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Co nowego - AJ Polska

AJocie, wspólnota jest w kłopocie!

Obawiamy się, że na Zgromadzeniu Służb Krajowych

Anonimowych Jedzenioholików będzie nas za mało,

aby podjęte decyzje uznać za prawomocne. Jeśli

możesz uczestniczyć w Zgromadzeniu SKAJ, nie

pozbawiaj wspólnoty swojej obecności!

Zapraszamy wszystkich AJotów, a przedstawicielom

grup przypominamy, że gorąco liczymy na ich udział w

głosowaniu. Zebranie odbędzie się przed oficjalnym

rozpoczęciem Zlotu AJ w Łodzi, dnia 1 czerwca 2018

roku, o godzinie 11.00. Pamiętaj o tym, że jesteś ważną

częścią AJ. Twoje zdrowienie i pomoc są bardzo

potrzebne.

→  Ulotka Zlot Łódź 2018

Intergrupa “Dolny Śląsk"

Z radością informujemy o powstaniu nowej intergrupy AJ. Celem jej działania jest

niesienie posłania na zewnątrz Wspólnoty AJ w regionie Dolnego Ślaska. W skład grupy

wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup z Wrocławia i Świdnicy. Spotykamy się raz

na miesiąc, wyznaczając sobie cele do osiągnięcia w danym miesiącu. Przez pierwszą

godzinę spotkania referujemy stan zadań, w drugiej pracujemy nad Tradycjami. Odbyło

się 6 spotkań, na których omawialiśmy Tradycje: co one oznaczają, jak je rozumieć i co

wnoszą do naszej służby. Po każdym spotkaniu piszemy sprawozdanie i rozsyłamy do
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wszystkich członków intergrupy. Nasze mityngi mają charakter silnych mityngów.

Rozpoczynamy i kończymy Modlitwą o pogodę ducha.

→  Dowiedz się więcej

Informacje na temat Służb

AJ - Lubię to! Poszukiwani chętni do prowadzenia
profilu AJ na Facebooku

Komitet Informacji Publicznej szuka chętnych do

prowadzenia facebookowego profilu AJ. Udostępnij siłę

zdrowienia i zgłoś się do służby!

→  Napisz do nas!

Lista adresów kontaktowych komitetów SKAJ

→ Przewodniczący

→ Sekretarz

→ Skarbnik

→ Reprezentant

→ Sklep/Zamówienia/Reklamacje

→ Nowe grupy

→ Komitet ds. Dwunastu Tradycji

→ Komitet ds. Literatury

→ Komitet ds. Statutu

→ Komitet ds. Niesienia Posłania

→ Komitet ds. Internetu/Strona internetowa

→ Facebook/Instagram
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→ Komitet ds. Informacji Publicznej → Stowarzyszenie

Podane adresy nie mogą służyć do żadnych innych celów poza celami AJ.

Wesprzyj nas!

Finansujemy się poprzez całkowicie dobrowolne datki i nie przyjmujemy dotacji z zewnątrz. Dzięki

datkom możemy kontynuować posłania, między innymi wydawać literaturę, rozwijać stronę www i

tworzyć ten biuletyn.

Podaj dalej!

Jeżeli nasz biuletyn podoba ci się i znasz osoby, które mogłyby być nim zainteresowane, prosimy

prześlij im wiadomość, że mogą go cyklicznie otrzymywać po zasubskrybowaniu go na naszej

stronie www. Dziękujemy!

Dołącz do nas!

Zapraszamy Cie do współtworzenia tego newslettera. Może masz ciekawy pomysł albo jest coś o

czym chciałabyś/chciałbyś przeczytać w Biuletynie? Może w Waszej grupie, mieście, okolicy,

dzieje się coś ważnego, coś, co, daje Wam pogodę ducha, nadzieję i siłę, podzielcie się tym z

innymi jedzenioholikami. Piszcie na adres info@anonimowijedzenioholicy.org.

Każda informacja zostanie przeczytana i potraktowana z uwagą. Zastrzegamy sobie prawo do

weryfikacji przesłanych materiałów.

   Dostajesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się na listę subsrybcji.
   Jeśli chcesz wypisać się z listy, napisz do nas na adres

info@anonimowijedzenioholicy.org.

Copyright ©2018 Służby Krajowe AJ. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oficjalny newsletter wspólnoty Anonimowi Jedzenioholicy Polska.
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