POJEDNANIE

“Ś wi eccy S a l etyni – po wo ł a ni i po sł a ni – R a d o ść P o jed na ni a ”

Biuletyn Miesięczny 009 / Polski – Listopad 2022.

Rok 2022 zbliża się do końca. Nasze kraje wciąż przeżywają trudne chwile. Nadal
szaleje pandemia Covid-19, a wojna w niektórych krajach odbija się echem na całym
świecie. Obawiamy się głodu i nędzy, przemocy i uprzedzeń oraz wielu innych rzeczy.
Mamy jednak nadzieję i wiarę. Wierzymy, że drugi międzynarodowy koncert - "Maryja z
La Salette", który odbędzie się 17.12.2022 r., będzie chwilą wyciszenia i uspokojenia.
Niech będzie on inspiracją i radością dla nas świeckich saletynów.

Mario Apone
Coordinador Internacional
de Laicos Saletenses

A. TERMIN II MIĘDZYNARODOWEGO KONCERTU - "MARYJA Z LA SALETTE".
➢ Dzień koncertu: SOBOTA, 17 GRUDNIA 2022 ROKU.
➢ Koncert odbędzie się w Internecie poprzez platformę ZOOM "Międzynarodowej Koordynacji Saletynów
Świeckich".
➢ Godzina wydarzenia zostanie podana na plakacie koncertowym.
B. UCZESTNICTWO.
➢ Każda krajowa wspólnota oraz każdy członek
SALETYNSKIEJ RODZINY CHARYZMATYCZNEJ
(zakonnik, zakonnica lub świecki), który czuje
wezwanie oraz muzyczną inspirację płynącą z
orędzia naszej Matki, może wziąć udział w koncercie.
Jedynym kryterium jest zasada, że w koncercie
bierze udział JEDNA (1) pieśni z danego kraju.
➢ Wybór pieśni, która weźmie udział w koncercie jest w
pełni autonomiczną decyzją każdego kraju lub
regionu. Każdy kraj ustala swoje kryteria wyboru
pieśni.
➢ Wszyscy uczestnicy tego przedsięwzięcia dobrowolnie
zrzekną się praw autorskich do prezentowanej
pieśni, wykonywanej na cześć Matki Bożej z La
Salette, mając na uwadze główny cel wykorzystania
tego materiału do ewangelizacji i rozpowszechniania
charyzmatu z La Salette. Prawa te zostaną
przekazane Radzie Generalnej Zgromadzenia i
Międzynarodowej Koordynacji Saletynów Świeckich.

C. PIEŚŃ.
➢ Pieśń musi być poświęcona Pięknej Pani z La Salette i musi ona być kompozycją dotąd niepublikowaną.
➢ Kompozycja może być: modlitwą lub fragmentem modlitwy poświęconej Matce Bożej z La Salette z
napisaną muzyką; historią opowiadającą o objawieniu, postaciach, kontekście itp.; tekstem
orędzia Pięknej Pani przekazanym małym pasterzom; tekstem wypływającym z misji powierzonej przez
naszą Matkę wszystkim Jej dzieciom, a szczególnie misjonarzom (zakonnikom, siostrom) oraz świeckim.
➢ Wykonanie, czy to przez solistów, duety, tria, czy grupy oraz wykorzystanie instrumentów, sprzętu
muzycznego, rytmów itp. jest dowolne i wynika z możliwości, zdolności i talentów uczestników z danego
kraju.
➢ Utwór prezentowany w koncercie nie może być dłuższy niż 5:00 minut.
➢ W dniu koncertu piosenka zostanie zaprezentowana z nagrania wideo, przekazanego organizatorom.
DD. ZGŁOSZENIE PIOSENKI.
➢ Do 10 grudnia 2022 roku każdy kraj uczestniczący w koncercie dokona zgłoszenia, podając: Tytuł Pieśni,
Narodowość, Nazwisko(a) autora(ów), poprzez adres mailowy "Międzynarodowej Koordynacji Saletynów
Świeckich"

coordinazioneinternazionalels@gmail.com
"Ci, którzy dostrzegają w sobie ten rodzaj boskiego blasku, jakim jest powołanie artystyczne - poety, pisarza,
malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, aktora itd. - są jednocześnie świadomi obowiązku, by nie zmarnować
tego talentu, ale by go rozwijać, by oddać go w służbę innym i całej ludzkości".
List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, 18/06/2008.
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