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Co rysują relikty kościoła franciszkańskiego?
Bartosz Frątczak, 22 września 2015, 09:46

W kruchcie stacje drogi krzyżowej oparte o ścianę, odpadający tynk z fragmentów fresków na sklepieniu kościoła
a w nawach bocznych wyryte w kolumnach ślady po niegdyś stojących tam ołtarzach. Taki widok wnętrza kościoła
rysuje się przed oczami wiernego wkraczającego w progi kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Wilnie. Jednak, gdyby wyobrazić sobie sytuację idealną (napływ dużych środków, zebranie najlepszych
specjalistów z całego świata), to kościół franciszkański w 5 lat odzyskałby dawną świetność - powiedział Leszek
Zakrzewski, konserwator zabytków z Gdańska. Jak przebiegają prace oraz co rysują w oczach konserwatora
zachowane relikty kościoła franciszkańskiego w Wilnie opowie Leszek Zakrzewski.

 
 

Jak zauważył Leszek Zakrzewski, franciszkańska świątynia na tle innych kościołów wileńskich wygląda dość
smutno. Trzeba jednak mieć nadzieję, że takie inicjatywy jak cykl koncertów dobroczynnych "Freski", którego
inicjatorami są Zgromadzenie franciszkańskie, Franciszkańskie Centrum Kultury i Klub UNESCO Instytut Rozwoju
Osobowości "Rafaelis", czy pomoc z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, pozwolą zebrać środki
potrzebne na renowację całej świątyni. Na chwilę obecną fundusze pozwalają jedynie co jakiś czas "zaglądać"
Leszkowi Zakrzewskiemu ze współpracownikami do Wilna. Aktualną wizytę zawdzięczamy funduszom z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Gdyby znalazły się środki na przywrócenie pełnej świetności
kościołowi Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilnie, dołączyłby on z pewnością do zaszczytnego grona
pereł wileńskiej architektury. 

Jeśli ktokolwiek chciałby wspomóc prace remontowe kościoła, może przelać pieniądze na konto remontowe
kościoła: 

http://pranciskonai.lt/wersja polska/My na Litwie/Wilno/Nabożeństwa/kliknij w obrazek

pranciskonai.lt

OFMConv. Account: LTO773OOO1OO8O65543O 73OOO AB bankas "Swedbank" SWIFT:HABALT22
 
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz
Na podstawie: inf. wł. 
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Wtorek, 27 października 2015
Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

Imieniny obchodzą: Iwona, Józef, Manfred, Sabina

Na Litwie: Ramojus, Sabina, Tautmil

Więcej ...

Pięciolatek z Niemenczyna wygrał międzynarodowy...
Wybory parlamentarne w Polsce. W Wilnie wygrana PO
Jak spędzić weekend w Wilnie i na Wileńszczyźnie...
Relikwie krwi św. Jana Pawła II w wileńskim koś...
Na Uniwersytecie Wileńskim o Witoldzie Hulewiczu
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WILNO I WILEŃSZCZYZNA

Polsko-Litewska Milonga
na 630 rocznicę Unii w
Krewie
W Pałacu Wielkich Książąt

Litewskich w Wilnie odbył się wieczór muzyczno-taneczny
z udziałem tancerzy z Litwy i z Polski poświęcony 630
rocznicy Unii w...

Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Kresy...
VII Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej
Wieści z Laudy: Bractwo Różańcowe Najświętszej...
100 lat polskiej szkoły w Kolonii Wileńskiej
Jesienne akcje na rzecz Rossy rozpoczęte
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POLACY NA LITWIE

Najlepsze polskie szkoły -
po raz 21
Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w
Wilnie, Gimnazjum im. K.

Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. ks. J.
Obrembskiego w Mejszagole i Gimnazjum im. M...

Spotkanie match-makingowe dla firm z branży...
Na Litwie o wyborach w Polsce
Po litewsku o Polsce i Polakach, czyli "...
Wybory parlamentarne - jak zagłosować w Wilnie?
Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych 2016...
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LITWA

Spotkanie polskich
franczyzodawców z
przedsiębiorcami
litewskimi

Siedem polskich firm z branży budowlanej, odzieżowej,
gastronomicznej, hotelowej, przesyłowej wzięło udział w
spotkaniu match-makingowym zorganizowanym...
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Wyczyn Polaka z Wileńszczyzny uznany przez Komisj...
Już wkrótce regularne połączenie kolejowe Kowno-...
Zwycięstwo PiS - Polska i Samodzielnie?
VERVA Street Racing z litewskim akcentem
W Warszawie wręczono nagrody laureatom Konkursu...
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ZA MIEDZĄ

PiS zdobyło większość
mandatów w Sejmie i
Senacie RP
Są już oficjalne wyniki wyborów

parlamentarnych w Polsce. Państwowa Komisja
Wyborcza podała wyniki niedzielnego głosowania z
podziałem mandatów i listą...

SONDA

Najbardziej oczekiwany przeze mnie film na XV
Festiwalu Filmu Polskiego to::

 Lawa

 Body/Ciało

 Między nami dobrze jest

 Serce. Serduszko

 Służby specjalne

 Ziarno prawdy

 Bogowie

 Miasto 44

 Jeziorak

 Mój Biegun

 Ostatni dzień lata

 Dolina Issy

 Salto

 Kronika wypadków miłosnych
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OSTATNIO KOMENTOWANE

Dzisiaj Litwini uważają nas
25.10.2015 - 18:50
Przez wieki nasza wspólna
25.10.2015 - 11:28
Jestem wilnianką z
25.10.2015 - 11:18
Te wyniki polskich szkół są
24.10.2015 - 13:21
Ja wymieniam bez problemu w
20.10.2015 - 12:20

Projekt jest współfinansowany ze
środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania

"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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