
సమయమందును అసమయమందును నిరీక్షణ ఉంచుట 

2021 గాను సందేశము 

 
ఉధారముగా , ఖర్చును సహితం లెక్కంచకండా  తమను తామే సంపూరణ ంగా ఇచ్చు స్త్ర ీ , పుర్చషులు అసయంఖ్యయక్ంంగా 

ఉండడం వలన ఈనాటి ఆందోళన మరియు  అనిశ్చుతి సమయాలో్ల కూడా మానవతవం ముందుక సాగగలుగుతంది. 

 
గత కొనిి నెలలుగా, యువతల్ల చాలా మంది తమ భవిష్యతర  గురించి వారివారి  ఆందోళనలను పంచుకనాిర్చ: 

భవిష్యతర పై ఎటువంటి భరోసా తమక దిశానిరే్దశం చ్చయగలదని ? ; అంతటా  అనిశ్చుతి ఉని ఈ సమయంల్ల తాము 

దేనిని విశవసంచగలమని ? ; ఇంకా ల్లతగా ఆల్లచిస్తర  ఎందుకోసం  బ్ర తకాలి ? అనే  నిరాశల్ల ఉంటే! అదే సమయంల్ల వేర్చ 

కొనిి సవరాలు తమ గళాలను పైకెతిర  ,  లేచి " మనం భయభర మలను వీడి ఆశ యొంక సంకేతాలపై శర దధ  వహిస్తర  నిరాశను 

నిరోధంచాలని " చెబుతనాిర్చ.1 

 

ఆశ యొంక సంకేతాలక శర దధ   

 

మహమాారి పర బ్లిన పర స్తర త పరిసితిల్ల, పర పంచంల్లని అతయధం ప్ర ంతాలల్ల పర్చగుతని అభదర తను మనము 
గమనించగలము. ంఠినమైన రాజకీయ నిరణ యాలు అవసరం, కాని సంఘీభావం మరియు సామాజిం స్తిహం మనం 
అనివారయంగా ఆచరించాలిిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇతర్చలక సహాయం చ్చయడానిక్ అనేం మంది పర జలు సంసదధ ంగా 
ఉనాిర్చ. వారి ఈ ఔదారయం , పరసపర సహకారం భవిష్యత్ రహదారి కాగలదు. 
 
మన ఉమాడి ఇలైెన ఈ గర హనిి కాప్డటానిక్ చాలా మంది యువత తమ శకు లంనిింటిని ఒడ్డు తనాిర్చ! ఇలాంటి 

కారయంర మాలు అనేంం మొదలు పటట బ్డ్డతనాియి: వాతావరణ అతయవసర పరిసితలక అనిింటిక్నీ సమాధానాలు 

ఇవవకండా, పరాయవరణంపై మరింత గౌరవపర దమైన జీవన విధానాల వైపు వళళడానిక్, 

అవి ఇపపటికే మనలను అనుమతి ఇచాుయి. మరి విశావస్తలైెనవారిక్, భూమిని ఒం బ్హుమతిగా, మనక సంరక్షణక ఆ 

దేవుడ్డ అపపగంచినార్చ. 

 
అనాయయం యొంక తీర్చతనుిలను గురించి పర జలక మరింత అవగాహన ఏరపడింది, ఈ అవగాహన కొనిిసారో్చ గత 

అనుభవాలన ఏరపడింది కావొచుు. దురదృష్ట వశాతర  అధకారంఎలోపుపడూ అందరికీ మంచిని అందించడానిక్ 

                                                      
1 ఏ కార్య క్రమం లేదా వ్య క్త ినాకు భరోసాకు సంజ్ఞగా ఉనాా రు? అనే ఈ సందేశానిక్త క్రతిసప ందన 

తెలియజేసందుకు 2021వ్ సంవ్త్స ర్ కాలానిక్త గాను 15 నుండి 35 సంవ్త్స ర్ముల వ్యస్సస గల యువ్తి , 

యువ్కుల సప ందన సప ష్టమైన ఉదాహర్ణలతో వివ్రంచడానిక్త ఆహా్వ నిసి్సనాా ము. రానునా  కొనిా  నెలలో్ల ఈ మీ 

క్రతిసప ందనలు వ్చన , దృశ్య  వివిధ రూపాలల్ల  క్రచురంచబడతాయి.అందు కొర్కు సంక్రదంచండి 

solidarity@taize.fr 
 



ఉపయోగంచబ్డలేదు. ఇటువంటి దురదృష్ట ంర నేపథ్యంల్ల, నిరాశ మరియు కోపం గర హించదగనదే. మన సమాజానిి 

