
Dołącz 
do Trzech Króli 

W Płocku już od września trwa
ją przygotowania do Orszaku 
Trzech Króli. Ma być kolorowo, 
wesoło i śpiewająco. Wyjątkowy 
korowód po raz drugi pojawi się 
w mieście. Każdy może do niego 
dołączyć. W ten sposób w niedzie
lę 6 stycznia wspólnie świętować 
będziemy święto Trzech Króli. 

- To święto nie tylko religijne, ale 
też miejskie. Promuje wartości pro
rodzinne i wspólnotowe. Buduje 
więzi mieszkańców - podkreślał An
drzej Nowakowski, prezydent Płoc
ka. Z kolei biskup płocki Piotr Libe
ra cieszy się, że miasto i kościół 
wspólnie działają i że razem im po 
drodze, także na wytyczonym szlaku 
orszaku. Nadmienia, że Święto 
Trzech Króli ma ogromne tradycje, 
jest też jednym z najważniejszych 
świąt w chrześcijaństwie. - Dziś peł
ni też funkcję dużej ulicznej ewange
lizacji - dodał biskup. 

Podejmujemy bowiem próbę od
tworzenia na ulicach naszych miast 
wydarzeń znanych z Pisma Święte
go. Przypominamy o Trzech Kró
lach, którzy podążali za Gwiazdą 
Betlejemską, by oddać hołd naro
dzonemu Jezusowi. W orszaku nie 
brakuje poprzebieranych w koloro
we stroje osób, jest dużo śpiewu 
i muzyki. - Orszak Trzech Króli to 
jednak nie jest teatr, choć go przypo
mina - mówił biskup płocki. 

II Płocki Orszak Trzech Króli po
dążać będzie wyznaczoną trasą, uli
cami: Bielską, Kwiatka, Sienkiewi
cza, Tumską aż do katedry. Po dro
dze przewidzianych jest 7 scenek-
-przystanków. Pojawią się m.in. 
przekupki przed ratuszem, będzie 
rozmowa z aniołem na ul. Bielskiej, 
przygotowana przez Harcerski Ze
spół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka", 
a potem scenka „Republika przy
jemności" według pomysłu uczniów 
III LO oraz postój w pałacu Heroda, 
który stanie przy NovymKinie 
„Przedwiośnie",'a chronić go będzie 
Płocka Drużyna Kusznicza. Scenkę 
w Betlejem ze świętą rodziną zoba
czymy przy Pałacu Biskupim. - Do 
tej roli już jest wybrana rodzina 
Z małym dzieckiem - dowiedzieli
śmy się podczas konferencji praso
wej. Jednak nikt nie chciał zdradzić 
nazwisk. Wiadomo tylko, że maleń
stwo na pewno nie zmarznie na 
dworze. Do chwili gdy orszak nie 

pojawi się na horyzoncie, rodzinę 
będzie gościł sam biskup. Scenę 
w Betlejem przygotowują Roma Lu-
dwicka i dzieci z Młodzieżowego 
Domu Kultury. To ostatni postój or
szaku. Potem w katedrze odprawio
na zostanie msza święta, koncele
browana przez biskupa płockiego 
Piotra Liberę. 

Pochód poprowadzą ułani na ko
niach ze Stowarzyszenia „Patria Po
lonia". Uczestnicy zostaną obdaro
wani koronami królewskimi i śpiew- _ 
nikami z kolędami. W rolę królowi 
wcielą się: ks. Krzysztof Jaroszew-1 
ski - proboszcz parafii św. Benedyk
ta w Płocku, Andrzej Awerianow 
z prawosławnej organizacji Kanon 
i Alex Minkoymoy, student Poli
techniki Warszawskiej w Płocku. 
Towarzyszyć im będą orszaki: euro
pejski, azjatycki i afrykański; a ta
kże dworzanie. 

- Tym razem trasa zdecydowanie 
się wydłuży, ale dzięki temu każdy bę
dzie mógł do orszaku dołączyć. Wszy
scy spotykają się w samo południe 
o godz.. 12.00 na Starym Rynku - mó
wi Dorota Dądzik, rzecznik sztabu 
organizacyjnego Orszaku Trzech 
Króli. Nowością jest również laweta 
pełna muzyki i sprzętu nagłaśniające
go. Z pewnością się przyda. Orszako
wi przyświecać będzie bowiem hasło 
„Kolędy - lepiej śpiewać niż słuchać, 
lepiej razem niż samemu". 

Orszak to ogromne przedsięwzię
cie. Pracuje nad nim aż siedem ze
społów roboczych. A w jego organi
zację włączyły się nie tylko organi
zacje pozarządowe, ale też wyzna
niowe. Prym wiedzie i za całość od
powiada Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich. 

Orszakowi Trzech Króli towarzy
szy konkurs na najpiękniejszą szop
kę. Ważne, by prace przygotowały 
wspólnie całe rodziny. Konkurs po
dzielony jest na dwa etapy: szkolny 
i miejski. Wystawę najlepszych prac 
zobaczymy do 9 stycznia w Mu
zeum Diecezjalnym. Konkurs orga
nizuje Wydział Katechetyczny płoc
kiej kurii. 

Impreza będzie odbywać się pod 
patronatem: biskupa płockiego Pio
tra Libery, prezydenta Płocka An
drzeja Nowakowskiego, marszałka 
województwa mazowieckiego Ada
ma Struzika i starosty płockiego Mi
chała Boszki. BeeS 


