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1 marca 2009 r., godz. 18.00 w Kościele św. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie
odbyła się Msza Św. o kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II po Mszy św. miał miejsce
koncert Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej.
W programie znalazły się bardzo rzadko wykonywane arcydzieła muzyki wokalnej w tym słynne
/Miserere/ G. Allegriego oraz /Agnus Dei/ S. Barbera.
Partie solowe wykonali:
Kornelia Wojnarowska (sopran)
Marta Zagata (sopran)
Łukasz Dulewicz (kontratenor)
Marcin Wasilewski-Kruk (tenor)
Marcin Wróbel (bas)
Andrzej Korzeniowski (dyrygent)
Recytacja poezji Karola Wojtyły w wykonaniu Piotra Piechy.
Szczegółowy program koncertu przeplatanego recytacjami:
In Monte Olivetti - Anton Bruckner
Parce Domine - Felix Nowowiejski
Tak, Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna
prawdy ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z
naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. (...) Rozpowszechniona dziś
powierzchowna kultura, która przypisuje wartość tylko temu, co ma pozór piękna i co sprawia
przyjemność, chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić Krzyż. (...) Jeżeli Krzyż zostaje
przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (...) Bez Boga Krzyż nas przygniata; z Bogiem daje nam
odkupienie i zbawienie. (...) Weź Krzyż!, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia,
ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego
życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!
Podczas spotkania z młodzieżą na placu św. Jana na Lateranie, 02.04.1998
O vos Omnes - Tomas Luis da Vittoria
Wołamy i modlimy się jakby echem tych Chrystusowych słów: Ojcze, przyjmij nas wszystkich w
Krzyżu Chrystusa. Przyjmij Kościół i ludzkość, Kościół i świat.
Przyjmij tych, którzy przyjmują krzyż, i tych, którzy nie pojmują krzyża - i tych, którzy od niego
stronią - i tych, którzy go nie przyjmują, i tych, którzy go zwalczają, którzy chcą wykreślić i
wykorzenić ten znak z ziemi żyjących.
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Ojcze, przyjmij nas wszystkich w Krzyżu Twojego Syna! Przyjmij każdego z nas w Krzyżu
Chrystusa! Bez względu na wszystko, co dzieje się w sercu człowieka, czym owocują jego
czyny i wydarzenia w świecie współczesnym - przyjmij człowieka! Niech Krzyż Twojego Syna
pozostanie znakiem przyjęcia syna marnotrawnego przez Ojca.
Niech pozostanie znakiem Przymierza. Nowego i Wiecznego Przymierza.
Modlitwa Jana Pawła II, Droga krzyżowa w Koloseum, 4 IV 1980 r.
Agnus Dei - Samuel Barber
Na widnokręgu tego krajobrazu cierpienia i śmierci jaśnieje jednak nadzieja dla ludzkości: ?Po
udrękach swej duszy ujrzy światło (...). Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu?. W nocy
cierpienia i zabłąkania krzyż jest pochodnią, która podtrzymuje oczekiwanie na nowy dzień
zmartwychwstania. Tego wieczoru patrzymy z wiarą na krzyż Chrystusa, a poprzez niego
chcemy ogłaszać światu miłosierną miłość Ojca do każdego człowieka.
5. Tak, dzisiaj jest dzień miłosierdzia i miłości; dzień, w którym dokonało się odkupienie świata,
ponieważ grzech i śmierć zostały zwyciężone przez zbawczą śmierć Odkupiciela.
Boski Królu ukrzyżowany, niech tajemnica Twojej chwalebnej śmierci zatriumfuje w świecie.
Spraw, abyśmy nie tracili odwagi i niezłomnej nadziei w obliczu dramatów ludzkości i wszelkich
krzywd, które poniżają człowieka, odkupionego Twoją cenną krwią.
Spraw, abyśmy tego wieczoru z jeszcze głębszym przekonaniem zawołali: Twój krzyż jest
zwycięstwem i zbawieniem, ?quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum? ? ?boś przez
krzyż swój święty świat odkupić raczył!?
Rozważanie Jana Pawła II o Krzyżu, 2 kwietnia 1999
Miserere - Giorgio Allegri
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