
Dzień Całunu w Krakowie 
 
Pragniemy serdecznie zaprosić na wydarzenie specjalne, jakie odbędzie się w sobotę 21 
października 2017 r. w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32, Kraków, 
współrzędne GPS: 50.01352379999999, 19.936559200000033): Dzień Całunu Turyńskiego w 
Krakowie. Wydarzenie to ma na celu nagłośnienie problematyki Całunu Turyńskiego w Polsce, 
oraz zapoznanie szerokiej publiczności z najnowszymi analizami naukowymi poświęconymi 
Całunowi Turyńskiemu oraz przebiegu męki Postaci uwiecznionej w wizerunku na Całunie -
zdaniem wielu jest nią Jezus Chrystus. Całun Turyński jest uważany za jeden z tych przedmiotów 
historycznych, któremu poświęcono największa ilość badań i prac naukowych: nauce tej nadano 
termin syndonologia. 
 
Wydarzenie ma charakter trzyczęściowy. Pierwsza część będzie poświecona badaniom Całunu 
Turyńskiego. Rozpocznie ją inauguracja Polskiego Centrum Syndonologicznego, ośrodka 
mającego na celu skupienie polskich specjalistów w tej dziedzinie, a także popularyzację wiedzy na 
ten temat. W dalszej kolejności odbędą się wykłady na temat Całunu, w tym inaugurujący 
działalność Polskiego Centrum wykład, który poprowadzi dr Gian Maria Zaccone, dyrektor 
turyńskiego Centro Internazionale di Sindonologia.    Punktem kulminacyjnym tej części będzie 
panel dyskusyjny pt. Całun: wyzwanie dla rozumu i zwierciadło Ewangelii, z udziałem ekspertów 
z Polski i Włoch, w tym autorów książki Autopsia dell'Uomo della Sindone, która wkrótce zostanie 
wydana w języku polskim pod tytułem Autopsja Człowieka z Całunu.  
 
Drugą część stanowi Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.  
 
Trzecią część, wieńczącą wydarzenie będzie stanowić okolicznościowy koncert słynnego włoskiego 
pianisty Andrea Boccalettiego. 
 
Program: 
 
10:00 Otwarcie Dnia Całunu, inauguracja Polskiego Centrum Syndonologicznego 

10:30 Wykład inauguracyjny – Dr Gian Maria Zaccone – Dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Syndonologicznego w Turynie 

11:15 Wybrane zagadnienia z syndonologii – Krzysztof Sadło 

12:00 Przerwa na kawę 

12:30 Całun: wyzwanie dla rozumu i zwierciadło Ewangelii – panel dyskusyjny 

13:30 Pytania od publiczności 

14:00 Promocja książki Autopsja Człowieka z Całunu z udziałem autorów z Włoch 

14:15 Podsumowanie i podziękowania 

14:30 Przerwa na obiad/zwiedzanie wystawy i sanktuarium 

17:00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Kard. Stanisława Dziwisza 

18:00 Koncert fortepianowy w wykonaniu Andrea Boccaletti 

Wydarzenie ma charakter otwarty dla publiczności. Prosimy jednak o wcześniejszą, bezpłatną 
rejestrację na stronie wydarzenia: http://dziencalunu.pl/ Będzie również możliwość dokonania 
bezpłatnej rejestracji na miejscu w dniu wydarzenia. 

http://www.sanktuariumjp2.pl/
http://dziencalunu.pl/


 
Plakat: 

 




