Patronujemy wyprawie o. Jana Pawła do Tybetu i Nepalu

„Aby wiedzieć, jak żyć w przyszłości, trzeba zrozumieć przeszłość” - te słowa Jego
Świątobliwości Dalajlamy stanowią najlepszy komentarz do opowieści o świecie buddyjskich
mistrzów i tybetańskiej tradycji duchowej, który poznamy dzięki uczestnikom wyprawy do
Tybetu i Nepalu. W podróż do serca kultury buddyjskiej wyruszają już dzisiaj, 2 listopada.
Patronat nad przedsięwzięciem objęły m in. „Kontrapunkt” – Studio Reportażu i Form
Dokumentalnych TVP Kraków, Magazyn „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” oraz Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Celem wyprawy Benedyktyna, Ojca Jana Pawła, będzie poszukiwanie tego co wspólne w
dwóch najstarszych tradycjach duchowych życia monastycznego: benedyktyńskiego i
buddyjskiego (Szkoły Bon). O. Jan Paweł podąża do Tybetu i Nepalu na zaproszenie swojego
przyjaciela - buddyjskiego mnicha, który gościł w Tyńcu dwukrotnie.

Przed trzema laty, w Tyńcu odbyły się seminaria i sympozja naukowe poświęcone buddyzmowi
i kulturze tybetańskiej. Były wykłady doktora Yontena i lamy z klasztoru Ganden na temat
medycyny tybetańskiej oraz tradycyjnych przedmiotów sakralnych i rytualnych. W
Benedyktyńskim Instytucie Kultury można było zobaczyć wystawę zdjęć przywiezionych z
Tybetu Wschodniego. Projekt „Czas na Tybet”, w ramach którego zostało zorganizowane
tynieckie spotkanie, powstał z chęci niesienia pomocy tybetańskim dzieciom oraz z potrzeby
wyrażenia solidarności z wypędzonymi z Tybetu mnichami z klasztoru buddyjskiego Ganden.

Warto podkreślić, że Ojciec Konobrodzki przybrał podwójne imię Jan Paweł na znak kontynuacji
i głębokiego zawierzenia dziedzictwu posługi jedności polskiego Papieża.

Pomysłodawcy wyprawy, podążając ścieżką wyznaczoną przez Ojca Świętego Jana Pawła II,
pragną włączyć się w dzieło upowszechniania papieskiego nauczania w duchu ekumenizmu,
miłości i pokoju.

W projekcie uczestniczy Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu.
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Materiał filmowy z tej pasjonującej podróży zostanie wyemitowany na antenie TVP Kraków.

--------------------------------
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