
Czcigodny
Księże Proboszczu,

Fundacja Orszak Trzech Króli już od 13 lat organizuje największe jasełka odbywające się 
w przestrzeni publicznej. Co roku 6 stycznia ulicami kilkuset miast w Polsce i na świe-
cie przechodzą barwne Orszaki zdążające za gwiazdą i Trzema Królami do Stajenki, 
by tam pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Przemarsze gromadzą wielotysięczne tłu-
my widzów, a cała akcja ma wymiar ewangelizacyjny.

Inicjując tradycję wędrowania do Stajenki Fundacja miała na celu 
przybliżanie prawd Ewangelii, zachęcanie do wspólnego kolędo-
wania, umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie 
czasu i tworzenie więzi w społecznościach lokalnych.

W 2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI po raz pierwszy po-
zdrowił Orszaki podczas modlitwy Anioł Pański, tradycję 
tę kontynuuje od 2016 roku Ojciec Święty Franciszek.

W związku z epidemią koronawirusa, podobnie jak w ubiegłym 
roku, Orszaki naj-
prawdopodobniej od-
będą się bez licznego 
udziału widzów. Po-

mimo to zależy nam, żeby wierni po uroczystej Eu-
charystii mogli pokazać swoją wiarę światu i zaanga-
żowali się w uświetnienie dnia Objawienia Pańskiego. 
Oto kilka propozycji, jak można się włączyć w działa-
nia proponowane przez Fundację:

1. Orszak Trzech Króli to wspólne wędrowanie za gwiazdą do Stajenki, połączone z występem 
jasełkowym, w którym występuje element pokłonu przed Świętą Rodziną. Może się odbywać 
na terenie wokół kościoła, szkoły, domu kultury lub na ulicy w taki sposób, który szanuje 
prawo i zapewnia bezpieczeństwo sanitarne uczestników. W każdej miejscowości może być 
organizowany tylko jeden Orszak. Zachęcamy do sprawdzenia, czy taki Orszak jest organi-
zowany i dołączenia do niego, lub zorganizowanie nowego od podstaw. Wszystkie Orszaki, 
które podpiszą umowę z Fundacją mają zapewnione ubezpieczenie, dostęp do bazy wiedzy 
dla organizatorów i możliwość zamówienia koron, śpiewników i gazetek misyjnych.
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2. Kolędowanie orszakowe nawiązuje do tradycji 
Świętych Wieczorów. Jest to spotkanie kolę-
dowe, które odbywa się w kościele w wieczór 
poprzedzający Święto Objawienia Pańskie-
go lub w dniu Epifanii. Każda parafi a może 
zorganizować własne kolędowanie i poprzez 
zgłoszenie do Fundacji dołączyć do orszako-

wej rodziny. Wszyscy zgłoszeni otrzymają 
ubezpieczenie, przykładowy scenariusz ko-
lędowania i możliwość zamówienia koron 
i śpiewników. Ich parafi a zostanie zaznaczo-
na na mapie na stronie orszakowej.

3. Orszakowy Challenge Kolędowy jest inicja-
tywą, która łączy ludzi w tradycji śpiewania 
kolęd. Za pomocą mediów społecznościo-
wych, połączymy całą Polskę łańcuszkiem 
pięknych kolęd. Zachęcamy wszystkich, aby 
nagrali fi lm z rodzinnego śpiewania jednej 
z wybranych kolęd lub pastorałek i nomino-
wali kolejne osoby do wyzwania. Orszakowy Challenge Kolędowy, oprócz promocji śpie-
wania kolęd ma również cel charytatywny – zbiórka środków na edukację w Afryce.

4. Prezent dla Nowonarodzonego – zachęcamy parafi an, aby w dniu 6 stycznia przyszli do pa-
rafi alnej szopki z torbami pełnymi prezentów i poczuli się jak Trzej Królowie przybywający 
do Betlejem. Każda parafi a może mieć swój cel, na który zbiera konkretne produkty. W skle-
pie takimarket.pl będzie można zakupić specjalne torby papierowe, które należy wystawić 
do pobrania w kościele przed Świętami Bożego Narodzenia. Do toreb organizatorzy para-
fi alni włożą kartkę z opisem potrzeb materialnych, które są najpotrzebniejsze w danej miej-
scowości (np. produkty spożywcze dla ubogich, kosmetyki dla dzieci dla domu samotnej 
matki, itp.)

Mamy gorącą prośbę do Księdza Proboszcza o przekazanie parafi anom naszych pro-
pozycji. Być może okażą się one interesujące. Szczegóły na stronie: www.orszak.org. 
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Tel do fundacji: 784 419 255 lub 512 791 165
Mail: polska@orszak.org
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