Pasja w Cieszynie 9.04.2019r.
09 kwietnia 2019 roku to wyjazd na kolejną pielgrzymkę tym razem na Pasję do Teatru
A. Mickiewicza w Cieszynie. Wraz z nami pielgrzymował także znany nam wszystkim ks.
Jerzy Walisko, emerytowany proboszcz z Bujakowa. Punktualnie o g. 13.00 serdeczne
powitanie z grupą z Suchej Gó ry, wspó lna modlitwa. Po otrzymaniu od ks. Grzegorza
planu wyjazdu oraz biletó w do teatru o g. 14.30 dotarliśmy do Cieszyna. Nawiedziliśmy
kośció ł Jezusowy, największy kośció ł ewangelicki w Polsce. W kościele znajduje się 3,5
tysiąca miejsc siedzących, ogó łem może on pomieścić 7 tysięcy osó b. Barokowy ołtarz z
1767 roku ozdobiony rzeźbami czterech ewangelistó w oraz aniołó w, a całość wień czy
Oko Opatrzności. Na środku ołtarza umieszczono obraz Ostatnia Wieczerza z 1766 roku.
Nad amboną umieszczona jest rzeźba Zmartwychwstałego Pana z 1782 roku. Ponadto w
kościele znajdują się największe na Śląsku Cieszyń skim organy mające 2076 piszczałek.
Po nawiedzeniu świątyni był czas wolny na rynku w Cieszynie na spacer, kanapki
cieszyń skie, kawę, drobne zakupy. Przed godziną 17.00 zebraliśmy się przed teatrem,
aby wspó lnie udać się na Misterium Męki Pań skiej.
Trudno słowami opisać to co przeżyliśmy, to co zostało w naszych sercach i to co
czujemy. Misterium Męki Pań skiej to swoistego rodzaj rekolekcji, któ re pomagają nam
właściwie przeżyć Triduum Paschalne i zrozumieć prawdę o zmartwychwstaniu
Chrystusa. W grze aktoró w – amatoró w wyczuwa się głęboką wiarę w obecność
Chrystusa, miłość i pokó j. Sceny prowadziły nas ścieżkami wydarzeń z historii zbawienia
począwszy od sceny zawarcia przymierza pomiędzy Bogiem, a Mojżeszem na Gó rze
Synaj. Pan Bó g poprzez Mojżesza wskazał nam Dekalog, według któ rego powinniśmy
żyć. Kolejne prezentowane sceny to Chrzest Jezusa, nauczanie Pana Jezusa w Synagodze,
cud w Kanie Galilejskiej, cuda Zbawiciela: uzdrowienie trędowatego, przywró cenie
wzroku niewidomemu, przebaczenie Marii Magdalenie. Przepiękne stroje, nastrojowa
muzyka Wojciecha Kilara wprowadziła nas w misterium Wielkiego Czwartku. Była więc
i ostatnia wieczerza i scena w ogrodzie oliwnym. Chrystus cierpiący, a zarazem
przyjmujący wolę Bożą, kolejne sceny to zdrada Judasza, umycie rąk przez Piłata. Nasz
Boski Zbawiciel okrutnie bity, wyszydzany, poniewierany, umiera za nas dla naszego
zbawienia. Matka Bolesna mdlejąca pod krzyżem. Wreszcie zdjęcie z krzyża umęczonego
ciała Pana, któ re zostało okryte płó tnem i smutna pieśń „Jezu nie opuszczaj nas”.
Dziewczynki – aniołki ubrane w białe szaty z lampionami, smutne twarze, głó wki
pochylone – rozumieją, że umarł Jezus, najlepszy ojciec, nauczyciel, przyjaciel.
Na koniec przepiękna, pełna radości scena zmartwychwstania Pana i śpiew Alleluja –
Jezus śmierć zwyciężył. Obecnych pozdrowił słowami: Pokó j Wam, tak jak pozdrawia
nas podczas każdej Eucharystii. Jezus zwycięski umarł, ale nade wszystko
zmartwychwstał. W całości przedstawienia brało udział 150 aktoró w – amatoró w. Stroje
i rekwizyty w większości pochodzą z Ziemi Świętej. Prawie w każdej scenie brały udział
dzieci – anioły z kwiatami, lampionami, w białych strojach.
Przeżywając nawet te najsmutniejsze sceny z męki i śmierci Pana Jezusa w sercu czuło
się miłość i nadzieję, czuło się, że Jezus umiera z miłości ku nam. Emerytowany ks.
biskup Janusz Zimniak z Bielska powiedział ongiś – na misterium Męki Pań skiej trzeba
patrzeć sercem i wiarą, bo serce lepiej widzi niż oczy i lepiej rozumie niż rozum.
W drodze powrotnej pozostała nam zaduma, skupienie i śpiewane pieśni pasyjne po tak
wielkim duchowym przeżyciu za któ re pielgrzymi z Helenki i Suchej Gó ry serdecznie
dziękują ks. Grzegorzowi.
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