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Jeśli świadomie praktykujecie intonowanie Boskich Imion w ciągu 
dnia, będziecie Je intonować nieprzerwanie, nawet podczas snu. 
Stanie się to adźapa mantrą. 

 
Paramahamsa Vishwananda 
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Wprowadzenie  
 
Drodzy Przyjaciele Bhakti Margi (PBM), 
 
Od czasu, gdy na początku marca wysłaliśmy wam nasz ostatni newsletter, wiele rzeczy na 
świecie, jak i w Centrum Bhakti Margi uległo zmianie. W dniu 12 marca 2020 r. musieliśmy 
zamknąć Shree Peetha Nilaya dla wszystkich odwiedzających. Codziennie pojawiały się 
dodatkowe regulacje prawne z Niemiec oraz z kraju związkowego – Hesji, których 
przestrzegaliśmy. W modlitwach odbywających się w świątyni nie mogli uczestniczyć nawet 
rezydenci, ponieważ spotkania wspólnot religijnych nie były dozwolone. Tylko pudźari 
celebrowali poranną Guru Pudźę i pudźe do bóstw na ołtarzu, jak zazwyczaj. My zaś 
łączyliśmy się w modlitwach w swoich własnych pokojach i odprawialiśmy je z Gurudźim 
oraz murti znajdującymi się na naszych ołtarzach. 
 
Często o was myśleliśmy! Naprawdę tęskniliśmy za wami i we wszystkich naszych 
modlitwach modliliśmy się także za was!  
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Od początku maja przepisy prawne stopniowo ulegają rozluźnieniu. Aby uzyskać informacje 
na temat najnowszych regulacji, co do których decyzje często zapadają w krótkim czasie, 
prosimy odwiedzać naszą stronę internetową Bhakti Margi, www.bhaktimarga.org, Możecie 
tam również znaleźć informacje dotyczące nadchodzących wydarzeń. 
 
Swamini Vishwakarunanandama trafnie opisała ten szczególny czas pandemii w 
Międzynarodowym Newsletterze BM na maj 2020 r. Oto fragmenty jej wypowiedzi: 
„Życie w czasach wielkich zmian i chaosu, mających miejsce na każdym poziomie, można 
postrzegać jako wyjątkowe błogosławieństwo od Gurudźiego. Umożliwiają nam one 
głębsze doświadczanie Miłości dla Jego wielbicieli oraz Matki Ziemi”. 

„W Bhakti Mardze możemy obecnie wyróżnić dwa najbardziej wyróżniające się 
doświadczenia: izolacja i połączenie. Na pierwszy rzut oka zdają się one być dwoma 
różnymi punktami krańcowymi spektrum, ale właśnie w tym kryje się głęboka relacja 
między nimi na naszej ścieżce duchowej”. 

„Chwilami możemy mieć poczucie narastającej samotności, prowadzące do ostatecznego 
celu doświadczania Boga wszędzie. Uświadamiając sobie obecność Boga w głębi swojej 
istoty, stajemy się połączeni z każdym człowiekiem oraz całym stworzeniem Boga na 
Ziemi”. 

„W ciągu całego okresu izolacji zarówno jednostek, jak i rodzin, Gurudźi podkreślał, jak 
wielkim błogosławieństwem dla nas jest to, że mamy „czas”, aby zanurzyć się w swoim 
wnętrzu. Aby doświadczyć coraz głębszego spokoju wynikającego z ograniczenia 
czynności wykonywanych przez nas na zewnętrz”. 

„Dano nam czas na zastanowienie się, dlaczego tu jesteśmy i co jest naszym celem.  
Dano nam czas na refleksję i pogłębienie naszej relacji z Gurudźim”. 

„Izolacja, ograniczająca naszą aktywność zewnętrzną, powoduje głębokie uzdrowienie Matki 
Ziemi. Podobnie nasze codzienne modlitwy z Gurudźim, dające naszą Miłość Matce Ziemi, 
aktywują uzdrowienie Matki Ziemi i całego Jej stworzenia na głębszym poziomie”. 

