
Bądź jak Jezus!

Mysłowice, Park Słupna
16 czerwca
godz. 14.30

Już  po  raz  trzynasty  odbędzie  się  w  Mysłowicach  festiwal  „Bądź  jak  Jezus”.  Co  roku  to
wydarzenie gromadzi nie tylko rzesze fanów muzyki CCM,  ale także miłośników radosnego
spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy przy wartościowej muzyce. Impreza ma charakter
otwarty, biorą w niej udział  zarówno młodzi,  jak i starsi ludzie, przychodzą całe rodziny z
dziećmi. To tak naprawdę wielopokoleniowy piknik, podczas którego króluje muzyka.

W tym roku w Mysłowicach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta! Na festiwalu wystąpią
najjaśniejsze gwiazdy muzyki CCM. Wśród nich nie zabraknie takich sław, jak Martin Smith –
twórca piosenek śpiewanych w kościołach na całym świecie. Wystąpią także nasze rodzime
znakomitości, których gwiazda świeci jasno również poza granicami Polski. Na scenie pojawi
się zespół Fisheclectic, m. in. z takimi przebojami, jak  Chcę widzieć Cię  oraz  Ucisz się. Na
zakończenie festiwalu, po godz. 20.00, wystąpią Siewcy Lednicy, a wraz z nimi pojawi się na
koncercie  jeszcze  większa  dawka  „modlitwy,  energii,  muzyki,  śpiewu  i  tańca!”.  Swoistą
wisienką na torcie tegorocznej  edycji  Bądź jak Jezus  będzie występ Cat Rea – wokalistki,
której twórczość jest przejmującym, ale zarazem pełnym nadziei świadectwem tego, że wiara
naprawdę czyni  cuda i  przenosi  góry.  Domyślacie  się  zapewne,  że  wokalistka  jest  blisko
spokrewniona właśnie z „tym Chrisem Rea”… To bratanica słynnego artysty.
Organizatorzy wydarzenia zaspokoją także ciekawość tych wszystkich, którzy już dzisiaj chcą
wiedzieć, kto w najbliższej przyszłości pojawi się na firmamencie gwiazd muzyki CCM. Na
scenie wystąpi bowiem laureat tegorocznego, ósmego już z kolei, konkursu Non Stop CCM –
zespół  Tylko  Ty.  Zwycięską  formację  tworzą  młodzi  i  pełni  wiary  ludzie,  którzy  zostali
wyłonieni spośród stypendystów oraz absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Świetną zabawę i klimat wydarzenia zapewni jednak nie tyko doskonała muzyka. Zgodnie z
długą już tradycją, organizatorzy również w tym roku przygotowali moc atrakcji. W strefie
festiwalowej stanie miasteczko zabaw dla dzieci oraz stoiska, na którym będzie można kupić
płyty z muzyką i filmami, a także książki. Czego tam jeszcze nie będzie! Najlepiej przekonajcie
się o tym sami. Bez wątpienia każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Najważniejszy  jest  jednak  fakt,  że  wydarzenie  będzie  niepowtarzalną  okazją  do
autentycznego, a nie wirtualnego spotkania się ze znajomymi i przyjaciółmi oraz poznania
nowych osób.  W tym roku koncert nie będzie transmitowany on-line.  By w pełni  poczuć
atmosferę  i  ducha  wspólnoty,  jakiego  radosna  siła  dominuje  zawsze  podczas  festiwalu,
trzeba wziąć w nim udział osobiście. Tylko wówczas festiwalowe wezwanie „Bądź jak Jezus!”
zostanie przez nas naprawdę usłyszane.


