Missa Pacis - koncert na zakończenie krakowskich obchodów 90. rocznicy urodzin Karola Wojtyły
piątek, 21 maja 2010 07:00

… now

e pokolenie należy wychowywać do pokoju, który musi coraz bardziej stawać się stylem życia
opartym na czterech filarach - prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności…
(Jan Paweł II)

20 maja w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie, na zakończenie obchodów 90. rocznicy
urodzin Karola Wojtyły, wykonana została Missa Pacis - pierwszy w Polsce utwór, w którym
wykorzystano połączenie klasycznej formy muzycznej jaką jest msza z liturgicznymi śpiewami w
języku łacińskim, rozważaniami Jana Pawła II na temat pokoju oraz muzyką o mocnym
zabarwieniu jazzowym.

Autorem, a zarazem głównym solistą Missy Pacis jest MARCIN WAWRZYNOWICZ - wokalista,
kompozytor i producent muzyczny.

Ponadto wystąpili:

Artur Święs – narrator
Marcin Wawrzynowicz – śpiew
Tomasz Pruchnicki – saksofony
Paweł Tomaszewski – instrumenty klawiszowe
Maciek Grabowski – kontrabas
Przemysław Jarosz - perkusja

Wołanie Jana Pawła II o pokój trwa nieustannie… Ten pokój Ojciec Święty zawsze wiązał z
młodymi, w których widział nadzieję narodu, kościoła, świata… To właśnie ci młodzi ludzie
każdemu z uczestników koncertu wręczyli zieloną gałązkę – symbol pokoju.

"Zanieśliśmy go do naszych domów, miejsc pracy. Zanieśmy go wszystkim tym, którzy teraz
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cierpią. Mam głównie na myśli ofiary powodzi, o których chcemy szczególnie pamiętać. Niech
ten pokój, Chrystusowy pokój, przyniesie nam nadzieję i odwagę, których tak bardzo wszystkim
dziś brakuje…" - powiedział konferansjer.

Koncert uświetnił także dzień urodzin kard. Franciszka Macharskiego.

"Podczas spotkania z młodzieżą w Madrycie, w 2003 roku Jan Paweł II powiedział:
„Dam wam moje świadectwo: zostałem wyświęcony na kapłana, gdy miałem 26 lat. Od tamtej
pory minęło 56 lat. A zatem, ile lat ma Papież? Prawie 83! 83-letni młodzieniec!”

Czcigodny Solenizancie, Księże Kardynale Franciszku…

Dziś, w dniu Twoich urodzin…
Tutaj, w bazylice św. Franciszka, Twojego Patrona…
pragniemy życzyć Ci tej właśnie młodości ducha jaką miał Jan Paweł II… Niech dobry Bóg
hojnie obdarzy Cię swoimi łaskami, a Ojciec Święty prowadzi każdego dnia…
Wszystkiego dobrego, Księże Kardynale…"

Organizatorami koncertu byli: Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, Instytut Dialogu
Międzykulturowego w Krakowie oraz Klasztor OO. Franciszkanów.

Pragniemy podziękować WSZYSTKIM Wolontariuszom, którzy włączyli się w organizację i
przebieg koncertu.
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