W komentarzu do jednej z codziennych sesji dźapy online Gurudźiego, modlitwy za Matkę 
Ziemię i Jego codziennego Satsangu, Swamini pisze: 
„Każdego dnia, gdy słucham Satsangów Gurudźiego, czuję, że siedzę u Jego stóp. Izolacja 
zachęca nas, abyśmy poprzez technologię łączyli się globalnie ze sobą nawzajem oraz z 
innymi poszukiwaczami duchowymi na różne sposoby – poprzez OM Chanting, medytację, 
Święte Pisma czy ceremonie. Nasza świadomość Bożej Miłości wkracza na wyższy poziom, 
ponieważ nasza izolacja i połączenie idą w parze. Im bardziej wzrasta świadomość wśród 
wielbicieli Bhakti Margi i dzielimy się miłością Gurudźiego z innymi ludźmi, tym większa 
korzyść płynie dla świata”. 

„Codzienna modlitwa Gurudźiego za Matkę Ziemię jest dla nas codzienną inspiracją i 
szerzeniem Boskiej Miłości na całym świecie”. 
 
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo 
„Znajduję się w sercach wszystkich”. 
Bhagavad Gita, rozdz. 15, werset 15                                                (SV KarunanandaMa) 

 
 
 

1. Podziękowania 
 

Wielu z was preferowało dotąd opłacanie składki członkowskiej PBM gotówką w SPN. 
Ponieważ na razie nie jest to możliwe, pod koniec kwietnia wysłaliśmy wam list z prośbą o 

http://www.bhaktimarga.org/
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skorzystanie z innych opcji płatności: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Otrzymaliśmy wiele pozytywnych reakcji na nasz list i dziękujemy wam za zrozumienie! 
Wasze wsparcie finansowe jest pilnie potrzebne. Pomaga ono uczynić Shree Peetha Nilaya 
przyjaznym, duchowym miejscem dla ludzi wszelkich narodowości. 
 
SPN jest rezydencją naszego Satguru Paramahamsy Vishwanandy oraz głównym 
międzynarodowym Centrum Bhakti Margi. Ludzie z całego świata pogłębiają tutaj swoje 
połączenie z Bogiem oraz ścieżkę oddania, miłości i służby. Umocnieni w wierze i zaufaniu 
wracają do swoich krajów, niosąc dalej misję Gurudźiego. W ten sposób przesłanie miłości 
Gurudźiego szerzy się na cały świat i może skłonić wielu ludzi do zmiany swojego życia  
i sprawić, że staną się wdzięczni Matce Ziemi. 
W imieniu Bhakti Margi dziękujemy za regularne wkłady finansowe, które czynią Shree 
Peetha Nilaya oraz jego otoczenie gościnnym, duchowym miejscem, w którym można 
poczuć się jak w domu. 
 
2. Codzienna Maha Lakszmi Jagnia podczas porannych modlitw SPN 
 
Od czasu inauguracji Świątyni Bhutabhrteshwarnath w Jagnia Śali przed dużą świątynią 
codziennie odprawiana jest Jagnia dla Śri Maha Lakszmi. Odbywa się ona w czasie 
porannych modlitw. 
 
Ta ceremonia ognia jest bardzo potężna i oczyszczająca. Dotyczy to także osób, które nie 
są fizycznie obecne, ale są wymienianie z imienia i uczestniczą w ceremonii jagni poprzez 
pewne modlitwy. Dla tych, którzy zostaną nowymi członkami PBM w okresie ograniczeń  
w podróżowaniu, wykonamy jagnię jako specjalny akt dobroczynny. 
 
3. Zapowiedź wydarzeń w okresie od lipca do października 2020 r. 

Z przykrością informujemy, że z powodu przepisów prawnych obecnie nie jest możliwe 
podanie dokładnych informacji o nadchodzących wydarzeniach z Gurudźim. Prosimy  
dowiadywać się i pozostawać z nami w kontakcie za pośrednictwem strony internetowej 
www.bhaktimarga.org  
 
Uwaga: 
 
Do połowy września wszystkie tradycyjne (obejmujące fizyczną obecność podczas 

wydarzenia) Tygodnie Krajowe i Darszany w SPN zostały odwołane. Będziemy 

regularnie informować was o nowych aktywnościach online za pośrednictwem naszej 

strony internetowej, grup na Telegramie oraz kanałów mediów społecznościowych. 

