Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie…
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
„NIECH RÓśANIEC OTOCZY CAŁY ŚWIAT…”
Aby
uczcić
pamięć
naszego ukochanego papieŜa
Jana
Pawła
II
młodzi
wolontariusze z V LO i
Gimnazjum nr 3 pod opieką
katechetki
Jolanty
Witek
postanowili przygotować V juŜ
wystawę prac plastycznych w
naszym kościele, zatytułowaną
:„Niech róŜaniec otoczy cały
świat”.
Sam
pomysł
popularyzowania treści religijnych przez sztukę zrodził się w 2000 roku i
zaowocował wystawą pt. „Współtworzyć z Bogiem.” Potem powstawały kolejne
ekspozycje: „Chrystusa poznawać”(2002 r.), „ Duch przenika wszystko”(2003
r,), „ Śladami Męki Pańskiej”(2004 r.).
Prace zaprezentowane na obecnej wystawie stanowiły ilustracje do 20
tajemnic róŜańca. W dniach: 13, 16 i 23 października 2005 roku wierni mogli
oglądać talenty młodych twórców. Ale nade wszystko rysunki miały słuŜyć
modlitewnej refleksji i zadumie… Kim jest Maryja w moim Ŝyciu, czym jest dla
mnie modlitwa róŜańcowa, którą tak bardzo ukochał Karol Wojtyła – „papieŜ
róŜańca”?. W centralnej części widniał
ogromny czarno- biały portret papieŜa,
otoczony chryzantemami i zapalonymi
zniczami… A kiedy wspólnie przez kilka dni
przygotowywaliśmy
ekspozycję,
towarzyszyła nam myśl, Ŝe papieŜ czuwa nad
nami i wspiera w wielu dobrych
inicjatywach… A Duch Święty inspiruje do
wciąŜ nowych działań, aby zwyczajnie - tu i
teraz - na miarę sił, moŜliwości i talentów
słuŜyć innym ludziom… Autorami prac
plastycznych ( które malowano od maja 2005
roku) byli uczniowie z V LO : Ola Marek,
Ewa, Kasia i Karolina Kwiatkowskie,
Marlena Duszkiewicz, Monika Romaniuk,
Szymon Burek, Justyna Pomykała, Dominika

Kruk, Jadwiga Łącz, Anna Wielgus, Tomasz Bugaj, Olaf Omiotek, Rafał
Skalski, Sylwia Gawryś, Paulina Pazdro, Karolina
Surowiec, Ala i Ola Kopeć.
Napisy wykonała Aurelia Kościańska. Przez
kolejne popołudnia ekspozycję przygotowywali
wraz z panią katechetką: Justyna Pomykała,
Dominika Kruk, Szymon Burek, Monika
Romaniuk Monika Zielińska z V L0 oraz Marek
Błaszczak, Marcin Miela i Hubert Pomiankiewicz
z Gimn. Nr 3. Podczas wystwy dyŜury pełnili
wolontariusze z Gimn. Nr 3 i V LO, zaś zebrane
ofiary przeznaczono tradycyjnie na cele misyjne –
na pomoc osieroconej dziewczynce z Afryki –
Loveness Kasonde, nad którą opiekę w ramach
dzieła „Adopcji na odległość” sprawuje ( od 2004
roku) nasza szkoła.
Wszystkim za wspólną modlitwę, Ŝyczliwość, otwarte serce i dobre
słowo, zachęcające do dalszej pracy, serdecznie dziękują –
wolontariusze i autorzy prac wraz z katechetką Jolantą Witek

Plik pochodzi ze strony
www.spodznakuduchaswietego.xt.pl

