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 Jednym z fenomenów Kościoła jest Ruch 

Światło-Życie (ruch oazowy), założony przez 

Sługę Bożego ks. dra hab. Franciszka Karola 

Blachnickiego (1921-1987). Wśród wielu diako-

nii (posług), jakie działają w ramach ruchu oa-

zowego, można wymienić m.in. diakonię litur-

giczną (asysta ołtarza, lektorzy, kantorzy itd.), 

diakonię muzyczną (schola parafialna) i diako-

nię teatralną (zespół teatralny).

Pierwsze przedstawienia
 Przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej na 

os. Piaski Nowe od 2002 r. działa Diakonia Te-

atralna Oazy „Cedron”. Pierwsze występy mło-

dych aktorów przygotowanych przez ks.  Ro-

berta Chrząszcza (ojca-założyciela Diakonii) 

to jesień 2002 r. Przedstawienie składało się 

z szeregu luźno powiązanych ze sobą scenek 

z deklamacjami fragmentów polskiej klasyki 

poetyckiej (m.in. urywków „Pana Tadeusza” 

Mickiewicza recytowane przez Agnieszkę Luizę 

Tytko, grającą rolę Telimeny w słynnej scenie 

z  mrówkami). Artyści występowali w specjal-

nych kostiumach z epoki, odpowiednich do 

tekstów i ze stosownymi  rekwizytami.

 Pierwsze jasełka, z bogatą scenografią i mu-

zyką, odbyły się 19 stycznia 2003 r. Spektakl 

w ludowej stylistyce rozgrywał się w chłopskiej 

chacie w okresie kolędowania. Obsadę aktor-

ską owego pierwszego spektaklu bożonaro-

dzeniowego stanowili następujący członkowie 

Oazy Nowego Życia: Katarzyna Grzywna, Anna 

Kędzierska, Ewa Korbut, Barbara Miczyńska 

i Katarzyna Wilkońska. Od tego czasu Diakonia 

Teatralna przygotowała różnorodne spektakle 

o Bożym Narodzeniu, w sumie było ich już dwa-

naście rozmaitych przedstawień.

 W maju 2004 r. z okazji Dnia Matki przygo-

towano pierwszy pełny spektakl „dla dorosłych”. 

Odtąd co roku na przełomie maja i czerwca od-

bywają się premiery nowych sztuk teatralnych 

(przeważnie komedii) lub oryginalnych arty-

stycznych przedstawień innego typu, np. scen 

kabaretowych słynnych kabaretów polskich, 

albo koncertów piosenek w stylu lat 60., 70. i 80. 

Odbyło się już dziesięć takich przedstawień.

 3 kwietnia 2005 r., nazajutrz po śmierci Ojca 

Św. Jana Pawła II, odbyła się premiera rewela-

cyjnego i bardzo refleksyjnego spektaklu „Mój 

Chrystus połamany”, wg scenariusza utalen-

Diakonia Teatralna w Kościele

towanego twórcy Jacka Misiny, mieszkańca 

naszej dzielnicy. Spektakle wielkopostne lub 

związane z Wielkanocą też na stałe zagościły 

w repertuarze Diakonii Teatralnej.

 Ponadto zespół przygotowywał także inne 

spektakle - komedie, dramaty, musicale. Chy-

ba mało kto sobie to uświadamia, ale w latach 

2002-2014 powstało kilkadziesiąt przedsta-

wień, czyli bardzo bogaty dorobek twórczy.

 Wszystkie dokonania Diakonii warte są 

opisania i uwiecznienia. Ta arcyciekawa grupa 

stanowi jedną z „wizytówek” naszej dzielnicy. 

Jej występy w innych miejscach w Krakowie za-

wsze kończyły się wielkim sukcesem.

„Spotkanie”
 W tegoroczną Niedzielę Palmową w auli św. 

Jana Pawła II przy kościele pw. Matki Bożej Różań-

cowej w Piaskach Nowych odbyła się premiera 

niezwykłego spektaklu opowiadającego o pew-

nym zdarzeniu w USA - podczas nocnej nawałnicy 

woda zalała drogę i przypadkowi podróżujący 

zostali zatrzymani przez policjanta o imieniu De-

mon. Udali się z nim do pobliskiej, dziwnej gospo-

dy, w której pracował barman znający znał tajniki 

psychiki i upodobania wszystkich ludzi. Podróżu-

jący zaczynają się dziwić, że barman zna ich imio-

na, choć wcale mu się nie przedstawiali, że zna 

intymne szczegóły z ich życia, których nigdy mu 

nie opowiadali, że zna ich ulubione potrawy, choć 

wcale ich u niego jeszcze nie zamawiali.

 Napięcie, od początku bardzo wysokie, wraz 

z  rozwojem akcji ciągle rośnie. Dramatyzm sy-

tuacji poszczególnych ludzi zostaje oświetlony 

z  perspektywy metafizycznej, a barman ma na 

imię Jezus. Walka duchowa toczona przez Jezu-

sa z Demonem o ocalenie poszczególnych osób 

stanowi kanwę tego niezwykłego przedstawie-

nia pt. „Spotkanie”. Demonowi po dramatycznej 

walce udaje się ostatecznie przechwycić sku-

tecznie tylko jedną osobę (która tragicznie ginie 

w wypadku), pozostałe cztery zostają ocalone. 

Aktorzy zagrali autentycznie, przekonująco i nie-

zwykle profesjonalnie. Przedstawienie jest bar-

dzo udane, godne pochwały, dające do myślenia, 

chwytające za serce, przemawiające do sumienia.

 Spektakl wyreżyserowali wspólnie Justyna 

Galica, Natalia Górecka, ks. Wojciech Nitka. Sce-

nariusz i aranżację przygotowali na podstawie 

filmu pod identycznym tytułem „Spotkanie” 

(„The Encounter”) z 2010 r., w reżyserii Davide’a 

A. R. White’a. W przedstawieniu wystąpili: Ma-

teusz Kieniewicz (Jezus), Paweł Grzywna (Nick), 

Dariusz Waśniowski (Hank), Natalia Górecka 

(Catherine), Adela Malak (Melissa), Julia Wrze-

śniak (Kayla), Jakub Fyda (Oficer Demon), Filip 

Ulman (Młodszy Oficer).

 Na ostatnią niedzielę maja lub pierwszą 

niedzielę czerwca, tradycyjnie na godz. 19.00, 

Diakonia Teatralna Oazy „Cedron” zaprasza na 

nowy program-niespodziankę. Szczegóły po-

jawią się wkrótce na internetowej stronie para-

fialnej www.parafiapiaskinowe.pl. Na spekta-

kle zawsze wstęp wolny. 

 Diakonia Teatralna została zgłoszona do Na-

grody w Dziedzinie Kultury Dzielnicy XI w ka-

tegorii „Twórca”. Liczę, że Jury doceni duchowy 

i  artystyczny wkład tego zasłużonego zespołu 

w kulturę naszej dzielnicy. Ogłoszenie wyników 

i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu br.
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