Wystawa: "Jan Paweł II. Nasze wspomnienia"
wtorek, 03 lutego 2009 20:08

Od 3 lutego 2009 r., w Galerii Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18 w Krakowie,
została wznowiona wystawa ?Jan Paweł II ? nasze wspomnienia. Milion historii jednego
człowieka".

Wystawa ta gościła już w murach Centrum w październiku roku poprzedniego. Cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem zwiedzających a liczne prośby napływające z ich strony o
ponowienia wystawy skłoniły nas do pozytywnego rozpatrzenia ich prośby. To ekspozycja, którą
tworzą najpiękniejsze fotografie i wspomnienia dotyczące osoby Jana Pawła II, nadesłane
przez internautów portalu ?Mój Papież?. W ramach tego projektu zgromadzono 3125
fotografii, 36 filmów oraz 972 wspomnienia o polskim Papieżu, spośród których wybrano sto
najpiękniejszych zdjęć, które prezentowane są na wystawie. Fotografie przedstawiają Jana
Pawła II podczas spotkań z wiernymi, w czasie pielgrzymek, ale także podczas audiencji
indywidualnych. Wiele z nich poświęconych jest także uczuciom, które towarzyszyły nam tuż po
śmierci Papieża. Wiele z tych obrazów jest bardzo osobistych, pokazujących szczere emocje i
wywołujących wzruszenie odbiorców. Wystawa jest jak wielki album o Janie Pawle II, do
którego - jak stwierdził kardynał Stanisław Dziwisz - możemy zaglądnąć gdy poczujemy
tęsknotę za największym z Polaków. Oglądając wystawę przypominamy sobie kim był dla
nas Papież, jak wiele dokonał, a wspomnienia internautów, nawet tych najmłodszych, pokazują
jak był przez każdego z nas postrzegany. Tylko nieliczni mogli spotkać się z Nim osobiście, ale
wszyscy traktowali Go jakby był ich przyjacielem, członkiem rodziny, cząstką serca. Pamięć o
Janie Pawle II zawsze będzie w nas obecna, bo o takim człowieku nie sposób zapomnieć. W
tych szczególnych dniach warto wybrać się, by zobaczyć wystawę i jeszcze raz przemyśleć
słowa Ojca Świętego oraz to co dla nas po sobie zostawił.

Wystawę można oglądać codziennie w godz. 10.00 - 16.00
w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" ul. Kanonicza 18, Kraków
od 3.02.2009 r. do 24.04.2009 r.
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