Dodaj informacje do Biuletynu AA Małopolska: https://www.aakrakow.pl/page4
ROCZNICE WE WSPÓLNOCIE trzeźwości, powstania grup.
●

05.10.2022 godz. 19:15 Grupa
„Wdzięczność” :
Drodzy Przyjaciele,z nieukrywaną
przyjemnością informuję, że w Środę na
w/w Grupie AA (salka przy kościele Św.
Tadeusza Judy - za kościołem), ul.
Wężyka 6, Kraków-Czyżyny, odbędą się:

●

Grupa AA "Różowa Chmurka", Kraków, ul.
Warszawska 1b (salka parafialna) Zaprasza na
warsztaty 12 tradycji w każdy trzeci
Poniedziałek miesiąca

●

Grupa kobieca AA” Zapolska”, Kraków, ul
Zapolskiej 15 (przyziemie bloku, zejście po
schodkach) od dn. 1 lipca 2022 organizuje
Warsztaty Tradycji będą się one odbywały w
każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 18:30 19:30. Mityngi będą otwarte.

23 rocznica trzeźwości Teresy (Kominiarki)
22 rocznica trzeźwości Ewy (Góralki)
Chętnych i zainteresowanych informuję
również, że związana z powyższymi
rocznicami dziękczynna Msza Święta
odbędzie się w w/w kościele o godz.18:00
●

25.10.2022 godz. 18:00 Grupa „Pasja”
(oś. Dywizjonu 303 przy kościele brata
Alberta) będziemy celebrować 6 rocznicę
trzeźwości Andrzeja „nie mam czasu”.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE OD SŁUŻB

INFORMACJE Z GRUP - mitingi w okresie świąt,
robocze, spikerskie, zmiany itp.

●

Grupa AA "Vis Major", Kraków,
ul.Wyszyńskiego 6 zaprasza w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca na mityng spikerski 12
kroków.

●

Grupa AA "Quo vadis" z Miechowa informuje o
zmianie adresu grupy: Miechów,
ul.Warszawska 1a

●

Nowa Grupa Anonimowych Alkoholików
rozpoczęła działanie w Dworze Dzieduszyckich
w Radziszowie przy ul. Szkolnej 4 (w
pomieszczeniach kawiarni). Spotkania grupy
odbywają się w każdą środę w godz. 18.00 –
19.30 mitingi spikerskie – odbywają się w
każdą trzecią środę miesiąca mitingi otwarte

●

Zmiana godz. mityngów od 06.10.2022:
Grupa AA „Eureka” zaprasza na mityngi otwarte
w każdy Czwartek o godz.17:30 do końca
Września. Od 06.10.2022 następuje zmiana
godziny rozpoczęcia mityngów na 18:00.

●

Służba Kolportera Intergrupy Małopolska,
począwszy od 13 Lipca br.,zostaje przeniesiona na
Środy w godzinach 19:00-20:00 w siedzibie PIK.
e-mail:
kolporter@aakrakow.pl
kontakt telefoniczny:
+48 784 333 904

●

Kolporter Intergrupy Małopolska Północ będzie
pełnił dyżury przy okazji mitingów Grupy AA „Bez
Nazwy" w czwartki, przed 18.30, ul. Obrońców
Krzyża 1, Kraków Nowa Huta (salka przy kościele
Arka Pana, naprzeciw kawiarni „Nadzieja"- teren
przykościelny). Michał, kolporter, jest też otwarty na
zamówienia telefoniczne i mailowe, i indywidualne
umówienie się na odbiór, lub, ale to tylko po
uprzednim
zgłoszeniu
telefonicznym,
dyżur
w piątek, od ok. 17.00 do 19.00, adres jw.

●

Informacja o służbie niesienia posłania na oddział
detoksykacyjny w szpitalu im.Rydygiera. Spotykamy
się systematycznie w każdy poniedziałek o godz
17:55 na IX piętrze przed wejściem na oddział.
Spotkanie trwa około 1 godziny. Pierwszy
poniedziałek miesiąca koordynuje Łukasz tel
886642314 Drugi poniedziałek miesiąca koordynuje
Artur tel 539211881 Trzeci poniedziałek miesiąca
koordynuje Monika tel 505102191 Czwarty
poniedziałek miesiąca koordynuje Renata tel
880153877 Piąty poniedziałek Piotr tel 787445436.
Proszę osoby które zechciałyby dzielić się
doświadczeniem z pacjentami detoksu o kontakt.
Brakuje kobiet… Piotr AA tel 787445436
Na spotkania z nami przychodzi 3 do 8 pacjentów.

Mityngi odbywają się na ul. Woronicza 3B
( wejście w żelaznej bramie przy fundacji „Po
Pierwsze CZŁOWIEK” naprzeciwko furty
Zgromadzenia Sióstr Albertynek ,schodkami na
sam dół). W każdy ostatni Czwartek miesiąca
odbywają się mityngi spikerskie.
●

MITYNGI ZAWIESZONE
●

Grupa AA "Źródło", Kraków, ul.Saska 9a
(dom Św.Brata Alberta) od dnia 08
stycznia 2022 zawiesza mityngi do
odwołania.

Na prośbę grupy AA ”Krakus” Wieczysta (ul.
Meissnera 20 , salka parafialna w podziemiach
kościoła), uprzejmie informuję o spikerce w
temacie „kondycja grupy, członków a działania
grupy.
Termin: 10.10.2022, godz. 18.00, spikerem
będzie Andrzej.

MITYNGI WZNOWIONE
●

Grupa AA "Krakus Wola" wznawia spotkania, w
poniedziałki godzina 19:00 nowy adres ul
Witosa 9 , Salka nr 1 , w szkole na terenie
kościoła

Przekazujemy chorym materiały przekazane przez
Intergrupę AA Małopolska (ulotki, „biała
książeczka”)
●

Wolne datki można wpłacać na konto: BSK AA - PIK
Kraków Santander, numer 55 1500 1777 1217 7008
6763 0000 Fundacja BSK AA w Polsce. Tytuł wpłaty
INTERGRUPA MAŁOPOLSKA

●

W każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 18.00 w
PiKu na ul. Dietla 74/7 w Krakowie odbywają się
spotkania Zespołu Informacji Publicznej Intergrupy
Małopolska. Jeśli chcesz do nas dołączyć to
serdecznie zapraszamy. Masz pytania lub jakieś
pomysły ? Dzwoń lub po prostu przyjdź. tel.
Natasza AA 668 068 106

●

Drodzy Przyjaciele! Spis mityngów on-line, znajduje
się na stronie https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

INNE OGŁOSZENIA
● Ogólnopolskie warsztaty łączników internetowych i
dyżurnych online: 09 – 11 września 2022 r. Kontakt
do organizatorów: Jacek - 883 303 717
● Grupę AA „Bez Nazwy" organizuje Dni Skupienia w
OAT Zakroczym 1-4.09.2022, szczegóły
organizacyjne: Andrzej 601 343 622 (wieczorem)
lub Marian tel. 786 854 977

