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Ważne wydarzenia w MOSS,  

planowane na rok 2020,  

przełożono na rok 2021 
  

 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Om Sri Sai Ram. 

Mamy nadzieję, że dzięki łasce Swamiego wszyscy macie się dobrze.  

Jak wiecie, pandemia choroby COVID-19 przyniosła nam wiele wyzwań, mając 

wpływ na nasze zdrowie, naszą gospodarkę, edukację, nasze podróże i na wiele 

aspektów naszego społeczeństwa. Sprostajmy tym wyzwaniom ze spokojem,  z siłą 

i z wiarą w Bhagawana Śri Sathya Sai Babę, który zawsze będzie wskazywał nam 

drogę, będzie nas chronił i prowadził. 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wszystkie ważne wydarzenia w MOSS, 

planowane na rok 2020 w Prasanthi Nilajam i na całym świecie, przełożono na rok 

2021. Dotyczy to wydarzeń i programów, takich jak światowe prekonferencje/pre-

festiwale młodych dorosłych, XI Światowa Konferencja, Letnia Konferencja 2020, 

obchody Gurupurnimy i świąt Bożego Narodzenia w 2020 roku. Będziemy Was na 

bieżąco informować o rozwoju sytuacji. 

Od tej pory trust Sri Sathya Sai Central Trust (SSSCT) będzie nas informował 

o różnych wydarzeniach w Prasanthi Nilayam, w zależności od lokalnej sytuacji, 

a także od wytycznych i zaleceń rządu Indii i instytucji ochrony zdrowia. 

Z radością informuję, że MOSS wciąż na całym świecie będzie organizowała przez 

Internet satsangi, spotkania duchowe, uroczystości z okazji świąt oraz różne projekty 

edukacyjne i służebne, działając za zgodą władz lokalnych i instytucji ochrony zdrowia, 

przy współpracy z przewodniczącymi MOSS w regionie. Ostatnio obchodziliśmy 

Aradhana Mahotsawam – z tej okazji w programach internetowych z zapałem 

uczestniczyły tysiące wielbicieli. 

Planujemy zorganizować obchody Gurupurnimy w formie seminariów 

internetowych na poziomie międzynarodowym. Zapraszamy wszystkich, by przyłączyli 

się do nas i wzięli udział w internetowych programach MOSS z okazji Gurupurnimy 

w dniach 4–5 lipca 2020 roku – dalsze szczegóły zostaną podane w przyszłości. 

Pamiętajmy o zapewnieniu Swamiego: „Dlaczego się lękasz, skoro ja tu jestem” – 

i trzymajmy się jego lotosowych stóp, aby przeprowadził nas przez ocean samsary. 

Dziękuję. Dżej Sai Ram. 

Z pełnymi miłości pozdrowieniami 

dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

(dk) 
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