Choinka pod Papieskim Oknem
sobota, 19 grudnia 2009 23:03

Kilkunastometrowa choinka, dar Lasów Państwowych i Gminy Mszana Dolna, nawiązująca do
tradycji drzewka bożonarodzeniowego ustawiana co roku w Watykanie dla Jana Pawła II,
rozbłysła kolorowymi światełkami w mroźne niedzielne popołudnie 20 grudnia br., pod Oknem
Papieskim Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W ramach koncertu poprzedzającego uroczystość wystąpiły dzieci z zespołów regionalnych
oraz Halina Frąckowiak, która wykonała pastorałkę zadedykowaną Księdzu Kardynałowi.

Zapalenia lampek na choince dokonał Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski oraz ks.
Prałat Jan Kabziński, Prezes Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!?, w asyście kilkuset
dzieciaków z rodzicami i opiekunami, oraz św. Mikołaja, a także zgromadzonych przed pałacem
biskupim turystów.

Zgromadzeni wysłuchali fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o Bożym Narodzeniu,
odczytanego przez niewidomego Karola, ucznia ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci
niewidomych. W czasie uroczystości Metropolita Krakowski i poseł Ireneusz Raś, przekazali
dwie maszyny Braille'owskie, jako prezent od św. Mikołaja na potrzeby ośrodka.

Kardynał Stanisław Dziwisz prowadził z dziećmi swoistego rodzaju dialog. Pytał, czy cieszą się
z rychłej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, namawiał, aby podskakiwały, by rozgrzać się
na 12-stopniowym mrozie.

Na koniec dzieci zaśpiewały pastorałkę "Niech kolęda trwa", skomponowaną specjalnie na ten
wyjątkowy wieczór.
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Nie zabrakło góralskich życzeń na święta, Nowy Rok i tradycyjnego sypania owsem.

Na zakończenie uroczystości śpiewających na scenie przedszkolaków wspomogła gwiazda
polskiej sceny muzycznej Halina Frąckowiak.

Organizatorem tegorocznej choinki byli: Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!?, Katolickie
Centrum Kultury, Portal Franciszkanska3.pl, Radio Vox Fm Kraków, Lasy Państwowe, Gmina
Mszana Dolna, Parafia Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, oraz poseł Ireneusz Raś.

"Choinka pod Oknem Papieskim" stanęła już po raz trzeci na skwerze przy Franciszkańskiej 3,
a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji śpiewania kolęd oraz przypominanie dzieciom
postaci Sługi Bożego Jana Pawła II i jego spotkań z dziećmi, oraz pielęgnowanie tradycji
Bożonarodzeniowych.

Tekst: ks. Robert Pietrzyk
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