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Monumentalne rozwiązania scenograficzne, dopracowane układy sceniczne, kostiumy i
oryginalne rekwizyty przywiezione z Ziemi Świętej - tak w dużym skrócie można opisać to,
co widzowie mogą zobaczyć na deskach sceny Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie. W
piątek (11.03) miała miejsce premiera ''Misterium Męki Pańskiej''. Spektakl będzie
wystawiany do 19 marca.

O niezwykłych widowiskach w Cieszynie, które przyciągają tysiące osób pisaliśmy na łamach naszego portalu pod
koniec stycznia. Wtedy właśnie na deskach sceny Teatru im. A. Mickiewicza wystawiane były „Jasełka Tradycyjne”.
Widowisko to od blisko 30 lat przygotowywane jest przez Zespół Teatralny Paraﬁi św. Elżbiety w Cieszynie. Aktorzy
pod kierunkiem siostry Jadwigi Wyrozumskiej ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek wystawiają również „Misterium
Męki Pańskiej” oraz spektakl „Gość oczekiwany”.
W piątek (11.03) miała miejsce premiera „Misterium Męki Pańskiej”. Jest to wydarzenie, które pomaga w
przygotowaniu nas na przyjęcie prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Na tej scenie odbywa się coś
więcej niż teatr. To jest artystyczne spotkanie z największą tajemnicą wiary, tajemnicą naszego
zbawienia – podkreśla siostra Jadwiga.
150 aktorów wprowadza widownię w wydarzenia z historii zbawienia. Publiczność może zobaczyć m.in. scenę
zawarcia Przymierza, nauczania, przemienienia wody w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej, czy
Zmartwychwstania.
Wszystkie osoby, które występują na scenie są ubrane w stroje przywiezione z Ziemi Świętej. Stamtąd pochodzą
również rekwizyty. Może padnie głos, że mamy zbyt bogate stroje ale przecież przedstawiamy sceny bardzo
bogate. Jak na przykład scena Mojżesza, czy wesele w Kanie Galilejskiej. Chcemy jak najwierniej oddać te
wydarzenia – przyznaje siostra Jadwiga.
Ks. Bp Janusz Zimniak kiedy oglądał swego czasu Misterium powiedział: „To jest naprawdę przejmujące
Misterium. To trzeba oglądać sercem, bo serce – ono lepiej widzi niż oczy i lepiej rozumie niż rozum. To
jest ewangelizacja w perspektywie nowego tysiąclecia – patrzeć sercem i wiarą – i właśnie do tych słów Bp
Zimniaka odniosła się witając gości siostra Jadwiga.
Bo zanim aktorzy pojawili się na scenie siostra Jadwiga przywitała bardzo serdecznie licznie zgromadzoną
publiczność na premierze Misterium. Dziękowała za obecność m.in. grupie z Frydrychowic, Kalet, Libiąża,
Pogrzebienia, Lubomi, Sosnowca, Olkusza, Jastrzębia-Zdroju, Łazisk, Wodzisławia Śląskiego, Opola, Głubczyc,
Spytkowic, Suszca, Pilicy, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Cieszyna oraz okolic Cieszyna.
W najbliższych dniach jeszcze wiele grup i gości indywidualnych odwiedzi Cieszyn, ponieważ przedstawienie będzie
wystawiane do 19 marca (sobota).

MSZ

