
 

 

 

Dear Friends and members of the WCCM in Poland and all neighbouring countries, the participants 

of the Meditation 2016 Retreat! 

From the bottom of my heart I would like to thank you all for your love and friendship  and for the 

generous financial help you have given towards my ashram ministry. I consider being with at the 

Retreat, meeting and listening to Fr. Laurence Freeman, sitting with you for meditation and sharing  

with you my life and ministry at Aanmodaya ashram as God’s wonderful gift and grace for me during 

this Jubilee Year of God’s Mercy. More than teaching you anything new, I have learned from you a 

lot during these few days of our being together. Your commitment you to meditation, the 

understanding you have among yourselves, the co-operation you give to the WCCM, the openness 

you have for the “other” and learning new things and the joy you express through your loving 

gestures and smiles, inspired me and I feel very much enriched by this trip to the WCCM in Poland.  

Now I truly believe in the words of Fr. John Main, “Meditation creates community”. It is this 

“community aspect” that I carry as my new learning from all of you and from the WCCM. I feel 

extremely happy about my becoming a member of the WCCM and Aanmodaya Ashram becoming 

the centre to share the gift of Christian Meditation with the people of India and with the rest of the 

world. Thanks to all of you! I will be eagerly looking forward to seeing you all at our ashram.  

I assure you of my prayers. Keep me and the ashram in your hearts.  

God bless you! 

o. Chinnappan Maria Susai OMI 

 

Drodzy Przyjaciele i członkowie WCCM w Polsce i sąsiednich krajach, uczestnicy Meditatio 2016! 

Z głębi serca dziękuję Wam wszystkim za waszą miłość i przyjaźń oraz wielkoduszną pomoc 

finansową jaką okazaliście mej służbie w aśramie Aanmodaya. Uważam przebywanie razem z Wami 

podczas Meditatio, moje osobiste rozmowy z o. spotkanie o. Laurence’em Freemanem, nasze 

słuchanie jego nauk, siadanie do medytacji i dzielenie się z wami moim życiem i posługą zakonną w 



aśramie jako wspaniały dar łaski w tym jubileuszowym roku Miłosierdzia Bożego. Nie tyle ja Was 

czegokolwiek nowego nauczyłem, ale to raczej Wy w ciągu tych kilku dni wiele mnie nauczyliście. 

Wasze zaangażowanie w modlitwę medytacyjną, wzajemne zrozumienie, służba dla wspólnoty, 

otwartość na przyjęcie „innego” i ciekawość mojego świata oraz radość wyrażaną poprzez wasze 

gesty i uśmiechy zainspirowały mnie i czuję się bardzo ubogacony tą podróżą do WCCM w Polsce. 

Teraz głęboko wierzę w słowa o. Johna Maina, że "Medytacja buduje wspólnotę". To właśnie ten 

wspólnotowy wymiar medytacji zabiorę ze sobą jako Wasz dar dla mnie.  

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem zostać członkiem WCCM i, że Aśram Aanmodaya stanie się 

miejsce dzielenia się darem medytacji chrześcijańskiej z ludźmi w Indiach i gośćmi naszego aśramu z 

całego świata.  

Dziękuję Wam wszystkim! Z niecierpliwością oczekuję na Was w naszym aśramie. Zapewniam Was o 

mojej modlitwie i pamiętajcie w Waszej o mnie i naszym aśramie.  

Niech Pan Bóg błogosławi! 

o. Chinnappan Maria Susai OMI 


