Drodzy przyjaciele, koleżanki i koledzy z Międzynarodowej Federacji,
O tym czasie w ubiegłym roku, większość z nas nigdy nie słyszała o Covidzie-19 i wielu z
nas z niecierpliwością czekało na to, aby uczestniczyć w naszych różnych
międzynarodowych, krajowych i regionalnych festiwalach, aby robić to, co robimy najlepiejchwalić Boga i dzielić się naszą pieśnią!
Niestety, wszystko to zmieniło się w obliczu pandemii i ograniczeń, które zostały nałożone na
naszą działalność chóralną. Od ponad roku nasze głosy milczą, ale choć nie było nam dane
podzielić się naszą pieśnią, pozostajemy pełni nadziei i czekamy na dzień, w którym
ponownie będziemy mogli się wspólnie spotkać. Wierzymy, że pojawienie się różnych
szczepionek przyspieszy ten radosny dzień!
Ponieważ ograniczenia pandemii obowiązują nadal w większości krajów, przypuszczam, że
nadchodzący sezon Wielkiego Postu będzie nieco inny dla naszych wspólnot wiary i naszych
młodych chórów. Trzymajmy się jednak mocno nadziei, jaką mamy w Chrystusie i Jego
uzdrawiającej obecności. Wspólnie wykorzystajmy te "ciche" dni, i pozwólmy, aby pieśń
nadal rosła w naszych sercach, a modlitwa w naszych duszach była wypełniona młodzieńczą
nadzieją. Mam nadzieję, że zapoznaliście się już z modlitwą na Wielki Post, i zdecydujecie
modlić się jej słowami w nadchodzących dniach. Kopia tej modlitwy załączona jest również
do tego listu.
Międzynarodowe festiwale, które mają odbyć się we Florencji w lipcu 2022 r. i w Rzymie na
przełomie 2023/2024, a także liczne spotkania regionalne i krajowe, które są w trakcie
planowania, powinny z pewnością zwiększyć to poczucie nadziei i dać nam wszystkim cel,
na który będziemy czekać z utęsknieniem w nadchodzących dniach i miesiącach. Mam
nadzieję, że Wy i Wasz chór planujecie przyłączyć się do wszystkich lub niektórych z tych
ważnych wydarzeń naszego "powrotu”. Ja, osobiście, nie mogę się już doczekać, aby zabrać
swój chór w drogę oraz ponownie spotkać się z innymi i dzielić się naszą pieśnią.
Zatem, zanim wszyscy się znów spotkamy, prośmy Boga, aby nie przestawał błogosławić
naszej Federacji, i dał nam siłę, abyśmy pozostali zjednoczeni i trwali w naszym pragnieniu
chwalenia Go w pieśni i działaniu.
Prośmy, aby błogosławił naszą nieustającą pracę na wszystkich szczeblach i we wszystkich
narodach, kiedy służymy młodym ludziom Jego Kościoła.
Wasz w Chrystusie,
Ks. James Conlon
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MODLITWA
Kochający Boże,
dziękujemy Ci za dar muzyki, a w szczególności za pracę chórów w ramach
Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, które nie ustają Cię czcić i dzielić się Twoją
miłością poprzez śpiew i służbę.
W tych dniach pandemii, kiedy nasze głosy milczą, nasze serca nadal biją w rytm Twojej
czułej obecności wśród nas.
Kiedy wyruszamy więc w naszą wielkopostną podróż z sercami gotowymi na cud Wielkiej
Nocy, modlimy się, abyś nadal przelewał Twoją moc w nasze serca.
Błogosław nieustannie pracę naszych młodych chórów, abyśmy razem mogli znaleźć nowe i
twórcze sposoby na wykorzystanie naszych talentów ku chwale Twojego imienia.
Uczyń, abyśmy byli skupieni i zjednoczeni, a każdy z nas wypełniał swoją rolę w pracy
Federacji, do czasu, kiedy ponownie będziemy mogli się zebrać i śpiewać o Twoje chwale.
Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