Na chwilę obecną zaplanowane są następujące daty wydarzeń, w których goście będą mogli 
fizycznie uczestniczyć: 
Kryszna Dźanmasztami:           12-13 sierpnia 2020 

Just Love Festival:                 4- 6 września 2020 

Gajatri Jagnia:                           wydarzenie odwołane 

 

4. Przegląd wydarzeń w okresie od marca do lipca 2020 r. 

Instalacja murti Sity Ramy i Saraswati-dewi:  20 lutego  

Hanuman Dźajanti:      8 kwietnia 

Narasimha Ćaturdaśi:     6 maja                                                   

Maha Lakshmi Jagnia:     16-17 maja 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
http://www.bhaktimarga.org/


4 
 

Paramahamsa Vishwananda Dźajanti:   13-14 czerwca                                                                

Gurupurnima:                5 lipca 

RAMA DARBAR I SARASWATI PRZYBYLI! 
 
Rama Darbar i Saraswati-dewi przybyli do Aśramu 
Shree Peetha Nilaya, 20 lutego 2020 
 
20 lutego 2020 r. w Bhutabhrteshwarnath Mandir odbyła się całodniowa ceremonia 
zainstalowania najnowszych bóstw głównej świątyni: Bhagawana Śri Krypanidhe 
Ramaćandry, Sity-dewi, Lakszmany oraz Hanumandźiego (określanych razem jako Rama 
Darbar) i Saraswati-dewi! 
 
Krótkie przedstawienie bóstw: 
Paramahamsa Vishwananda przedstawił ten pełen miłości opis bóstw:   
 
Dźej Gurudew! Oto Krypanidhe Śri Ramćandra Bhagawan – Pan miłosierdzia.  
 

Pan trzyma w ręce łuk, zaś 
prawa dłoń obdarza 
błogosławieństwem. Jest 
ciemnego koloru, ponieważ On 
jest wszystkim. Jego oczy są 
pełne miłosierdzia.  
 
Obok znajduje się Jego żona, 
Sita-dewi, a po Jego prawej 
stronie stoi Lakszmana. 
Poniżej znajduje się 
Hanumandźi. Jest taki piękny, 
patrzy na swojego ukochanego 
Pana. Dalej jest Rama Darbar 
w formie śaligramu, który 
pochodzi z Nepalu. 

 
Ten śaligram przedstawia Sitę i Ramę siedzących na tronie.  
U Jego stóp są Hanuman, Narada, Narada Ryszi, Brahma, 
Ganeśadźi, Bhagawan Śankara. Jest też dwóch braci, Bharata i 
Śatrughna oraz Lakszmana. Jest tam też Walmiki. Z przodu jest 
padam (stopy) Śri Ramy, a przed Sitą padam Sity. 
 
 
 

Ten związek między Panem a Jego 
bhaktą jest niesamowity. Bardzo często 
widzi się ludzi, którzy walczą ze sobą. Ale 
żeby zrozumieć tę relację, trzeba 
przyjrzeć się, jak Pan Śiwa nazwał 
Śriman Narajanę Prabhu i odwrotnie – 
Śriman Narajana nazwał Pana Śiwę 
Prabhu, a następnie oboje kłaniają się 
sobie nawzajem. W ich relacji nie ma 
oddzielenia. Można to dostrzec, gdy 
Bhagawan inkarnował się w formie Pana 
Kryszny. Pan Śankara nie mógł tak po 
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prostu siedzieć na górze Kailaś; nie mógł powiedzieć: „Dobra, po prostu będę tam siedziec i 
czekać”. Nie, powiedział: „Bardzo rzadko zdarza się, żeby Pan inkarnował się na Ziemi. 
Muszę iść i otrzymać Jego Darszan”. Pan Śiwa przybył wraz z awatarem Ramą w formie 
Hanumana. Przyjął ten aspekt, aby zawsze być u Jego boku”. 
 
 
A tutaj jest Śrimati Saraswati-dewi  

On jest taka litościwa. Możecie 
zobaczyć Jej czystość. Trzyma w 
swojej dłoni winę. W jednej ręce 
trzyma Święte Pisma, w drugiej malę. 
Siedzi na lotosie, a jej wahaną jest 
łabędź. Łabędź symbolizuje czystość 
umysłu, w którym nie ma ignorancji. 
Zatem w swoim błogosławieństwie 
trzyma w dłoni wiedzę, a dzięki 
wiedzy ignorancja zostaje usunięta. 

 

 

Ten dźwięk jest dźwiękiem kosmicznym, który wznosi was na wyższy poziom. Kiedy 
wchodzicie w duchowość, słyszycie kosmiczny dźwięk OM, w którym wszystko staje się 
jednym; wszystko, tak jak Kryszna powiedział w Gicie: „Jogin postrzega tylko Mnie”. A zatem 
tylko poprzez dźwięk OM można wznieść się na wyższy poziom i postrzegać Pana wszędzie. 
I można to osiągnąć tylko poprzez dźapę, śpiewając Jego Boskie Imię.  

