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Życzenia noworoczne dr. Narendranatha Reddy’ego 

 

 

20 grudnia 2017 r. 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Om Sri Sai Ram 

Cieszmy się w naszym Panu Sai, który stale nas inspiruje i wskazuje nam cel ludzkiego 

życia oraz drogę miłości, abyśmy uświęcili i odkupili nasze życie. Wyraźmy naszą 

wdzięczność, przestrzegając jego nauk i wykonując jego pracę z całego serca, umysłu, z całej 

duszy i ze wszystkich sił. Nowy Rok to kolejna okazja, jaką dał nam nasz Pan Sai, abyśmy 

zwiększali naszą koncentrację i zaangażowanie w wykonywanie jego pracy. 

Składając w tym roku ofiarę wdzięczności Bhagawanowi, podejmijmy następujące 

postanowienia noworoczne na 2018 rok: 

 Utrzymujmy radosne i pozytywne nastawienie w każdych okolicznościach 

w ramach praktyki duchowej (sadhany). 

 Na koniec każdego dnia prowadźmy przez 10 minut samokontrolę w celu 

samodoskonalenia oraz wyeliminowania naszych wad i niedoskonałości. 

 Codziennie służmy w myślach, w słowach i w czynach przynajmniej jednej 

osobie lub istocie.  

Nieskończonej chwały Bhagawana można doświadczyć dzięki bezinteresownej służbie, 

jaką wykonują członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS) w ponad 

120 krajach, jak podaje doroczny raport MOSS. Poniżej wymieniono niektóre z naszych 

najważniejszych prac: 

 Członkowie MOSS w Nepalu zainicjowali liczne projekty służebne, łącznie 

z zapewnieniem domów, wody pitnej, edukacji i usług medycznych dla 

potrzebujących. W listopadzie 2017 roku osobiście odwiedziłem 17 miejsc 

w Nepalu i zainspirowała mnie ich bezinteresowna służba, bezwarunkowa 

miłość i oddanie dla boskiej misji.  

 W wielu krajach na całym świecie przeprowadzono dużo programów 

pomocowych. 

 We wrześniu 2017 roku w Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych 

zorganizowano Międzynarodową Konferencję Medyczną Sathya Sai na temat 

światowej misji zdrowia Sathya Sai i idealnej opieki medycznej. 

 Międzynarodowy program przywództwa młodych dorosłych Sathya Sai (Sathya 

Sai International Leadership Programme for Young Adults) zapoczątkowany 

w 2015 roku, stał się dorocznym wydarzeniem; ukończyło go ponad 700 osób.  

 Wielbiciele Sathya Sai na całym świecie wzięli udział w światowym programie 

całodobowego intonowania mantry Gajatri – Global Akhanda Gajatri. 

W przyszłości mamy wiele nowych przedsięwzięć, a oto niektóre z nich: 
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 Zorganizujemy „Zieloną Konferencję” (Go-Green Conference) w Prasanthi 

Nilajam w lipcu 2018 roku, skupioną na ochronie planety w oparciu o nauki 

Swamiego, podkreślającą znaczenie postępu naukowego i technologicznego. 

 Podejmiemy się opieki nad 95. wspólnotami na całym świecie i zapewnimy 

kompleksową pomoc potrzebującym w ramach skromnej ofiary miłości dla 

Swamiego z okazji jego 95. Urodzin w 2020 roku. 

W 2017 roku poczyniono znaczny postęp w boskiej misji dzięki Waszej aktywności 

i ciężkiej pracy, a także dzięki bezgranicznej łasce naszego Pana Sai. 

Życzymy Wam szczęśliwych i wesołych Świąt oraz cudownego Nowego Roku pełnego 

boskiej błogości. Chciałbym osobiście podziękować Wam za wszystko, co robicie, jak 

również za Wasze nieustanne pełne miłości wsparcie i działanie w MOSS. 

Módlmy się wszyscy do Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, by obdarzył nas determinacją 

i oddaniem, abyśmy wciąż służyli jemu i jego stworzeniu jako jedna rodzina, 

z bezwarunkową miłością i poświęceniem. 

Dżej Sai Ram. 

W pełnej miłości służbie Sai 

dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 

 

Źródła: 

Roczny raport MOSS z lat 2016-2017: 

http://sathyasai.org/organisation/2017-annual-report  

Pomoc humanitarna dla Nepalu: 

http://sathyasaihumanitarianrelief.org/updates/category/nepal/  

Międzynarodowa Konferencja Medyczna Sathya Sai: 

http://sathyasai.org/healthcare/medical-conference-2017-proceedings 

Światowa misja zdrowia Sathya Sai (Sathya Sai Global Health Mission): 

http://sathyasai.org/healthcare/sathya-sai-global-health-mission-2017  

Światowy program przywództwa młodzieży Sathya Sai (Sathya Sai Youth Leadership 

Programme):  

http://sathyasai.org/ya/ssilp  

Światowy program intonowania Mantry Gajatri (Global Akhanda Gayatri): 

http://sathyasai.org/gayatri  

http://gayatri.sathyasai.org/  

 

Samasta loka sukhino bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe. 
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