Wierzę
w Syna Bożego!
Święta Góra
Wielkanoc A.D. 2014

Christus resurrexit! Resurrexit Vere!
„Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się za zwyciężonych , niezależnie od tego,
co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód”.
Ojciec Święty Franciszek

Drodzy Melomani, Mecenasi Kultury, Szanowni Artyści!

Wiele razy doświadczamy krzyża. Dotykają nas problemy, braki, cierpienia, choroby i świadomość

kruchości życia. Święta Wielkanocne przypominają nam, że to do Boga należy ostatnie słowo, bo
w Jezusie Synu Bożym miłość nigdy nie umiera. Dlatego poranek wielkanocny rozpromienia wszelkie
ciemności, jeśli tylko z prostotą i ufnością otworzymy serca dla Jezusa Zmartwychwstałego, który
każdego dnia chce być obecny w życiu człowieka.

Życzymy, aby bliskość Zmartwychwstałego Pana przyniosła rzeczywiście boskie światło i pokój, który

jest pragnieniem każdego ludzkiego serca, każdej rodziny i całego świata. Spotkanie z Chrystusem,
Synem Bożym niech nas także przemienia i czyni świadkami Jego orędzia. Niech w tym roku zachęca
nas do tego zarówno kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II, którego duchowe dziedzictwo wciąż
nas zobowiązuje, a także osoba błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, którego przed dwustu
laty Boża Opatrzność dała jako znak duchowej odnowy w trudnych czasach XIX wieku. Wiara w
Syna Bożego, również w nas niech obudzi i umocni patriotyzm, umiłowanie życia rodzinnego i troskę
o młode pokolenie. Bądźmy odważnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana!

W tym świątecznym czasie wraz z naszymi Współbraćmi obejmujemy modlitwą i prosimy Matkę

Bożą Świętogórską, aby wszystkim wyjednała duchowe siły i radość u Jezusa Zmartwychwstałego,
którego miłość jest największa i który pozwala nam iść naprzód, pomimo trudności i codziennych
trosk. Składając serdeczne życzenia, łączymy się duchowo i zapraszamy do naszego Sanktuarium,
abyśmy tu razem, także przez muzykę, umacniali naszą wiarę w Syna Bożego.

Radujmy się ze zmartwychwstania Pana! Szczęść Boże!

ks. Jakub Przybylski COr

					

						
Prefekt muzyki 					

ks. Marek Dudek COr
Superior

Serdecznie zapraszamy na Promocję Płyty CD z VIII Festiwalu Musica Sacromontana,
która odbędzie się 1 maja 2014 roku o gdz. 20.30 w Bazylice na Świętej Górze!