విడదీస్తర ని ఈ శకు లక నాయయం మరియు శాంతి సిాపకలుగా ఉండటానిక్ ఎవర్చ ధైరయం చ్చసార ర్చ?2 

 
ఇపపటికే 1989 ల్ల, బాసెల్ల్ల జరిగన యూరోప ఖండ చరిుల సమావేశంల్ల పర తి ఒంకర్చ "సాధ్యమైనంత పరాయవరణ 

అనుకూలమైన జీవనశైలిని అవలంబంచాలని పిలుపునిచిుంది: దీని అరిం, ఇతర విష్యాలతోప్టుగా, విదుయత్ శక్ు  

వినియోగానిి తగగ ంచడం, పర జా రవాణాను ఉపయోగంచడం మరియు వయరిాలను పరిమితం చ్చయడం" 

ఇపపటికే 1989 ల్ల, బాసెల్ల్ల జరిగన యూరోప ఖండ చరిుల సమావేశంల్ల పర తి ఒంకర్చ "సాధ్యమైనంత పరాయవరణ 

అనుకూలమైన జీవనశైలిని అవలంబంచాలని పిలుపునిచిుంది: దీని అరిం, ఇతర విష్యాలతోప్టుగా, విదుయత్ శక్ు  

వినియోగానిి తగగ ంచడం, పర జా రవాణాను ఉపయోగంచడం మరియు వయరిాలను పరిమితం చ్చయడం" 
 

తైజేల్ల , పరాయవరణ సంరక్షణ వైపు మా పర యతాిలను కొనసాగస్తర నాిము. ఇందుల్ల మాక సహాయపడటానిక్, అనిి 

పర తిప్దనలు సావగతించబ్డతాయి (www.taize.fr/eco). 
 

సోదర్చలు మరియు సోదరీమణులుగా జీవించడం 

 

నిజమే ,  వరు మానకాలంల్ల ఉని  ంష్ట మైన వాసర వాల మధ్య,అనుకూలతక అవకాశమే లేని సమయంల్ల 

వింశ్చస్తర ని ఆశల తలుకలను చూడవచుు.అందు వలన, మనము విభినిమైన ఎంపింలు చ్చసన వారితో - అనేం తగల 

కైెీసర వులతో, ఇతర మతాల విశావస్తలతో, మరియు అజేేయవాదులు లేదా నాసర కలతో , సంఘీభావం మరియు 

భాగసావమాయనిక్ ంటుట బ్డి ఉని వయకు లతో మనం ంలిస రావాలి సోదరతవంతో జీవించినపుపడ్డ అణగారిన వారితో , 

నిరాశర యులు,వృదుధ లైెన స్త్ర ీ పుర్చషుల, అనారోగయం లేదా ఒంటరిగా, ఇబ్బందులో్ల ఉని పిలోలు, వింలాంగులు, 

వలసదార్చలు ంలిస ఉనిపుపడ్డ ఆనందం పునః జీవనమోతంది. 

జీవిన పరిసితలు హాని ంలిగంచ్చవిగా మారవచుు. మానవతవపు బ్లహీన లక్షణాలను ఈ మహమాారి బ్హిరగ తం చ్చసోర ంది. 

గతం ంంటే ఒంరికొంర్చ అవసరం నేటి పరిసితలో్లనే ఎకకవగా ఉంది.: “ఎవరూ ఒంటరిగా రక్ష ంపబ్డలేదు" అనే విష్యానిి 

జగదుగ ర్చవు ఫ్రర నిిస్ గార్చ తన విశవజనీన లేఖ ఫ్ర టెలోి టుటిట ల్ల  మనక బ్లంగా గుర్చు  చ్చసార ర్చ. మరియు మన నిజమైన 

గురిు ంపును మనము  ంనుగొనలేమని “మనః పూరవంంగా లేకండా, ఇతర పర దేశాలల్ల ఏమి జర్చగుతందో సవాలు 

చ్చయకండా, ఇతర సంసకృతలచ్చ స్తసంపనిం చ్చయడానిక్ బ్హిరంగంగా లేకండా, మరియు ఇతర పర జలను పర భావితం 

చ్చస్త విషాదాలక సంఘీభావం మరియు ఆందోళన లేకండా ” 

