Droga do Jerozo
„Droga do Jerozolimy” to interak
tywne, plenerowe widowisko wiel
kanocne, przedstawiające nowo
testamentową historię życia, misji,
śmierci i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Drugie już – po „Podróży
do Betlejem” – organizowane przez
Fundację PROeM. Premiera spekta
klu miała miejsce w roku ubiegłym.
Wystawiany w dniach 13-16 kwiet
nia 2014 roku o godzinie 16.00,
17.30 oraz 19.00, zgromadził około
2200 widzów. W rolę aktorów i staty
stów zaangażowało się dwustu wo
lontariuszy. Wejściówek zabrakło już
w kilka godzin po ich udostępnieniu.
Ten godzinny spektakl rozgrywa
się w pięknej scenerii ruin Zamku
Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.
Wjazd i brama prowadząca na dzie
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dziniec zamku, monumentalne mury
i podziemia stają się na czas tej
niezwyklej inscenizacji nowotesta
mentową Jerozolimą. Jezus, zgod
nie ze zwyczajem, wielokrotnie
w święto Paschy odbywał podróż do
tego świętego miasta. Tam dokony
wały się wielkie rzeczy, decydujące
o losie całej ludzkości. Wyruszając
w drogę do Jerozolimy wraz z posta
ciami znanymi z kart Pisma Świę
tego, doświadczamy ówczesnej at
mosfery tego miasta. Stajemy się
świadkami cudów Jezusa, idziemy
z Nim do Wieczernika i ogrodu
Getsemane, na sąd do Piłata, pod
krzyż na Golgotę. I słyszymy po
głoski o Jego zmartwychwstaniu.
Uczestniczymy w ostatnich dniach
życia Tego, przez którego śmierć
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i zmartwychwstanie dokonało się
zbawienie świata. Słuchamy też
pięknych pieśni i krótkiej biblijnej
refleksji...
Wielkanoc to najważniejsze
święto chrześcijańskie, upamiętnia
jące śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający je
Wielki Tydzień to czas wspominania
związanych z tym wydarzeń i wtedy
właśnie wystawiana jest „Droga do
Jerozolimy”. Spektakle odbędą się
w dniach 27-30 marca. Wstęp na
przedstawienie za okazaniem bile
tów. Ilość miejsc jest ograniczona.
Bilety są bezpłatne, dostępne od
3 marca 2015, do odebrania
w Tomaszowie Mazowieckim (Ka
wiarnia icafe ul. Jerozolimska 1E),
Zakościelu (Chrześcijańskie Centr um

olimy
Fundacji Proem, Zakościele 80),
Inowłodzu (Gminne Centrum Kul
tury, Zamek Kazimierza Wielkiego).
Osoby spoza powiatu Tomaszow
skiego mogą dokonać rezerwacji bi
letów telefonicznie pod numerem
44 710 11 40 i odebrać je w dzień
spektaklu.
Szczegóły na www.dojerozolimy.pl.
„Drogę do Jerozolimy” odbyliśmy
rok temu. Widowisko piękne w treści
i formie. Dziękujemy za nie Panu
Bogu przede wszystkim oraz pomy
słodawcom i wykonawcom. I szcze
rze polecamy. Trzeba to nie tyle zo
baczyć, co przeżyć.

NINA HURY
Zdjęcia Nina i Bronisław Hury
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