
 

 

 

Szczęść Boże, 

 

6 stycznia 2019 roku ulicą Piotrkowską przejdzie Orszak Trzech Króli. Zgodnie z decyzją Księdza 

Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego, organizatorem miejskich obchodów 

Uroczystości Objawienia Pańskiego będzie w 2019 roku Archidiecezja Łódzka. Po raz pierwszy 

włączymy się w Ogólnopolski Orszak Trzech Króli. Pragniemy stworzyć wielkie wydarzenie 

ewangelizacyjne adresowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Będą to największe 

uliczne jasełka, w których, jak przewidujemy, weźmie udział kilka tysięcy uczestników 

i zakończą się koncertem kolęd zespołu „Arka Noego” oraz wspólnym kolędowaniem na placu 

katedralnym, przy żywej szopce. Wydarzenie będzie na żywo transmitowane przez TVP 1. 

Orszak Trzech Króli ma nabrać nowej, świeżej atrakcyjnej formy. Chcemy ewangelizować przez 

wspólną rodzinną zabawę i pokazać radość naszej wiary. 

Kilka podstawowych informacji o Orszaku Trzech Króli w Łodzi: 

 6 stycznia 2019 godz. 11.00 parafia pw. Zesłania Ducha św. (pl. Wolności) - Msza św. 

pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia  

 11.45 – zbiórka rodzin ze wspólnot z identyfikatorami (neokatechumenat, oaza itd.) 

 Ok 12.00 – wymarsz Orszaku z Placu Wolności do Katedry 

 Śpiewniki kolęd i tekturowe korony dla wszystkich (ok. 5 000 sztuk) 

 Na Piotrkowskiej 4 interaktywne scenki jasełkowe (planujemy udział kilkuset aktorów 

amatorów) 

 Żywe zwierzęta – konie i najprawdopodobniej wielbłąd a może jeszcze jakieś inne 

zwierzaki 

 Kolędy śpiewane na żywo z młodzieżowym zespołem jadącym na mobilnej scenie (tak 

jak na Marszu dla Jezusa) 

 Młodzież z Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej z flagami 

 Pokazy pirotechniczne 

 Aktorzy na szczudłach 

 Na placu katedralnym koncert ARKI NOEGO!!! 

 Będzie kolorowo, radośnie, rodzinnie i przede wszystkim ewangelizacyjnie 



 

Przy tak wielkim wydarzeniu potrzebujemy Waszego wsparcia i zaangażowania. Potrzebujemy 

wolontariuszy, aktorów – dzieci i dorosłych i przede wszystkim Waszej modlitwy za to 

wydarzenie. 

Jak możecie pomóc i w co się zaangażować jako wspólnota: 

Zadanie dla Rodzin ze Wspólnot: wszyscy (tzn. mama, tata i dzieciaki) przebieramy się za 

dwórki i rycerzy - czyli dworzan króla Kacpra, Melchiora lub Baltazara. Dokładne opisy strojów 

w załączniku. Oczywiście kostiumy robimy w jak najtańszy i najprostszy sposób, chodzi o 

spójność w kolorach: czerwony lub niebieski lub zielony. 

Bardzo liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie. Zapraszamy na stronę 

www.lodz.orszak.org na której są wszystkie najważniejsze informacje o Orszaku Trzech Króli. 

Poniżej kilka zdjęć z ubiegłych lat oraz link do filmu. 

 

Zgłoszenia aktorów i wolontariuszy oraz dodatkowe informacje: 

 

ks. Grzegorz Matynia 

koordynator Orszaku Trzech Króli w Łodzi 

505 05 66 04 

grzegorz.matynia@gmail.com 
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Filmy z zeszłego roku: 
https://www.youtube.com/watch?v=Im7Ml_nVpWM 
https://www.youtube.com/watch?v=id99fCPUrMQ  
https://www.youtube.com/watch?v=DA0rZ08-qgI 
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