Kiedy Imię Pana zajmuje miejsce w umyśle, zostaje on oczyszczony. W przeciwnym razie 
człowiek zawsze pozostaje niewolnikiem umysłu i nigdy nie jest wolny. 

Dlatego prosimy Ma Saraswati-dewi o oczyszczenie umysłu. Poproście Saraswati-dewi, aby 
obdarzyła was wiedzą, pozwalającą rozumieć rzeczy właściwie. Lubicie tak wiele czytać, 
lubicie słuchać tak wielu rzeczy, a jednak nie ma w tym zrozumienia. Dlatego poproście Ją. 

To właśnie ona obdarza zdolnością rozumienia. 

 
Transmisje Dźapy w ciszy i Satsangi na żywo z Wryndawany od marca do początku 
kwietnia 2020 r. 

Nie musieliśmy długo czekać, aby 
pozwolono nam codzienne 
praktykować razem intonowanie 
Imienia Boga w naszej wielkiej 
społeczności Bhakti Margi. 
Paramahamsa Vishwananda 
każdego dnia prowadził sesję dźapy 
w ciszy, która była transmitowana z 
Wryndawany dla wszystkich 
wielbicieli Bhakti Margi siedzących za 
ekranem komputera. To pomogło 
nam przeprojektować swój codzienny 
plan dnia, dostosować się do nowych 
reguł zachowywania dystansu 

społecznego, stać się bardziej świadomymi swoich poczynań i czasu spędzanego z Bogiem.                                                                                                          
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„Wezwij Go. Niech mantra Om Namo Narayanaya wibruje w każdej komórce twojego 
ciała, ponieważ On jest jedyną rzeczywistością”. 

Poprzez codzienne transmisje dźapy i satsangów z 
Gurudewą na żywo mogliśmy również doświadczyć, jak 
wzbogacające może być dawanie. Szczególnie 
wzruszające były medytacje dla Matki Ziemi połączone z 
ofiarowaniem dźapy. Ofiarowaliśmy je naturze, 
miejscom, naszym rodzinom, ludziom, którzy dokonują 
niezwykłych rzeczy w służbie dla innych, a nawet tym, 
którzy nas nie doceniają. Dawało to ogromne poczucie 
spełnienia.  

Gurudźi w swojej wielkiej miłości zaprasza nas, abyśmy 
często łączyli się z Nim przez internet: 
https://paramahamsavishwananda.com/ 
 

Dźapa i Satsang z Mistrzem na żywo  
Dźapa na żywo – intonowanie Imienia Boga: transmisje we wtorki i czwartki, godz. 17:00 
CEST na stronie Gurudewy na Facebooku. 
 
Satsang na żywo, duchowe pytania i odpowiedzi: wtorki i czwartki o godz. 17:00 CEST.  
 

Zdjęcie obok przedstawia Gurudewę prowadzącego 
medytację dla Matki Ziemi – podczas medytacji 
wysyłamy naszą miłość Matce Ziemi. 
 
Chociaż nauczyliśmy się dostosowywać nasz 
codzienny plan zajęć do nowej sytuacji, dla wielu z nas 
czas bez modlitw nie był łatwy. Transmisje na żywo z 
Wryndawany, a następnie z SPN stanowiły ogromne 
wsparcie w tym czasie. Dostrzegliśmy, że wszyscy 
jesteśmy ze sobą połączeni, bez względu na odległość, 
jaka nas dzieli. Kiedy na początku kwietnia 
usłyszeliśmy wiadomość, że Gurudźi wraca do 
Niemiec, pojawiły się łzy radości. Nawet w dniu 
swojego powrotu Gurudźi poprowadził Satsang 
transmitowany na żywo z Aśramu SPN. 
 

 
 
Hanuman Dźajanti, 8 kwietnia 2020 w CISZY  

W dniu 8 kwietnia 2020 r. o godzinie 5.00 rano dwóch 

pudźarich odprawiło Abhiszekam do Hanumandźiego 

w Shree Peetha Nilaya. Z płyty CD 11 razy 

odtworzono Hanuman Ćalisę. Tego ranka atmosfera 

była nieco dziwna, gdyż byliśmy przyzwyczajeni do 

wstawania wcześnie rano i uczestniczenia w tej 

ceremonii na zewnątrz w sari. Jednak po powrocie z 

Indii Paramahamsa Vishwananda również poddawał 

się dobrowolnej kwarantannie. Następnie, od 7:00 

rano pozwolono nam indywidualnie podejść po 

darszan Hanumana. 

