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MISTERIUM I KONCERT „KOLORY MIŁOSIERDZIA”, MAPPING 3D NA FRANCISZKAŃSKIEJ 3,
GRA MIEJSKA „DROGOWSKAZY ŚWIĘTOŚCI” I MECZ PIŁKARSKI „JAN PAWEŁ II I JEGO
CRACOVIA”
Już 26 kwietnia 2014 tysiące pielgrzymów przybywających do Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie
oraz wielomilionowa widownia programu pierwszego Telewizji Polskiej będzie mogła na żywo
uczestniczyć w jednym z największych widowisk słowno-muzycznych w Polsce - misterium i koncert
„Kolory miłosierdzia”. To niezwykłe, duchowo-artystyczne wydarzenie o międzynarodowym zasięgu
i charakterze uświetnią występy znanych artystów sceny polskiej i zagranicznej. Misterium i koncert będą
jedną z wielu imprez towarzyszących kanonizacji bł. Jana Pawła II organizowanych przez Instytut Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
W „Kolorach miłosierdzia” wystąpią takie gwiazdy, jak: Rafał Brzozowski, Piotr Cugowski, Wayne Ellington,
Halina Frąckowiak, Edyta Geppert, Golec uOrkiestra, Włodzimierz Korcz, Natalia Kukulska, Monika
Kuszyńska, Alicja Majewska, Ryszard Rynkowski, Muniek Staszczyk, Mieczysław Szcześniak, Ruth Waldron,
Zbigniew Wodecki czy Ania Wyszkoni. Koncert poprowadzą Alicja Bachleda-Curuś, Agata Młynarska
i Krzysztof Ziemiec.
Misterium „Kolory Miłosierdzia” złożone będzie z dwóch części, zatytułowanych: Jan Paweł II – Orędownik
Bożego Miłosierdzia i Jan Paweł

II –

Prorok

Wyobraźni Miłosierdzia. Pierwsza część będzie

miała charakter religijny i oparta zostanie o teksty z nauczania Jana Pawła II, Dzienniczek s. Faustyny
oraz teksty św. brata Alberta Chmielowskiego, przybliżając w ten sposób przesłanie Bożego Miłosierdzia.
W drugiej części wraz z przedstawicielami 5 kontynentów, przywołamy zaakcentowaną przez Jana Pawła II
w 2000 roku ideę Nowej Wyobraźni Miłosierdzia. Patronat honorowy nad koncertem objął J.E. Ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski oraz Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.
Koncert rozpocznie się o godzinie 20.30. Początek bezpośredniej transmisji w programie pierwszym Telewizji
Polskiej o godzinie 20.55.

Misterium i koncert „Kolory miłosierdzia” przy Sanktuarium bł. Jana Pawła II to nie jedyne wydarzenie,
które organizuje Instytut dla Krakowian i turystów przybywających do stolicy Małopolski w związku
ze zbliżającą się kanonizacją bł. Jana Pawła II.
W wigilię kanonizacji, jak i w niedzielę 27 kwietnia br. o godzinie 21.10 zebrani pod Oknem Papieskim
w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, będą mogli raz jeszcze przeżyć słynne spotkania Jana Pawła II
z młodymi, jakie pamiętamy z Jego pielgrzymek do Polski. Multimedialny pokaz z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii 3D pozwoli wszystkim zgromadzonym przed oknem, a zwłaszcza ludziom
młodym, którzy nie pamiętają wizyt Ojca Świętego w ojczyźnie i Jego rozmów z wiernymi przywrócić
te wzruszające chwile. Jan Paweł II, jakiego pamiętamy, znowu pojawi się na Franciszkańskiej 3 w Krakowie.
W sobotnie popołudnie wszyscy chętni zebrani na Franciszkańskiej 3 o godzinie 15.00 będą mogli wziąć

