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DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA - MIESZKAŃCY SIEWIERZA PONOWNIE ODEGRALI
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

    W Wielki  Piątek 19 kwietnia w Siewierzu po raz kolejny miało miejsce niezwykłe wydarzenie –
Misterium Męki Pańskiej. W przejmującej pasji udział wzięło ponad stu aktorów, mieszkańców gminy.
Poszczególne stacje zlokalizowane zostały w malowniczej scenerii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Siewierzu - na Osiedlu Zachód i Jezioro.

    Dodatkowo przedstawienie wzbogacone zostało efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Przygotowania do
inscenizacji trwały kilka miesięcy. Uczestnicy, wcielając się w różne role i postacie, przygotowali stroje z
epoki, zadbali też o odpowiednią charakteryzację. 
 
    Organizatorem przedsięwzięcia była Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu wraz z
działającą przy niej organizacją Rycerzy Kolumba. Za scenariusz i reżyserię odopowiada od samego Irena
Kmiecik, która tak opisywała przygotowania: „Wszyscy występujący bardzo przeżyli swoje role. Prawie
cały zespół z roku ubiegłego brał udział w tegorocznej Drodze Krzyżowej. Pojawili się także nowi aktorzy.
Stroje,  dekoracje,  rekwizyty  były  przechowywane  w  rekwizytorni,  chociaż  parę  rzeczy  trzeba  było
poprawić. Obok aktorów był też duży „drugi plan”. To ponad 40 osób, które wspierały nas (nagłośnienie,
obsługa prądu,  platformy) i  całe trudne logistycznie przedsięwzięcie.  Jestem mocno zbudowana taką
postawą i bezinteresownym zaangażowaniem wszystkich aktorów  oraz tych osób z „drugiego planu” i z
serca im dziękuję oraz zapraszam do udziału w przyszłym roku.”
 
    Rzesza parafian i gości przeszła trasę 1 kilometra od pretorium Piłata (parafialnego kościoła), aż na
Golgotę (Rejentowskie Górki), gdzie dokonano ukrzyżowania, rozważając po drodze poszczególne stacje
drogi krzyżowej. Ten piękny i wzruszający spektakl poruszył wszystkich uczestników, którzy w Wielki
Piątek zdecydowali się wziąć udział w tym wyjątkowym nabożeństwie.
„Wszystkim tym,  którzy  już  od  czterech lat  przygotowują  to  Misterium dla  nas,  składam serdeczne
podziękowania. Dziękuję za trud włożony w to wielkie przedsięwzięcie, za godziny prób, za przygotowanie
strojów i dekoracji. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego świętego zgromadzenia za powagę i skupienie.
Wspólnie idąc tą drogą dziękowaliśmy razem Panu za to, co dla nas uczynił.” - dziękował Proboszcz Parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Marek Cuda.
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