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GLIWICKA ORKIESTRA KAMERALNA
GLIWICE
Drodzy Muzycy,
jestem szczerze zobowiązany serdecznie podziękować Warn za Wasz
piękny udział w dziele wykonania „Oratorium rudzkiego" w Rudach
w niedzielę 23 października 2011 roku.
Doświadczam wielkiej radości w tym, że nasze sanktuarium w Rudach
doczekało się tak wzniosłego dzieła muzycznego, przemawiającego do
słuchaczy w głębi słowa zespolonego z ujmującą muzyką.
Wystawienie „Oratorium rudzkiego" stało się wyjątkową chwilą, który
na zawsze wpisała się w dzieje rudzkiego sanktuarium. Pamięta niedziela
23 października 2011 roku przeszła do historii, ale pozostało uczucie wielkiej
radości i wdzięczności wobec Boga oraz osób współdziałających w projekcie.
Dzieło stworzenia i wystawienia „Oratorium Rudzkiego" było wielkim
aktem uczczenia Matki Boskiej Pokornej, ale nade wszystko stało się
uwielbieniem Boga, źródła wszelkiego piękna.
Życzę, aby Pokorna Pani Rudzka wyprosiła Warn, Waszym Rodzinom
i Bliskim wszelkie potrzebne w życiu Boże dary.

t Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
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SZANOWNY PAN
WALDEMAR STANICZEK
GLIWICE - ZABRZE
Panie Waldemarze,

jestem szczerze zobowiązany serdecznie podziękować Panu za
osobiste włączenie się w dzieło wystawienia „Oratorium rudzkiego"., a przede
wszystkim za organizacyjne przygotowanie Gliwickiej Orkiestry Kameralnej.
Doświadczam wielkiej radości w tym, że nasze sanktuarium WT Rudach
doczekało się tak wzniosłego dzieła muzycznego, przemawiającego do
słuchaczy w głębi słowa zespolonego z ujmującą muzyką.
Wystawienie „Oratorium rudzkiego" stało się wyjątkową chwilą, który
na zawsze wpisała się w dzieje rudzkiego sanktuarium. Pamięta niedziela
23 października 2011 roku przeszła do historii, ale pozostało uczucie wielkiej
radości i wdzięczności wobec Boga oraz osób współdziałających w projekcie.
Dzieło stworzenia i wystawienia „Oratorium Rudzkiego" było wielkim
aktem uczczenia Matki Boskiej Pokornej, ale nade wszystko stało się
uwielbieniem Boga, źródła wszelkiego piękna.
Życzę, aby Pokorna Pani Rudzka wyprosiła Panu i Pana Bliskim
wszelkie potrzebne dary dla wiernego podążania drogami wiary i miłości.

t Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
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wyrazami szacunku
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