Kolędowanie z Janem Pawłem II w krakowskiej filharmonii
czwartek, 28 stycznia 2010 20:49

W ostatnich dniach tradycyjnego „okresu kolędowego” Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
wspólnie z
Instytutem Dialogu Międzykulturowego
zorganizowało Kolędowanie z Janem Pawłem II „Śpiewajmy i grajmy Mu”. Koncert kolęd odbył
się 28 stycznia w krakowskiej filharmonii.

Własne aranżacje kolęd i pastorałek zaprezentowali: Elżbieta Towarnicka, rodzinny duet: Maja
Sikorowska i Andrzej Sikorowski oraz Jacek Zieliński z dziećmi: Gabrielą Zielińską-Tarcholik i
Bogumiłem Zielińskim. Całość poprowadziła Lidia Jazgar, autorka scenariusza i reżyser
koncertu, wraz z Bartkiem Koszarkiem, góralem z Bukowiny Tatrzańskiej. Wykonawcom
towarzyszyły chóry: Kantorei Sankt Barbara, Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II oraz Orkiestra L'Estate Armonico. Orkiestra i chóry wystąpiły pod dyrekcją Wiesława
Delimata.

Honorowym gościem widowiska był Metropolita Krakowski ks. Kardynał Stanisław Dziwisz,
który pojawiwszy się na scenie wspomniał wigilie Bożego Narodzenia spędzone przez Jana
Pawła II w Watykanie.

- Cieszył się z Bożego Narodzenia jak dziecko – wspominał Kardynał – Wyglądał przez okno,
czy świeci już pierwsza gwiazdka, a potem, czy zapalono już światła na choince na Placu
Świętego Piotra. Później sam niejednokrotnie naciskał guzik zapalający drzewko. (...) Ojciec
Święty jako pierwszy zaczynał śpiewanie kolęd od ”Wśród nocnej ciszy”. Znał ich wiele i śpiewał
wszystkie zwrotki. Kolędowaliśmy razem z Nim codziennie aż do 2 lutego. Jego ulubioną kolędą
była „Ej Maluśki, Maluśki”. Dopisywał do niej wciąż nowe zwrotki, wszystkich nas tym
zaskakiwał...
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Po tych słowach ks. Kardynała odtworzone zostało nagranie wspomnianej kolędy, śpiewanej
przez Jana Pawła II, które zgromadzona w filharmonii publiczność odsłuchała na stojąco,
włączając się w śpiew z Ojcem Świętym.

Na zakończenie koncertu przed sceną pojawiły się zespoły góralskie z Raby Wyżnej, Podsarnia
i Rabki, które wspólnie z artystami i publicznością zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy.

Swoją obecnością, koncert uświetnił arcybiskup, prefekt Kongregacji ds. Edukacji Stolicy
Apostolskiej, który dzień wcześniej reprezentował Watykan na obchodach 65. rocznicy
wyzwolenia obozów zagłady Auschwitz – Birkenau.

ZOBACZ GALERIE
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