                                                      
2 వాతావరణ మార్చపల మరియు కారబన్ ఉదాగ రాలను తగగ ంచ్చ పోరాటంల్ల, మారుగలిగే వాటిని మారుడానిక్ మన 

అనుసరిస్తర ని పదధ తలను పర శ్చించుకోగలమా? ఈ పర యతింల్ల కైెీసర వ సంఘాలు ప్ల్గ ంటునాియి: “గ్రర న్ చరిుల” నెట్

వరక్ వంటి కైెీసర వ మత కారయంర మాలు పర పంచంల్లని వివిధ్ దేశాలల్ల ఈ కారయంర మంల్ల ప్ల్గ ంటునాియి. 



వయకు ల మధ్య మరియు పర జల మధ్య సంబ్ంధాలల్ల, పోటీతతవం నుండి సహకార సవభావానిక్ మరలుదాం. సిానింంగా, 

జాతీయంగా మరియు అంతరాాతీయంగా పరసపర సహకారం మరియు సంఘీభావానిి పోర తిహించ్చ సంసిలక లేదా 

సంఘాలక మదేత పర ంటిదాం. 

 

నమాంం - సమక్షంల్ల నమాంం 

 

తైజే నందు, యువత దేవునిపై విశావసంల్ల సిరంగా ఉండటక  కొతర  మారాగ లను అనేవషిస్తర నిటుట  మేము గమనించాము. 

నమిాం అంటే ఏమిటి?ఒంవేళ దేవుడ్డ ఉనిటోయితే, ఆ భగవంతడ్డ చరితర ల్లను మరియు మన జీవితాలల్లను ఉనిక్ ంలిగ 

ఉనాిడా? 

ఈ పర శిల నేపథ్యంల్ల, భగవంతని సిాయిని  మన ఆల్లచనల సిాయిక్ దించకండా ఉండటం చాలా ముఖయం.భగవంతడ్డ 

మన ఊహలక మించి అనంతమైనవాడ్డ.మనం  ప్రర మ మరియు సతయం అనే వాటి విష్యమై దాహంకొని ఉనాిము . మన 

అంతరంగ తీరియాతర ల్ల ఏ సిాయిల్ల ఉనాి,ఆ పయనం ముందుక కొనసాగంచ్చ కోరిం గలిగన వారమై ఉనాిము . కానీ, 

“నమిాం యాతిర కలు” గా ఉని మనం, మన పర శిలనే కాం మన నమాకాలను కూడా పరసపరం ఇచిుపుచుుకంటూ ంలిస 

ఉందుక సాగవచుును. 

"విశావసం అనేది దేవునిపై ఒం సాధారణ నమాంం, మన జీవితకాలంల్ల విశావసము వయియ రెటో పరిగనా ...మనందరిల్ల 

సందేహాలు కూడా ఉండవచుు" అని బ్ర దర్ రోజర్ అనాిర్చ. 

నమాంం అనేది మొదట మన ఉనిక్ యొంక ల్లతలో్ల మరియు అనంత విశవంల్ల ఉని ఉనిక్ని విశవసంచడం అని అరధ ం 

కాదా?ఆ ఉనిక్ పర తేయము మరియు సంపూరణ  సతయమైంది కాదా! తనను తాను విధంచుకోని ఉనిక్, కానీ ఒం రంమైన 

శావసక్ర యగా పర తి క్షణం,నిశశబే్ంగా,  కొతర గా దానిని సావగతించగలము. భగవంతడ్డ ఎవర్చ అనే ఓ సంశయము  

ఉనిపపటిక్నీ, మన సందేహాలతో సంబ్ంధ్ం లేకండా ఓ కార్చణయహసర  ఉనిక్ మన వంట ఎపుపడ్డ ఉంటుంది. 

 

ఒం కొతర  హోరిజోన్ తలుస్తకనే 

ఓ శర దధ గల ఉనిక్: ఈ రహసయంపై స్తవారు  ఎటువంటి పర కాశమానానిిస్తర ంది? 

యేస్త ఈ శర దధ గల ఉనిక్ నుండే చివరి వరక జీవితానిి ఆంరిష ంచాడ్డ;ఆ ఉనిక్ సపందనకైె నిరంతరం  శర దధ గలవాడై ఉనాిడ్డ. 

ఇది అతనిక్ అంతరగ త కాంతి, దేవుని శావస, పరిశుదాధ తా ప్రర రణ అయి ఉనిది. 