udział w grze miejskiej „Drogowskazy świętości”. Aktywny spacer po mieście pozwoli uczestnikom
na zapoznanie się z okresem życia Karola Wojtyły jako studenta, kleryka, księdza, biskupa czy w końcu
kardynała. Organizatorzy zapewniają atrakcyjny program zwiedzania: przygotowano prelekcje, opowieści
świadków i krótkie filmy. Z pomocą wolontariuszy krakowskich duszpasterstw uczestnicy gry dotrą
do dziesięciu miejsc związanych z Janem Pawłem II. Przy każdym kolejnym punkcie gry na specjalnej
planszy uczestnicy otrzymywać będą potwierdzenie uczestnictwa, a jeśli zbiorą wszystkie pieczątki będą
mogli wziąć udział w wieczornym losowaniu nagród.
29 kwietnia 2014 roku, dwa dni po kanonizacji Jana Pawła II na stadionie Cracovii odbędzie się mecz pod hasłem
„Jan Paweł II i Jego Cracovia”. Organizatorzy tego wyjątkowego meczu, Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie oraz MKS Cracovia SSA zapewniają, że we wtorkowy wieczór na Stadionie Cracovii
przy ulicy Kałuży nie zabraknie emocji. Na stadionie, poza popularnym „Kazkiem” zagrają również m.in. Arkadiusz
Baran, Marcin Cabaj, Witold Wawrzyczek, Marek Baster, Paweł Nowak, Piotr Giza, Marcin Dudziński, Michał
Świstak, Krzysztof Radwański, Marcin Makuch, Łukasz Szczoczarz, czy Jacek Wiśniewski. Mecz będzie miał
charakter charytatywny, a dochód z biletów – cegiełek w cenie 2 zł zostanie przekazany na rzecz podopiecznych
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. Obecna Cracovia zmierzy się z drużyną „Pasów”. Mecz
rozpocznie się o symbolicznej dla klubu godzinie: 19:06.
Harmonogram wydarzeń:
26 kwietnia 2014, g. 15.00 – gra miejska Drogowskazy świętości, zbiórka ul. Franciszkańska 3, Kraków, wstęp
bezpłatny
26 kwietnia 2014, g. 20:30 – misterium i koncert Kolory miłosierdzia, Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie,
ul. Totus Tuus 30, transmisja w TVP1 – godz. 20.55, wstęp bezpłatny
26-27 kwietnia 2014, g. 21.10 – widowisko multimedialne 3D, Jan Paweł II w oknie Franciszkańskiej 3, wstęp
bezpłatny
29 kwietnia 2014, g. 19:06 – mecz na stadionie Cracovii, Jan Paweł II i Jego Cracovia, bilety-cegiełki do nabycia
w Punktach Obsługi Kibica przy stadionie w cenie 2 zł
Więcej informacji o wydarzeniach na stronie www.idmjp2.pl, ulotkach i plakatach w mieście.
***
Instytut Dialogu Międzykulturowego jest samorządową instytucją kultury, której organizatorami są:
Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków i Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.
Podstawowym celem działalności Instytutu jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie
dziedzictwa, które pozostawił po sobie Karol Wojtyła - Ojciec Święty Jan Paweł II oraz praca na rzecz dialogu
pomiędzy kulturami i religiami. W ramach działalności naukowej Instytut organizuje liczne konferencje
– w tym także międzynarodowe, seminaria i wykłady oraz wydaje własne publikacje. Instytut dysponuje
biblioteką i czytelnią, w której gromadzi i archiwizuje dokumenty na temat Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Instytut realizuje programy dla dzieci i młodzieży w postaci warsztatów edukacyjnych, lekcji tematycznych,
olimpiad i konkursów. W ramach działalności kulturalnej organizowane są koncerty i imprezy masowe,
produkcja i projekcje filmów. Przy Instytucie działa także autorski teatr - „Scena Papieska”. Bardzo ważną
pozycję w pracy Instytutu stanowią wystawy, w szczególności duże wystawy plenerowe, które rokrocznie
eksponowane są na Krakowskich Plantach i na stałe wpisały się już w pejzaż miasta. Instytut prowadzi także
portal społeczno-informacyjny Franciszkańska3, skierowany do odbiorców wyznających wartości
chrześcijańskie. W ramach cyklicznej działalności prowadzone są także duże projekty edukacyjne, kulturalne
i naukowe, takie jak „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, „Małopolskie Dni Jana Pawła II” czy „Dziedziniec
Pogan”.
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