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Światowy Akhanda Bhadżan 

 

 

Nieustanny nabożny śpiew wykonywany na całym świecie, we wszystkich krajach, 

rozprzestrzenia przesłanie miłości, które niosą Imiona Ucieleśnienia Uniwersalnej 

Miłości (Boga). Wypełnia atmosferę myślami o Bogu, o pokoju i radości, jakimi On 

obdarza. Nabożny śpiew, jaki tu praktykujecie, ma wpływ nie tylko na ten konkretny 

obszar i jego otoczenie, lecz także transformuje całą atmosferę. Kontynuujcie postawę 

oddania i pokory, służby i tolerancji, a wtedy atmosfera nie zostanie skażona 

nienawiścią. 

Sathya Sai Baba, 14.11.1976 r. 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Om Sri Sai Ram. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) z radością informuje, że na całym 

świecie odbędzie się online Światowy Akhanda Bhadżan – 24-godzinny nieprzerwany 

nabożny śpiew. Bhadżany rozpoczną się w dniu 14 listopada 2020 roku o godzinie 

6.00 po południu, a zakończą się w dniu 15 listopada 2020 roku o godzinie 6.00 po 

południu czasu PDT (Kalifornia). Proszę kliknąć na linku 

https://www.sathyasai.org/live, aby uczestniczyć w Akhanda Bhadżan i głośno śpiewać 

na chwałę Boga, co napełni atmosferę boskim uwielbieniem. 

W swoim boskim dyskursie wygłoszonym w dniu 21 kwietnia 1967 roku Swami 

oznajmił: „Bhadżany są lekarstwem na poważną infekcję aśanti (lęku)”. 

W dniu 14 listopada 2020 roku o godzinie 5.30 po południu czasu PDT (Kalifornia) 

przed rozpoczęciem programu z okazji Akhanda Bhadżan zostanie uruchomiona strona 

internetowa https://www.sathyasai.org/live, natomiast obchody rozpoczną się od 

darszanu Bhagawana, intonowania mantry Sai Gajatri i recytowania boskiego imienia 

„Om Sri Sai Ram”. Wszystkie podane tutaj godziny dotyczą czasu PDT (Kalifornia). 

Prosimy dokładnie sprawdzić czas lokalny w swoim kraju. 

Prosimy zapoznać się z określonymi dla każdej strefy przedziałami czasowymi, 

w jakich będą śpiewane bhadżany. Zapraszamy wszystkich wielbicieli, aby wzięli 

udział w 24-godzinnym nabożnym śpiewie i cieszyli się błogością płynącą ze śpiewania 

na chwałę Pana. 

Modlę się do Bhagawana, aby pobłogosławił nas oddaniem i poświęceniem, 

abyśmy intonowali jego imię z miłością i z pełną koncentracją. 

Dżej Sai Ram.  

Z miłością w służbie Sai 

dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

(dk is) 
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