సలువపై మరణ వేదన పందుతనిపుపడ్డ 

బాధ్ మరియు సంపూరణ  ఏకాంతం యొంక ల్లతల నుండి, పర తిదీ అరిరహితంగా అనిపించినపుపడ్డ, అతను తన పరితాయగ 

భావాలను కేంల్ల రూపంల్ల తీస్తక వచాుడ్డ, కాని  దేవుని: “నా దేవా, నా దేవా, ననేిలా విడనాడితివి? ” అని మాతర మే 

సంబోధంచాడ్డ.దోర హము గావించబ్డినపుపడ్డ, హింసక గురైెనపుపడ్డ, మరణమునక ఖండించబ్డినపుపడ్డ యేస్త ప్రర మను 

ల్లతైన చీంటోల్లనిక్ తీస్తకవచాుడ్డ. కానీ, ఆ ప్రర మ సైెతాను క్ర యల ంంటే బ్లమైనదిగా ఉందని చూపబ్డింది. ఆయన 

జీవించి ఉనాిడనే ఉహాతీతమైన, నమాశంయం కానీ వారు ను 

మేరీ మాగు లీన అటుపై అపసర లులు అందరిక్ తలియజేశార్చ: . దేవుని ప్రర మ దేవషానిి మరియు మరణానిి సావదీనం 

చ్చస్తకంది. 



ఈ మంగళంర వారు క ంటుట బ్డిన వారైె ఆదిమ కైెీసర వులు అమితానందం పంది, దానిక్ సాక్షయమిచాుర్చ: ఇం నుండి కీర స్తర  

సజీవదేవునితో ఉనివాడై ఉనాిడ్డ. కీర స్తర  పరిశుదాధ తా దావరా ఈ విశవమంతటిని నింపి, పర తి మానవుడిల్ల కూడా 

వశ్చస్తర ంటాడ్డ. కీర స్తర  ప్రదలతో సంఘీభావం ంలిగ వారిక్ నాయయం చ్చసార డ్డ; అయన చరితర  మరియు సృషిట  యొంక నెరవేర్చప; 

అయన మరణం తర్చవాత ఆనందం యొంక సంపూరణ తతో మనలిి సావగతిసార డ్డ. 

మానవ హింసక మించి, పరాయవరణ విపతర లు మరియు వాయధులక మించి, సరికొతర  అక్షం తరిచి ఉంది.  దానిని మనము 

గర హించగలమా? 

 
విషయాన్ని గ్ర హించే విషయింలో మార్పు  

కీర స్తర  పునర్చతిానం దావరా వలోడైన ఈ అక్ష నుండి, ఒం కాంతి మన ఉనిక్ల్లక్ పర వేశ్చస్తర ంది. మళో్ల మళో్ల అది భయం యొంక 

నీడను ప్రదోర లి, జీవన నీటి వసంతానిి చిలంరిస్తర ంది; దీని వలో పర శంసల ఆనందం విసోోటన కావింపబ్డ్డతంది. 

తతోలితంగా , ఒం రంమైన అనిరవచనీయమైన ఆంరష ణను మనం రహసయంగా గర హించవచుు. సమసర  మానవాళిని మరియు 

విశవమంతటినీ దేవుని ప్రర మల్ల ఒదిగంచుటక కీర స్తర  చివరి వరక పోర గుచ్చస్తర ంటాడ్డ. మరియు అతను తన ఈ కారయముల్ల 

మమలిి భాగసావములను చ్చసార డ్డ. 

కీర స్తర  మనలందరినీ సంఘముల్ల భాగసావములనుగా చ్చసార డ్డ. పర తి ఒంకరినీ చ్చరుడానిక్ మన స్తిహానిి విసర ృతం చ్చయడానిక్ 

మేము సదధ ంగా ఉండాలి. కీర స్తర  మన శతర వులను కూడా ప్రర మించమని అడ్డగుతాడ్డ; అతని శాంతి వయతిర్దం దేశాలను కూడా 

పునర్చదేరిస్తర ంది.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 మహమాారి పర బ్లిన ఈ కో్ష్ట మైన సమయాలో్ల, దైవ సంఘము మానవ కటుంబ్ంల్ల సోదరభావానిి పోర తిహించవలస ఉనిది. అనేంమైన అలాంటి 

స్తచనలుల్ల ఇంకడ మూడ్డ స్తచనలు గమనించ గలము: 

