2014. Október 11. szombat

2014. Október 12. vasárnap

Részletes információk:

8.00-10.00: Regisztráció az aulában

7.00-9.00: Reggeli

A találkozó helyszíne:

(A rendezvény ideje alatt végig az ACA
teremben is!)

7.30-8.30: Belső gyermek meditáció

8.30-9.30: Hogyan segítik a

Jó idő esetén szabad téren. Gyülekező 7.20kor a Piarista Iskola főépülete előtt.
Takarót, plédet, egyéb ülőalkalmasságot
hozhattok magatokkal.

felépülésem a szolgálatok?
10.00-10.30: Megnyitó

9.00-10.00: Felépülésem első éve

12.00-13.30: Ebéd

12.00-12.30: Zárógyűlés

12.30-13.30: Megtanulunk játszani

és
megtalálni
az
életünkben (7. Ígéret)

örömöket

14.30-16.00:

Országos ügyviteli gyűlés
17.30-19.00: Vacsora
17.45-18.45: Szerető Felsőbb Erő
20.00-24.00: Buli (Díszterem)

12.30: Ebéd
„Valami csodálatos dolog történik,
amikor egy felnőtt gyermek beszél egy
másik felnőtt gyermekkel, megosztva a
tapasztalatait, erejét és a reményt.
Mindkettő segítséget kap, és a felépülés
üzenete egy szívdobbanás tapasztalata.
A felépülés üzenetét közvetítve mind a
tizenkét lépésben – a felnőtt gyermek
megerősíti elkötelezettségét a felépülés
folyamata mellett, és ingyen továbbadja
mindazt, amit ő is ingyen kapott. Amikor
adunk, mások segítése mellett, magunkon
is segítünk.”
ACA Nagykönyv 121.o.”

Piarista Gimnázium
Kecskemét, Piaristák tere 5.
Regisztrációs díj: 1000 Ft.
Szállás:
10.-én és 11.-én vehető igénybe.
 Piarista Kollégium: 2100 Ft./fő/éjszaka
 Pálma Hotel: 2500 Ft./fő/éjszaka
Étkezés:
Péntek vacsora 520 Ft.
Szombat
 reggeli 390 Ft.
 ebéd 675 Ft.
 vacsora 520 Ft.
Vasárnap
 reggeli 390 Ft.
 ebéd 675 Ft.
„4. Minden csoport önálló, kivéve azokban
az ügyekben, melyek más csoportokat vagy
az
ACA
egészét
érintik.
Mi
együttműködünk minden más 12 lépéses
programmal.“
(ACA Hagyományok)

Meghívó

A rendezvény egész ideje alatt büfé
üzemel!
A szállás és étkezési igényeket kérjük
2014. szeptember 30.-ig jelezni!

ALKOHOLISTÁK VAGY MÁS
MÓDON ROSSZUL MŰKÖDŐ
CSALÁDOK FELNŐTT
GYERMEKEI
(ACA)

Szállás-étkezés telefonon:
Gizi +36 20 4697 954 (délután)
Emailben: kecskeaa@gmail.com

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb
információ:
-

Ez a Te személyes meghívód az ACA-ban
való részvételre, illetve arra, hogy gyere

Kriszti (ACA) - +36/70/612-1651,
nyuszkrisz@gmail.com

vissza közénk. Jelenléted segít nekünk is a

-

Kati (ACA) - +36/20/497-4503

számunkra ez a program hatékonyan

-

acakecskemet@gmail.com

működik, eddig még senki nem vallott

saját

felépülésünkben.

Tudjuk,

hogy

kudarcot, aki őszintén részt vett benne. Ez
„1. Közös boldogulásunk mindennél
előbbre való, egyéni felépülésünk az ACA
egységétől függ.
(ACA Hagyományok)

a mi utunk a józan gondolkodás felé,
programunk a lelki béke eléréséhez. Várjuk
részvételedet! Az ACA működik!
www.aca.hu

Kecskeméti regionális
találkozó
2014. október 11–12.

