"MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO" - modlitwa ekspiacyjna w Łagiewnikach
KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI. 25 marca 2014 r. - w uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia,
w krakowskich Łagiewnikach odbyła się premiera muzycznej modlitwy przebłagalnej i wynagradzającej
"Miłość ponad wszystko". To nie był tylko koncert, lecz przede wszystkim modlitwa ekspiacyjna za akty
znieważania Boga, Dawcy życia i odrzucania Jego Miłości, a także modlitwa w intencji poszukujących
Bożego Miłosierdzia. Utwór składał się z siedmiu części, pięć z nich powstało w oparciu o "Dzienniczek" św.
s. Faustyny, pozostałe dwie napisali s. Leonia Przybyło, michalitka i Piotr Pałka, dyrygent i kompozytor
modlitwy. Teksty akcentowały miłość Boga do ludzi i sławiły Jego Miłosierdzie.
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w krakowskich Łagiewnikach odbyła się premiera muzycznej modlitwy przebłagalnej i wynagradzającej
"Miłość ponad wszystko". To nie był tylko koncert, lecz przede wszystkim modlitwa ekspiacyjna za akty
znieważania Boga, Dawcy życia i odrzucania Jego Miłości, a także modlitwa w intencji poszukujących
Bożego Miłosierdzia. Utwór składał się z siedmiu części, pięć z nich powstało w oparciu o "Dzienniczek" św.
s. Faustyny, pozostałe dwie napisali s. Leonia Przybyło, michalitka i Piotr Pałka, dyrygent i kompozytor
modlitwy. Teksty akcentowały miłość Boga do ludzi i sławiły Jego Miłosierdzie. Były przyzywaniem Ducha
Świętego, który uzdalnia człowieka do uznania własnej grzeszności oraz odczytania objawionej w historii
zbawienia miłosiernej miłości Boga. Oprawę muzyczną pod kierunkiem Piotra Pałki przygotowali: chór Voce
Angeli, bracia dominikanie, bracia franciszkanie, siostry Matki Bożej Miłosierdzia oraz Orkiestra Kameralna
dell'Arte.Piękna muzyka sprzyjała skupieniu, wprowadzała pokój serca i wyzwalała miłość, co pozwoliło na
wytworzenie autentycznej wspólnoty wiernych, czemu wyraz dał spontaniczny śpiew zebranych w klasztornej
kaplicy. Można było odczuć, że dzieło to przeniknięte jest Bożym tchnieniem, ale także modlitwą twórców,
wykonawców i pomysłodawców. W modlitwie tej wraz z s. Leonią uczestniczyły trzy siostry z Miejsca
Piastowego oraz wspólnoty z naszych krakowskich domów, z Kosocickiej i Nowego Bieżanowa.
Organizatorom tego modlitewnego wieczoru zależało, aby ta forma modlitwy dotarła do jak najszerszego
kręgu odbiorców i przyczyniła się do wyrażenia Bogu miłości przez jak największą liczbę ludzi. Dlatego też
Oratorium jest dostępne do pobrania za darmo w postaci nut oraz płyty mp3 ze strony chóru Voce Angeli
www.voceangeli.pl. Organizatorzy zachęcają, aby pobierać mp3, nuty, tekst i rozpowszechniać je oraz modlić
się w ten sposób.
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