Spektakl Gość Oczekiwany – Cieszyn… – 20.11.2018r.
20 listopada 2018 roku kolejna, piąta pielgrzymka z ks. Grzegorzem Rajsem pod
patronatem św. Jakuba – patrona pielgrzymó w, tym razem do Teatru Adama
Mickiewicza w Cieszynie.
Towarzyszył nam także emerytowany proboszcz parafii Bujakó w (niedaleko Orzesza)
ks. Jerzy Walisko, któ ry umilał nam podró ż opowiadając zabawne historyjki ze swojego
życia. Wyruszyliśmy o g. 13.30 jak zwykle w drodze towarzyszyła nam modlitwa, pieśni
do św. Michała Archanioła i Matki Bożej – patronki naszej świątyni. O godzinie 15.15
dotarliśmy do Cieszyna i nawiedziliśmy centralny kośció ł tego miasta pod wezwaniem
św. Marii Magdaleny. Przed spektaklem był też czas wolny na kawę, była też możliwość
zakupu kanapek cieszyń skich, oraz produkowanych w tym mieście popularnych wafli
Prince-Polo. O godzinie 17.00 spektakl „Gość oczekiwany”. Sztuka ta była bardzo bliska
św. Janowi Pawłowi II, któ ry jako młody wikary prowadził w Niegowici amatorski
zespó ł teatralny, gdzie był jednocześnie reżyserem, scenografem, a nawet suflerem. Od
1994 roku sztuka ta jest wystawiana na deskach teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie
i od samego początku reżyserem jest Siostra Jadwiga Wyrozumska – Elżbietanka, osoba
bardzo serdeczna, o głębokiej miłości do Boga i ludzi.
Obejrzeliśmy przepiękne przedstawienie – losy dwó ch rodzin biednego Jó zefa Kurka i
bogatego młynarza Filipa. Jó zef z rodziną czekał na przyjście Jezusa z pokorą, wiarą i
nadzieją. Jezus przyszedł jako głodny, utrudzony wędrowiec – ofiarowali mu niewiele,
ale prosto z serca z czułością i miłością i otrzymali za to nagrodę. Ich có rka odzyskała
wzrok, żona zdrowie, otrzymali ró wnież złoto, któ re z radością rozdzielali ubogim. Nie
oczekiwali tego, cieszyli się, że do ich domu zawita Pan Jezus. Druga rodzina to rodzina
bogatego młynarza Filipa. Przygotowując huczne przyjęcie, myślał tylko o wielkości
materialnej nagrody i nie zauważył nadejścia Jezusa. Jezus przyszedł jako uboga,
bezdomna sierota. Błagał o odrobinę ciepła, chciał się schronić przed burzą. Trzy razy
błagał o litość, ale bogaty młynarz był niewzruszony, wyrzucił Go i poszczuł psami. Nie
było odrobiny miejsca dla Boga w jego domu. Młynarz w swej pysze i głupocie nie
pomyślał, że Bó g przychodzi do nas w innej osobie. Koncentrował się jedynie na tym co
może otrzymać. Stracił wszystko – majątek, rodzinę, ale nie zrozumiał niczego. Piękna,
wzruszająca i pouczająca nas sztuka. Dziękujemy księdzu Grzegorzowi. Cieszymy się na
kolejne wspó lne pielgrzymowanie z grupą z Suchej Gó ry i czekamy na kolejny wyjazd i
styczniowe jasełka w Cieszynie.
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