
     

            W ostatnią sobotę tj. 13.01.2018. odbyło się spotkanie Intergrupy Irlandia.Niestety tym 
razem część służebnych nie mogła się stawić,lecz pomimo tego spotkanie rozpoczęło się 
omówieniem 3i4 Tradydycji.Następnie Mandatariusze zdali relacje z działalności Grup.Wynika z 
nich ,że grypy pracyją na Krokach ,Tradycjach a także na Wielkiej Księdze.Kilkakrotnie słyszymy 
o niesieniu Posłania -ulotki a także o kontakcie z CKU.Dwukrotnie też słyszymy o kłopotach ze 
Służbami.W sumie przybyli przedstawiciele z ośmiu polskojęzycznych grup AA w Irlandii.
     
 1.Pierwszym tematem jest powrót do objazdowych spotkań Intergrupy,tak aby mogły się odbywać 
w różnch miejscach.Po głosowaniu z wynikiem 6 do 2 zostajemy przy Athlone,jako miejsce 
spotkań IG.Po głosowaniu pada zdanie aby spytać się w Grupach o to czy byliby chętni do brania 
udziału w meeting`ach które odbywałyby się w trakcie spotkań IG.
 2.Temat związany pomocą finansową przy organizowaniu 25 rocznicyAA w UK zostaje 
przeniesiony na kolejne spotkanie ,uzasadniliśmy to tym,że Służb IG nie ma w komplecie.
 3.Zaczęliśmy omawiać kolejne Warsztaty,do zorganizowania których zgłosił się dublin i Athlone.
  Po krótkiej dyskusji tematami zostały: Służby,Koncepcje,Tradycje,Kroki a także pokora i 
medytacja.Na kolejnym spotkaniu Intergrupy poznamy dokładną datę i miejsce.

     Na zakończenie relacje ze Służb Intergrupy:
 Rysiek,Łacznik internetowy prosi o aktualizacje adresów mailowych.
 Magda ,Kolporter zdaje relacje ze swojej Służby .Relacje Magdy kończy prośba skierowana do 
Grup aby przed przyjazdem na spotkanie Intergrupy robić zamówienia na literaturę tak aby 
Kolporter przyjechał właściwie zaopatrzony.Zamówienia drogą mailową.Magda Służbę Kolportera
  oficjalnie przekazuje Tomaszowi.
  Skarbnik przekazuje Nam roczne sprawozdanie które zostanie przesłane do grup razem z rocznym 
sprawozdaniem Intergrupy Irlandia .
  Łącznik do Zakładów karnych -Piotr ,informuje Nas o tym,że otrzymał grafik na spotkania na 
terenie więzień[5 Tradycja] a także ,że ma duży kłopot aby tam dojechać-transport.Kończąc swoją 
relację mowi kogoś na Służbę Cienia na Łącznika z Zakładami karnymi.  
  Służbę Cienia  Sekretarza obejmuje Henryk.
  Kolejne spotkanie Intergrupy Irlandia odbędzie się 3.03.2018 godz.12:00 w Athlone.
   

    Pogody Ducha
  Sekretarz Artur


