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Bartłomieja Apostoła

Nawet dzieci wiedzą, że trzej mędrcy
ze wschodu, którzy przybyli do Betlejem,
by oddać pokłon Dziecięciu lezus złożyli
w darze mirrę, kadzidło izłoto. Co się jednak z tymi darami stało, jak spozytkowała
je świętarodzina Jezus, )ozef i Maryja? Na
to pytanie próbowali nam dać odpowiedź
aktorzy z wałbrzyskiego teatru William Es,
ktorzy 6 stycznia zaprezentowali w naszej
parafii sztukę ,,Mirra, Kadzidło i złoto".
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Zaprezentowana sztuka zachwycała
świetnądykcją aktorów, wykonywanymi licznymi piosenkami oraz zapierającą

dech w piersiach grą aktorską. Z powodu

małej ilościgrających musieli się oniwcie-

lać w rózne role. Ze wszystkich jednak
wywiązali się znakomicie. Najmłodszych

widzów rozbawiła scena tańca śmierci
z diabłem połączona ze śpiewem ,,Dobra
nasza, będzie kasza z Barabasza'i

Danuta Gołdon Le-

gle1 dyrektor teatru, od-

twórczyni ról Maryi,

Pi-

łatowej, Herodowej oraz

anioła stróża Barabasza
zauważyła, ze pomysł na
sztukę wziął się z naszej
parafii. Po ostatniej sztuce o objawieniach Maryi
w Fatimie, wystawianej
u nas, pojawiała się pro-

pozycla by przygotować
dzieło na okres Narodzenia Pańskiego. Aktorzy
zebra|i się zatem z Kra-

Zaprezentoulana histcrla odt.",cłuje sie
do wczesnochrzesc jańskich apokryfow
według ktorych tc san] Barabasz wraz
z bracmi Dyzmą i Gestasem podjęli się ra-
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bunku darow ofiarowanych świętej rodzinie przez mędrców ze,,l",schoCu. Słl,L
jednak stały sie ich §rzexieńsi,,,,".--,, i,, ]-].c
bctnliem wieie rryciaz pr-a!]ne ! ,,,,, ecej, co
puszczajac sie koIejnych 1,,,y(roczen, Złoto
skradz]one przez Barabasza stało sie takze
impulsem by przekupić Piłata tl,,ceIu uwolnienia z więzienia a skazania na śmierć_]ezusa. Wyrzuty sumienia nie dawały jednak
spokoju sumienia zbrodniarzowi, Nawet
sama śmierćz diabłem domagała się jego
zguby. ]ednak miłosierdzie Boże okazało
się większe, po to bowiem Słowo stało się
i:v !,=:dę:łL: ltr5la171,11 5z3n§9 ]ił
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kowa, Wrocławia, WaŁ
brzycha i Bielawy, by po długich próbach,
szyciu kostiumów i szykowaniu dekoracji
zaprezentować swoje aktorskie zdolności

i pomóc w głębszym przeżywaniu tego
szczeqólneqo czasu w kościele.

Rzeczywiście odbior przedsta,,,vienia
był niezwykle pozytywny. Owacjom na
stojąco nie było końca. Pozostaje sobie
zatem życzyć, abyśmy już wkrótce znów
mogli oglądać kolejne spektakle teatru

William

Es.

Ks. dr Damian Fleszer

