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Mędrcy na koniach, aniołowie na szczudłach i półroczny Mateuszek w roli Dzieciątka Jezus. W piątek w samo 
południe ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Płocczanie stawili się wyjątkowo tłumnie. 

W całym kraju Orszak Trzech Króli organizowany jest od kilku lat. W Płocku odbył się po raz pierwszy. 

Godzinę przed rozpoczęciem przemarszu, na Starym Rynku kłębili się przebrani uczestnicy pochodu. Przy fontannie 
ustawiły się trzy grupy. Niebieska miała podążać za władcą Afryki, zielona reprezentowała Azję, czerwona - Europę. 

Po tym, jak biskup Piotr Libera odmówił modlitwę Anioł Pański, pojawili się wyczekiwani mędrcy. W ich role wcielili się ks. 
Krzysztof Jaroszewski (proboszcz parafii na Radziwiu), Andrzej Awerianow (prezes stowarzyszenia prawosławnego 
Kanon) i Alex Minkoymoy (pochodzący z Kamerunu student Politechniki Warszawskiej w Płocku). 

Do trzech orszaków dołączyli także pięknie przebrani mali Kolędnicy Misyjni z całej diecezji płockiej. Ich obecność 
przypominała, że tego dnia obchodzimy misyjny dzień dzieci. Nieletni misjonarze w tym roku zbierali pieniądze na pomoc 
swoim rówieśnikom w dalekim Sudanie Południowym. 

Przed orszakami ustawił się rząd przejętych wydarzeniem dzieci i rodziców opowiadających im historię biblijną. A 
góralska kapela "Hora" zachęcała tłum do śpiewania tradycyjnych polskich kolęd. 

Jako pierwsze na przywitanie władcom wyszły przekupki. Jedne wykrzykiwały, że przybyli goście to mędrcy, inne, że 
magicy. 

Potem królowie spotkali na swojej drodze aniołów, w których role wcielili się szczudlarze z Wrocławia. Ubrani na biało, z 
długimi jasnymi włosami i promiennymi twarzami. 

Na ul. Grodzkiej organizatorzy stworzyli Republikę Przyjemności. Młodzież z Małachowianki namawiała do wzięcia udziału 
w imprezie, która miała rozbić pochód. 

Przed Biblioteką im. Zielińskich każdy mógł stanąć twarzą w twarz z groźnym Herodem i jego dworzanami. W 
towarzystwie aktora płockiego Teatru Dramatycznego Mariusza Pogonowskiego zaprezentowali się uczniowie III LO, 
członkowie Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej. 

W tym czasie u zbiegu ul. Tumskiej z ul. Kościuszki trwała już walka dobra ze złem. Ubrane na czarno postaci wbiegły w 
tłum, starając się skierować pochód w nieprawidłową stronę. Orszak dotarł jednak bezpiecznie do stajenki przed domem 
biskupim. 

- O matko, tam jest żywe dziecko! - wołała jakaś kobieta. 

Rzeczywiście, półroczny Mateuszek towarzyszył rodzicom, którzy wcielili się w Maryję i Józefa. 

Tłum pojawił się także na mszy Św., która odbyła się w katedrze na zakończenie orszaku. Jak na dzień misyjny przystało, 
kazanie wygłosił włoski misjonarz. Na koniec zaprosił wszystkich wiernych do zaśpiewania prawdziwej afrykańskiej 
kolędy. Wystarczyło nauczenie się czterech słów: amani (pokój), upendo (miłość), umodża (jedność), furaha (radość). 

Największą uwagę zwróciły chyba jednak słowa biskupa wypowiedziane tuż przed zakończeniem mszy. Piotr Libera 
stanowczo zaprotestował przeciwko jednemu z punktów tegorocznego budżetu miasta, przegłosowanego podczas 
ostatniej sesji rady miasta. 

- 300 tys. zł skierowano na coś, co nazwano zagadkowo programem profilaktycznym na in vitro. Konia z rzędem temu, kto 
wyjaśni, co dla części płockiej rady miasta oznacza profilaktyka. Podkreślano przy tym, że podjęte działania są związane 
z porządkiem ustawowym i że autorzy poprawki czekają na ustawy in vitro. Jest to swoiste kuriozum. Sejm RP nie przyjął 
jeszcze ustawy in vitro, a mimo to większość rady naszego miasta zabezpiecza pieniądze na jej realizację. Czego? 
Nieistniejącej ustawy? - pytał biskup. 

Skrytykował także wypowiedź jednego z radnych, który decyzję o przekazaniu 300 tys. na ten program określił jako 
"otwartość naszego miasta", a także "otwartość światopoglądową prezydenta miasta". 

- Oto płocki test na otwartość. Czuję się tak, jakby ktoś chciał sprawdzać odporność naszego Kościoła i oczekiwał na 
choćby jego milczące przyzwolenie. Oświadczam, takiego przyzwolenia nie będzie! Ani na kpienie z sutanny, ani na 
obsceniczne zachowania, ani na wprowadzanie poprawek budżetowych tylnymi drzwiami w imię zabezpieczania 
nieistniejących ustaw, w imię testowania otwartości światopoglądowej naszych władz. 

Słowa biskupa Piotra Libery wierni przyjęli długimi brawami. 
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