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27 kwietnia 2009 r. w Filharmonii Krakowskiej odbył się koncert charytatywny na rzecz budowy
Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się? w Krakowie ? Łagiewnikach. Koncert był też okazją do
złożenia urodzinowych życzeń Metropolicie Krakowskiemu.

To wyjątkowy koncert ? powiedzieli na wstępie prowadzący koncert Lidia Jazgar i ks. Robert
Tyrała, witając zgromadzonych księży kardynałów i biskupów, przedstawicieli władz
państwowych i samorządowych, rektorów krakowskich uczelni, przedstawicieli korpusu
dyplomatycznego, posłów i senatorów, sponsorów koncertu i wszystkich zgromadzonych. Był to
koncert poświęcony pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II i wszystkich dzieł, które zainspirował.
Jednym z takich dzieł, powstałych z inspiracji nauczania Ojca Świętego i poświęconych
propagowaniu jego myśli jest właśnie Centrum Jana Pawła II, które wesprzeć mogli uczestnicy
koncertu.
W Filharmonii Krakowskiej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ?Śląsk?. W pierwszej części zebrani
goście wysłuchali fragmentów koncertu ?Santo subito?, na który złożyły się znane pieśni
religijne. Nie zabrakło wśród nich ulubionej przez Jana Pawła II ?Barki? czy ?Czarnej
Madonny?. Następnie prezes Centrum, ks. Prałat Jan Kabziński krótko zrelacjonował zebranym
gościom stan prac budowlanych, przypominając o stojącym na placu budowy w Łagiewnikach
krzyżu, wykonanym z elementów ołtarza zbudowanego na krakowskich Błoniach, z ostatniej
pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Obłożony jest on kamieniami, które wtedy na
pielgrzymkę przyniosła młodzież. ?Zdjęliśmy 5 metrów ziemi, żeby w tym tygodniu rozpocząć
palowanie, czyli budowę fundamentów ? mówił ks. Kabziński. ? Budowa to zadanie nas
wszystkich, dlatego też zwracam się z prośbą o ofiarność.?
W przerwie koncertu pracownicy Centrum kwestowali na budowę. Można też było wysyłać
SMS-y o treści ?RAZEM?, z których dochód również przeznaczony był na wsparcie Centrum.
Drugą część koncertu wypełniły pieśni i tańce ludowe ? od śląskich, poprzez góralskie, aż do
kończącego występ krakowiaka. To wspaniałe, barwne i żywiołowe widowisko nie zakończyło
jednak wieczoru. Niespodzianką była góralska kapela z Raby Wyżnej, która przybyła złożyć
życzenia metropolicie krakowskiemu, ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, obchodzącemu tego
dnia siedemdziesiąte urodziny. Góralskie życzenia uzupełniła pieśń ?Syćka se Wom zycom to i
owo, syćka se Wom zycom to i owo, a my Wom zycymy, a my Wom zycymy scyńścio zdrowio?
? ta sama, którą górale śpiewali Janowi Pawłowi II po mszy pod Wielką Krokwią.
?Jak już przekonałem się, w zamyśle organizatorów to granie i śpiewanie było też i dla mnie ?
mówił wzruszony kard. Dziwisz. ? Moje serce wypełnia głęboka wdzięczność dla Boga Stwórcy i
dla moich rodziców?. Mówiąc o swoich planach na przyszłość, Ksiądz Kardynał podkreślił
pragnienie ukończenia budowy Centrum Jana Pawła II i przekształcenia Papieskiej Akademii
Teologicznej w uniwersytet noszący imię Sługi Bożego. Nawiązując do pieśni ?Gaude Mater
Polonia?, która rozpoczęła koncert, Metropolita Krakowski mówił: ?Ma Polska, ojczyzna i
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matka, powód do dumy, do wychwalania Boga za Jego dzieło wspaniałe, jakim okazał się
papież z Polski, Jan Paweł II?.
Kończąc, Ksiądz Kardynał podziękował wszystkim uczestnikom za darobecności i za ofiary
złożone na rzecz budowy Centrum Jan Pawła II. Podczas kwesty przeprowadzonej w przerwie
koncertu zebrano ponad 25 000 zł.
Organizatorami koncertu byli: Katolickie Centrum Kultury, Rycerze Kolumba, portal
WWW.franciszkanska3.pl oraz Radio VOX.
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