Podczas satsangu Gurudźi ponownie wspomniał 

https://paramahamsavishwananda.com/
https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/
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historię o Hanumandźim i o tym, jak ukazał Mu się, kiedy był w Indiach po raz pierwszy. 
Podróżował wtedy z kilkoma wielbicielami w małym autobusie do Majsuru, gdy nagle znikąd 
pojawiła się ogromna biała małpa (Hanumandźi) i stanęła na środku zupełnie ciemnej drogi. 
Kierowca ominął dużą postać i zatrzymał się na poboczu, jednak Hanuman już zniknął. 
Niektórzy śpiący pasażerowie obudzili się, ale Hanuman pojawił się tylko w tym momencie. 

Następnie Gurudźi przypomniał sen, który miał jako dziecko. Szedł ulicą pełną światła, a na 
poboczu pojwiły się ręce demonów, które chciały go schwytać. Hanuman był tuż za nim. 
Zwalczył demony i powiedział do Gurudźiego: „Idź cały czas naprzód...”. 

Gurudźi wspomniał również, że tego dnia niektórzy 108 razy intonowali Hanuman Ćalisę. 
Czterdzieści wersetów Hanuman Ćalisy niesie w sobie świadectwo pokory i chwały 
Hanumana, jego moc, siłę i oddanie. On zawsze gotowy jest pomagać tym, którzy do niego 
przychodzą,  by inspirować ich i stać u ich boku, szczególnie w trudnych czasach. 

Jako małpa Hanuman ukazuje, że każdy może przyjść do Boga. Jako Syn Wiatru jest 
patronem pranajamy. Hanuman symbolizuje również ludzkiego ducha, który poprzez 
głębokie oddanie (bhakti) może być doprowadzony do wyższych poziomów świadomości. 
Hanuman mógł przybrać dowolny rozmiar – bardzo mały i bardzo duży. Bhakta, wielbiciel 
Boga, potrafi być bardzo pokorny. Ale jest też gotów wziąć na siebie odpowiedzialność.  
W służbie Bogu wznosi się on ponad swoją naturę. (źródło: Internet) 

 

Narasimha Ćaturdaśi, 6 maja 2020  

Paramahamsa Vishwananda powiedział: „To nasza pierwsza uroczystość od czasu 
zniesienia izolacji!”. 
 
Wydarzeniu było transmitowane ze Shree Peetha Nilaya i mogliśmy zapewnić 50 miejsc dla 
gości, którzy uczestniczyli w ceremonii na żywo. 
  

Miłosierny Obrońca                             

Narasimha Ćaturdaśi jest dniem 
pojawienia się Pana Nrsingadewy, 
najmiłosierniejszego obrońcy swoich 
wielbicieli. Chociaż w formie ugry wydaje 
się być srogi, dla tych, którzy są Mu 
poddani, jest On najsłodszy ze wszystkich, 
Nrsingadewa przywraca równowagę, 
eliminuje wszelką ciemność oraz 
oczyszcza umysł z negatywności. Świat 
potrzebuje Jego energii, Jego łaski i mocy. 

Pan ukazuje swoją potężniejszą formę i tę 

formę Ugra (srogą), aby zabić w nas 

gniew, dumę i egoizm, pokazując 

zarazem, że jest ponad tym wszystkim”.     
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

„Pan Narasimhadewa potrafił wyjść z 

filaru, lecz wasze serca są miększe niż 

ten kamień, Może się On z łatwością 

wyłonić również z waszych serc”. 
Przemówienie Gurudźiego po Narasimha 

Ćaturdaśi 
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Maha Lakszmi Jagnia, 16-17 maja 2020 r. 

Z tej okazji po raz pierwszy 

mieliśmy przyjemność ponownie 

przyjąć gości na noc w Shree 

Peetha Nilaya, po tym, jak 

centrum przez ponad dwa 

miesiące było zamknięte. 

