BUSZ

ÚT
VAS

Szálláslehetőség
Kecskeméti SZC. Kollégium. Hunyadi tér 4.
8-án 16.00–18.00 óra között foglalható el.
9-én 8.00–12.00 óra között foglalható el, illetve
16.00 órától lehet újra visszatérni.
Költsége:
6 ágyas 3000 Ft/fő + IFA
2 ágyas 5000 Ft/fő + IFA
Étkezés:

Péntek
Szombat

Vasárnap

vacsora
reggeli
ebéd
vacsora
reggeli
ebéd

850 Ft/fő
700 Ft/fő
1050 Ft/fő
850 Ft/fő
700 Ft/fő
1050 Ft/fő

A rendezvény egész ideje alatt büfé üzemel!
A szállás és étkezési igényeket kérjük
2021. szeptember 30-ig jelezni!
Igénylés e-mailben: kecskeaa@gmail.com
Szállás, étkezés információ:
Kriszti +36 70 3850609
A szállások a jelentkezés sorrendjében lesznek
feltöltve.
A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információ a
kecskeaa@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon
Norbi +36 30 9555750 (déluráni órákban) kérhető.
Egyéb 12 lépéses programok számára igény esetén
külön termet biztosítunk.

Meghívó
aztán, amikor Istenről beszélünk, akkor az
”Így
ön Istenfogalmára gondolunk. Ez vonatkozik

a többi spirituális kifejezésre is. Ne hagyja,
hogy spirituális fogalmakkal szembeni esetleges előítélete visszatartsa attól, hogy őszintén
megkérdezze magától, mit jelentenek ezek a
fogalmak az ön számára. Elindulásunkhoz a
spirituális fejlődés útján mindössze arra volt
szükség , hogy megteremtsük első tudatos
kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti
Istennel.

”

Az Anonim Alkoholisták könyv 45. oldalán olvasható

A találkozón való részvételhez
védettségi igazolvány szükséges.

Anonim Alkoholisták Találkozója
Kecskemét

2021. október 8–10.

lehangolt vagyok, ilyeneket mondoga”Amikor
tok: ‚A fájdalom a haladás próbaköve.’… ‚Ne

riadj meg a rossztól.’… ‚Ez is elmúlik’. … ‚Ez
is a javamra fordulhat’.
Az ilyen röpimák nemcsak vigaszul szolgálnak.
Egyenesben tartanak az élet elfogadására. Megtörik kényszeremet a bűntudatra, depresszióra,
lázadásra és kevélységre. Olykor bátorságot is
adnak , hogy változtassak amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.

”
Bill így látja, 148. oldal.

Október 8. péntek

Október 10. vasárnap

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

Fény csoport, Kiskunfélegyháza

Október 9. szombat
700– 800 Reggeli
8 –

10 –10 Megnyitó – Megújulás csoport. Kecskemét
00

800–1000 Regisztráció
900–1000 Harmadik lépés. „Akaratunkat akkor
használjuk helyesen, amikor Isten
akaratával hangoljuk össze.”

MásNap csoport, Szabadszállás

Regisztráció

00

700–900 Reggeli

30

1100–1200 „A tehetetlenség beismerése az első lépés
a szabadulás útján.”

Józan élet csoport. Lajosmizse.

1200–1300 Ebéd

1030–1130 Harmadik hagyomány. „Abban a
pillanatban AA. tag vagy amikor
annak mondod magad.”

Van megoldás csoport. Nyárlőrinc

1200–1230 Zárógyűlés

Megújulás csoport Kecskemét.

1330–1430 Első hagyomány. „Az egység az Anonim
Alkoholisták féltve őrzött sajátossága.
Ettől függ nem csak saját életünk,
hanem az utánunk következőké is.’’

Május csoport, Kecskemét

1500–1600 Második lépés. „Igaz alázat és
elfogulatlanság a hithez vezethet, és
minden AA. gyűlés biztosíték arra , hogy
Isten vissza fogja adni egészségünket, ha
hozzá való viszonyunkat rendezzük.’’

Válaszút csoport, Kecskemét.

1630–1730 Második hagyomány. „Szerte az AA.ban a csoport lelkiismerete határozza
meg tisztségviselők szolgálatának
feltételeit.”

Sétáló csoport, Kecskemét

1730–1900 Vacsora

A találkozó helyszínén műhelygyűléseknek
helyet biztosítunk.

2000–2400 Buli – Piarista Iskola díszterme

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