 
మన సమాజాలను మరింత  మానవ సహజతవంల్లనిక్ మారుడానిక్, వైర్చధాయలను తగగ ంచ్చ విధ్ంగా మనము ఒంరినొంర్చ వింటూ , అరధ ం చ్చస్తకంటూ 

మరియు మన విభేదాలల్ల ంలిస నడవడానిి నేరిపంచాలి. అందరి మాటను విని అందరిని ంలస నడవడానికే దైవసంఘము పిలువబ్డింది. ఏ కైెీసర వ 

సమాజం చెందని వార్చ కూడా ఈ సంభాష్ణల్ల ప్ల్గ నడానిక్ సదధ ంగా ఉనాిరా? 

 
అనేం మంది వలసదార్చలను , శరణారి్చలను, బ్హిష్కరించబ్డిన వయక్ు ని లేదా కటుంబానిి సావగతించడం వలన మన విచారణలక లేదా 

సమాజాలక ఓ గొపప ఉతిహం తేవొచుు.ఎంకవ శాతం దేవాలయానిక్ వళళని వయకు లే తరచూ ఇలాంటి వారిని సావగదించడంల్ల ప్ల్గ నడానిక్ 

సదధ ంగా ఉంటార్చ. ఇటీవలి సంవతిరాలల్ల తైజోల్ల మాక ంలిగన అనుభవం ఇది,అనేం దేశాల నుండి వలస వచిున వారినే కాం మా దగగ ర ప్ర ంతలక 

చెందిన వారిని కూడా  మేము సావగతించాము. 

 
ఆహావనించ్చ సమాజంగా ఉండటం అంటే సమసయలో్ల ఉనివారి మాట వినడమే. చాలా చోటో అందరి సమగర తను కాప్డటానిక్ దేవుని సంఘము 

పురోగతి సాధంచాలిిన అవసరం ఉంది. కొనిిసారో్చ శారీరం, మానసం మరియు ఆధాయతిాం బాధ్లక కారణమయేయ శక్ు  నిరాాణాలు వాటిల్ల అభివృదిధ  

చెందుతాయి. తైజోల్ల మేము కూడా, ఈ విష్యంల్ల మా సతయమైన పనిని కొనసాగస్తర నాిము (www.taize.fr/protection). 



క్రర స్తు  మన చూసే విధానాన్ని మార్పునుగాక: ఆయన ద్వారా ప్ర తి మానవుడి గౌరవాన్ని, సృషి్ట సిందరాాన్ని మనిం 

మరింత సుషిింగా గురత ించగ్లుగుదుము గాక. క్రర స్తు లో లోతుగా నాటబడి ఉనిిందున , అల్ుమైన నమమకింలో 

ఉనిప్ుటికినీ ,ఆయనలో న్నరీక్షణ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆశను చిగురస్ు ింది. న్నరమల్మైన ఆనిందిం మనలో న్నింపుతూ , 

దేవుడు ఈ భూమిపై మనకు అప్ుగించిన బాధ్ాతల్ను స్వాకరించే ధైరామును ఇస్తు ింది. 

 
ఈ సందేశానిి ధాయనించాలి అని అనుకనే మీ పర తి ఒంకరితో, నేను ప్ర రిన దావర ఏకీభవింస్తర నాిను. Brother Alois 

 

 
యేస్త, మీ మంచితనమునక మరియు మీ తగగ ంపు తనమునక మేము మిమాలిి స్తర తిస్తర నాిము. మీ వినయము 

దావరా దేవుని వలుగు మీ జీవితమంతా పర కాశ్చంచినది. ఆ కాంతి ఈ రోజులో్ల మా హృదయాలో్ల పర కాశ్చస్తర ంది. అది మా 

గాయాలను నయం చ్చస్తర ంది , మా బ్లహీనతలను మరియు మన అనిశ్చుతలను జీవితాలను జీవ ఊటలుగా, సృజనాతాం 

శక్ు గా, విశావసపు బ్హుమతిగా మారుగలదు. ఈ దేవుని వలుగు మాపై పర కాశ్చంపజేయడం దావరా, మేము సమయమందును 

అసమయమందును నిరీక్ష ంచగలము. 

 

 
కొనసాగంచుటక ముందు ,ధాయనమునక కొనిి దైవ వాంయములు 

 

 మరియమాత తన సోర తర గ్రతముల్ల: “దేవుడ్డ అధపతలు ఆస్త్నముల నుండి పడదోర స దీనులను లేవనెతర ను [...] 