Goście przyłączyli się do nas 

podczas tej pomyślnej jagni –

świętej ceremonii ognia, aby 

oddać cześć Boskiej Matce i 

wyrazić wdzięczność za 

wszystko, co robi. Maha Lakszmi 

Jagnia jest aktem uwielbienia i 

miłości, sławiącym Jej wielkość i 

służbę dla ludzkości. 

 

Jagnia to praktykowana od tysiącleci 

starożytna, wedyjska ceremonia ognia 

polegająca na składaniu ofiar do świętego 

ognia. Ta ceremonia ognia oczyszcza 

emocje, spala nierozwiązane konflikty i 

zmartwienia oraz sprawia, że czujemy się 

lżejsi, bardziej wolni i otwarci wewnątrz. 

Kiedy skupiamy się na tym, by odpuścić, 

ogień uwalnia nasze napięcia. 

Maha Lakszmi jest Boską Matką oraz 

odwieczną małżonką Pana Narajany. 

Zapewnia swoim dzieciom wszystko. Z 

powodu swojego miłosierdzia chroni je oraz 

obdarza bogactwem duchowym i 

materialnym wszystkich, którzy szczerze się 

do Niej modlą. 

„Maha Lakszmi stwarza równowagę, 

jednocząc wasze ciało, umysł i ducha, tak 

byście mogli robić postępy na swojej ścieżce 

duchowej”. Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda 

Jesteśmy wdzięczni Maha Lakszmi (Boskiej 

Matce) za wszystko, co nam dała oraz za 

wszystko to, co jesteśmy w stanie odpuścić. 
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Obecny status: maj 2020  

Sobota, 13 czerwca, godz. 7:00 – Dźajanti Paramahamsy Vishwanandy 2020.  

Nasz ukochany Gurudewa po raz kolejny świętował dzień swojego pojawienia się wraz z 

rodziną Bhakti Margi w swoim domu w Shree Peetha Nilaya. 

Czy wiesz? 
 
Paramahamsa Vishwananda urodził się 13 czerwca 1978 r. na pięknej wyspie Mauritius u 
wybrzeży Afryki. Już w momencie narodzin posiadał urzeczywistnienie Boga. Niemal 
natychmiast ludzie zauważyli, że był kimś wyjątkowym. Już w bardzo młodym wieku lubił 
śpiewać Boskie Imiona i inspirować wszystkich, którzy Go otaczali, by kochali Boga. W 
rzeczywistości był On zawsze żywym przykładem Bhakti Margi, ścieżki oddania. 
 
Niedziela, 5 lipca, godz. 7:00-23:00.  

Wdzięczność okazywana Guru 
Gurupurnima to dzień, w którym wielbimy naszego ukochanego Satguru, Paramahamsę Sri 
Swamiego Vishwanandę. 
 
„Celem bhakty jest osiągnięcie łaski Guru, guru-krypy. Dzięki guru-krypie człowiek wznosi 
się na wyższy poziom i otrzymuje wszystkie dary, wszystkie osiągnięcia, całe bogactwo, a 
nawet wyzwolenie”. 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 
 
Czy wiesz? 

Gurupurnima pierwotnie obchodzona była ku pamięci wielkiego mędrca Weda Wjasy. Był On 

Boską Inkarnacją Pana. Skompilował cztery Wedy, napisał 18 głównych Puran, 

Mahabharatę oraz Śrimad Bhagavatam. Święto to zostało ustanowione jako dzień, w którym 

oddaje się cześć Guru, który w mistrzowski sposób prowadzi swoich wielbicieli ku 

Lotosowym Stopom Pana. 

Drodzy Przyjaciele Rodziny Bhakti Margi 

Nasze serca są połączone z Gurudźim. Wszyscy pragniemy Mu służyć. Służba Bogu jest 

służbą bliźniemu. Dzięki waszemu wsparciu Centrum Bhakti Margi, Shree Peetha Nilaya 

stało się tętniącym życiem i przyjaznym miejscem dla ludzi z całego świata. Jest to duchowe 

miejsce zarówno dla osób młodych, jak i starszych,w którym każdy może pogłębić swoją 

osobistą więź z Bogiem. Dziękujemy za nieustające wsparcie finansowe dla Bhakti Margi! 

Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy na festiwalu Just Love na początku września! 

Dużo Miłości,  

Anjushri i Urmilaavati 

friends@bhaktimarga.org 

https://www.justlovefestival.org/ 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview 

mailto:friends@bhaktimarga.org
https://www.justlovefestival.org/
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

