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Twórcy mówią o niezwykłości przypływu energii, jaki im towarzyszył podczas pisania Mszy. „Zaczynaliśmy od niczego, a właściwie od 

jednej, ale niezwykle ważnej rzeczy – od wiary, że musi nam się udać, że już nigdy więcej nie znajdziemy takiej siły i żarliwości, by własną 

twórczością podziękować Janowi Pawłowi II za jego życie wypełnione nieustająca nauką miłości do Boga i ludzi.” Trochę żartem, trochę 

serio mówią, że to zapewne opatrzność a najpewniej jednak sam Jan Paweł II spowodował, że dzieło powstało w 32 dni a prace nad nim 

zakończono w pierwszą rocznice śmierci Papieża. Dzieło, jak się okazało ogromne, bo Msza liczy 15 części, partytura ma ponad 400 

stron a jej wykonanie zajmuje blisko 90 minut.  

Nazwa własna Mszy jest zaczerpnięta z homilii, jaką Jana Paweł II wygłosił na błoniach sandomierskich podczas swojej pielgrzymki          

w 1999 roku. „Błogosławieni czystego serca” – czyż może być piękniejsze przesłanie dla dzieła poświeconego Janowi Pawłowi II ? - pytają 

retorycznie autorzy. Homilia sandomierska jest multimedialną częścią Mszy, w której głos JPII zawsze wywołuje niezwykłe wzruszenie.    

W obecnej postaci Msza składa się z 5 części głównych: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus i Agus Dei śpiewanych po łacinie i 9 części 

uzupełniających, które odnoszą się do głównych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II oraz finałowego hymnu Jana Pawła II - „Choć 

odszedłeś jesteś z nami…”. Prapremierowe wykonanie Wielkiej Mszy Papieskiej „Beati Mundo Corde” odbyło się 11 czerwca 2006 roku 

na Świętym Krzyżu pod Kielcami, w ramach obchodów 1000-lecia życia monastycznego w Polsce; wykonanie premierowe miało miejsce 

12 czerwca podczas uroczystości odsłonięcia figury Papieża – Polaka na sandomierskich błoniach. W wykonaniach premierowych 

uczestniczyli: Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej, chóry sandomierskie a także soliści: Bożena Harasimowicz (sopran), Agata Sava 

(mezzosopran), Vasyl Ponajda (tenor), Józef Frakstain (bas). Orkiestrę poprowadził kompozytor – Wojciech Mrozek. W ciągu roku od 

premiery Wielkiej Mszy Papieskiej wysłuchały tysiące wiernych w kościołach w Jaworznie, Iławie, Gdańsku, Gdyni, Płocku, Warszawie, 

Toruniu, Bydgoszczy i Sandomierzu, a patronat nad wszystkimi wykonaniami dzieła w Polsce objął Minister Kultury i Sztuki RP.  
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WYKONAWCY: 

Agata Sava mezzosopran 

Bożena Harasimowicz sopran 

Maksymilian Mrozek sopran 
chłopięcy 

Vasyl Ponayda tenor 

Józef Frakstein bas 

Orkiestra i chór 
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Linki Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=weGeWAw8kWU    
http://youtu.be/QT9-NwaLgUw         
http://youtu.be/fqyfzAn4zYc           
http://youtu.be/eJaS4esTuT4     



 Wielka!Koncertowa!Msza!Papieska!dla!JPII!
Błogosławienie!Czystego!Serca!

Muzyka!Woytek!Mrozek!/!!Słowa!Bogusław!Żmijewski!

!!!!!!!!!!!!!Obsada dla  Filharmonii / Orkiestr: 

Duży kwintet smyczkowy 
2 fl, 1 fl pic, 2 ob, 1 rożek ang., 2cl, 2fg, 3 corni, 2 trmp, 1 trmp in es, 2 trmb 
1 timpani, gong, dzwony, grande casa, - 3 perkusistów, 1 harfa, 1 organy,  
 
 
Koszt dla filharmonii: 5 solistów i dyrygent wynosi 17 000 zł brutto.  

 
Ewentualnie plus koszt chóru, jeśli filharmonia nie posiada własnego.     
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     KYRIE 
1 „Błogosławieni czystego serca…” - motyw 
2  Kyrie Eleison 
3 „Matko przestań się lękać” – hymn 

     

     GLORIA 

1  Gloria  - „Boże w każdej rzeczy” 
2 „Czyste serca” – pieśń 

     

     CREDO 

1  Credo - „Jak trudno kochać” 
2  Homilia  
3 „Wierzę w Boga” – skład apostolski 
4 „W przestrzeń Twojego syna” – pieśń 1 

„Życie jak skrzydła motyla” – pieśń 2 

     

 

    SANCTUS 

1  Sanctus, Sanctus, Sanctus 
2 „Skoro mnie Panie wybrałeś” – pieśń  

 
    AGNUS DEI 

1  Agnus Dei  
2 „Przesłanie dla Polski – Ojczyzno moja ziemio” pieśń 
3 „Litania do świętych” 

 
    HYMN  JANA  PAWŁA II 
Z 

ZAŁĄCZNIKI: 

Notka informacyjna dla prasy 

Rider techniczny 

Wszelkie materiały dla dyrygenta, orkiestry i chóru będą 
dosłane na adres instytucji odpowiednio wcześnie. 

Materiały reklamowe: Fotografie, biografie  oraz nagranie 
działa zostaną dosłane na podany przez organizatora adres. 


