Czuwanie modlitewne z okazji 30 - lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
sobota, 11 października 2008 18:39

Kraków kocha Cię! Kraków pamięta Cię! Kraków dziękuje Ci!
16 października 2008 r. o godzinie 19.30, pod Oknem Papieskim przy ulicy Franciszkańskiej 3
w Krakowie, odbyło się czuwanie modlitewne z okazji 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową. Spotkanie to miało miejsce w momencie szczególny, dokładnie 30
lat temu świat obiegła zaskakująca wiadomość. Na Stolicy św. Piotra w Rzymie, po raz
pierwszy w blisko dwutysięcznej historii Kościoła, zasiadł papież z Polski. Nikt wówczas nie
spodziewał się, iż papież z ?dalekiego kraju? odmieni losy nie tylko Kościoła, ale i całego
świata...
Na placu przed Oknem Papieskim, zgromadziło się tego dnia wiele osób chcących jeszcze raz
usłyszeć Ojca, który jak nikt inny rozumiał nas, zabierając głos w najistotniejszych sprawach
dotyczących człowieka. Pocieszał i wskazywał drogę. Jak najlepszy Ojciec... Wszyscy zebrani
w tym szczególnym miejscu, poprzez modlitwę i śpiew chcieli dać dowód tego, iż wciąż
pamiętają?
Spotkanie to, było świadectwem wdzięczność dla Ojca Świętego Jana Pawła II i pokazało, że
nasza miłość do Niego jest nieustająca. Na scenie tego dnia zgromadziło się blisko 200
wykonawców! M. in.: znani krakowscy artyści, krakowscy klerycy i goście z Podhala (wśród nich
ci, którzy śpiewali i grali Janowi Pawłowi II podczas pamiętnego spotkania pod Wielką Krokwią
w 1997 roku).
Podczas spotkania raz jeszcze zabrzmiały Słowa Ojca Świętego wypowiedziane przez Niego
samego, a także przeczytane przez wybitnych aktorów, oraz muzyka: od klasyki, przez
piosenkę poetycką, muzykę góralską, ulubione piosenki Jana Pawła II, najbardziej znane pieśni
kościelne, do uroczystego Te Deum, na zakończenie spotkania włącznie...

wykonawcy:
1. Maja Barełkowska
2. Jerzy Stuhr
3. Lidia Jazgar z zespołem GALICJA w składzie: Ryszard Brączek - gitara, Michał Woźniak fortepian, Rafał Mazur -gitara basowa
4. Andrzej Lampert
5. Władysław Grochot - trąbka
6. Mateuszek Spyrka - skrzypce, śpiew
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7. Krakowska Młoda Filharmonia - orkiestra symfoniczna ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie
8. Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej
9. Górale z Podhala
10. Krakowianie
opracowanie muzyczne, dyrygent: Tomasz Chmiel
scenariusz, reżyseria, prowadzenie: Lidia Jazgar,
reżyseria telewizyjna: Krzysztof Haich
***
organizatorzy:
Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" , Art Blue, Miasto Kraków, Telewizja Polska,
Krakowskie Biuro Festiwalowe
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