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PAMIĘTAMY 

4 marca urodziny Lois 

  

Witajcie kochani ☺ 

Jak wiecie zbliża się 4 marca, dzień urodzin Lois - współzałożycielki   

Al-Anon. Niech pamięć jej urodzin będzie impulsem zachęcającym nas do 

wyjścia na zewnątrz by nieść posłanie tym, którzy nadal cierpią z powodu 

picia bliskiej osoby. W tym dniu „przez zapomnienie – roztargnienie” 

zostawiamy nadzieję. Rozpalamy iskierkę w sercach tych , którzy często 

nie widzą wyjścia z trudnej sytuacji. 

 

Tego dnia i przez cały marzec docierajmy wszędzie, gdzie tylko się uda, aby każdy miał 

szansę dowiedzieć się o Al-Anon oraz skorzystać z naszej pomocy i doświadczenia!!! 

Można to robić na wiele sposobów, według pomysłowości i kreatywności członków grup. 

Niosąc posłanie kierujmy się naszą deklaracją: 
 

„Niech się zacznie ode mnie. 

   Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy, 

   niech zawsze napotka wyciągniętą do siebie dłoń 

   Al-Anon i Alateen. 

   Niech to będzie moja dłoń 

I niech się zacznie ode mnie” 

Dzielimy się tym, co mogłoby być pomocne innym cierpiącym osobom np. ulotki, broszury, stare numery 

„Razem”, możemy również wykorzystać nasze nowe plakaty i powiesić je w szpitalach, przychodniach, 

szkołach, instytucjach publicznych (za zgodą organu), nieraz słowo nie dotrze do świadomości tak jak obraz – 

wskażmy im do nas drogę zostawiając na ulotkach adres, dzień i godzinę mityngu. 

 

Niech nasze poświęcenie, zaangażowanie, będzie planem Siły Wyższej wykonanym naszymi dłońmi. Każda praca na 

rzecz drugiej osoby jest służbą i niesieniem posłania. Tego dnia będę myślała o Was wszystkich, liczę też na 

informację zwrotną z grup – jak u Was przebiegła akcja „niesienia nadziei”☺ 

 

Ps. Zachęcam z całego serca do pisania do biuletynu „Razem”, 

aby dzielić się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Mam 

również apel do Reprezentantów Grup, aby korzystać z 

literatury aprobowanej przez Konferencję (LAK) celem dbania 

o czystość programu na mityngach. 

 

                        Zachęcamy do działania 

  Komitet literatury w Regionie Gdańskim 

        Lucyna i Basia 

 
ps. Już w sprzedaży nowe RAZEM 2/2021, i nowa broszura „Nadzieja i zrozumienie dla rodziców i dziadków”  