అతను ధ్నికలను వటిట  చ్చతలతో పంపివేస్తను. (లూకా 1: 46-56 ) 

 యేస్త తలోి అయిన మరియ, సమూలమైన మార్చప కొరక గాఢమైన ఆశతో, ప్రర మ మరియు స్తనిితతావనిి ఏంం 

చ్చయగలిగంది. 
 

 యేస్త " తండిర  పంపు ఆదరణంరు  నేను మీక చెపిపనటోు అనిి విష్యములను బోధంచి , మీక అనిి 

విష్యములు జేపిర క్ తచుును " (యోహాను 14:15-31) 
 

 యేస్త మనందరినీ ఒంటరిగా వదిలిపటట లేదు. తన మరణమునక ముందు, తన పర తయక్షత శ్చషుయలక  పరిశుదాధ తా 

దావరా ఎలోపుడ్డ ఉండ్డనని వాగేానము ఇచాుర్చ. కీర స్తర  అనుచర్చలుగా జీవించడం కొరక ఆతా మనల్ల నివసస్తర , 

మనక ఓదార్చపనిస్తర , మనలను నిలబెటుట కంటుంది. 
 

 ఆకాశం సంతోషించును గాం, భూమి ఆనందంగాం. సముదర ం హరిష ంచును గాం, సమసర మును. పలాలు 

సంతోషించునుగాం, వాటిల్ల ఉనివనీియు; అడవిల్ల ఉని చెటోనీి ఆనందంతో ప్డ్డనుగాం. సృషిట  అంతా 

ఆయన ఎదుట సంతోషించును గాం.భూమిక్ నాయయం చ్చయ ఆయన తపపం వేంచ్చయును. (96 వ కీరు న చదవండి) 



 అనేం  కీరు నలు దేవుణ్ణణ  స్తర తించమని మనలను  ఆహావనిస్తర నాియి. దైవ స్తర తలు ప్డ్డనది కేవలము మానవులు 

మాతర మే కాదు; కానీ సమసర  సృషిట  ప్ల్గ నును. మన నివాస అవసరము అయినందున మాతర మే మనము సృషిట ని 

రక్ష ంచుకోవాలనుకోవడం లేదు, కానీ మన ఉనిక్ అందు ఉనిందున , మనం దానిల్ల ఒం భాగం కాబ్టిట  మరియు 

దేవుని అందమైన జీవన నమునలమైనందున మాతర మే! 

 
2021లో విశ్వాస తీరధయాతర  

భూమిపై ఈ విశావస తీరియాతర  కొనసాగును. పర స్తర త అనిశ్చుతి పరిసితలల్ల నూతన విధానాల ఆచరణక 

పోతిహిస్తర ంది, అలాంటి కారయంర మమే ఈ అంతరాాల వినియోగం: లాక్డు న్ కాలం ఒంరితో ఒంర్చ సంభాషించడం ఎంత 

విలువైనదో చూపించింది. 

 
మహమాారి కొనసాగుతనిందున, పర ణాళిం వేసన విధ్ంగా అనిి సమావేశాలు జర్చగగలవా లేదా అనేది సపష్ట ంగా 

తలియదు, కాని 2021 ల్ల నమాంపు తీరియాత క్ర ంది విధ్ంగా నిరవహించాలని మేము ఆశ్చస్తర నాిము: 

 ఆరోగయ పరిసితలు అనుకూలిస్తర  తేజే నందు వారాంతపు సమావేశములు 

 అనేం ప్ర ంతాలు, ఖండలో్ల నివసంచ్చ తేజే సహోదుర్చలతో అంతరాాలంల్ల సమావేశాలు 

 2021 జులైె 14 నుండి 18 వరక యువ మహమాదియ ,కైెీసర వుల వారాంతపు స్తిహము 

 2021 ఆగస్తట  22 నుండి 29 వరక 18 నుండి 35 సం. వారిక్ ధాయన వారము 

 2021 డిసెంబ్ర్చ 28 నుండి 2022 జనవరి 1 వరక టూరిన్ నగరంల్ల యూరోప్ సమావేశాలు 

 చివరిగా, 2021ల్ల పవితర  భూమిల్ల చ్చయదలచిన నమాంపు తీరియాతర  2022ల్ల జర్చప ఆశ్చస్తర నాిము. 

తేదీలు తలుపబ్డ్డను. 


