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6 stycznia 2019 roku, pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”, Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami 752
miejscowości w Polsce i 22 poza jej granicami. Tradycyjnie i w Opolu Lubelskim.
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia,
wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!... Tej Ziemi!” / Jan Paweł II, Warszawa, 2.06.1979 r.
Motywem przewodnik OTK 2019 będzie zachęta do głębokiej refleksji nad pamiętnymi,
wypowiedzianymi czterdzieści lat temu, słowami św. Jana Pawła II, do zbiorowego wysiłku na rzecz
budowania lepszego świata, budowania dobra w naszej Ojczyźnie i do osobistej pracy nad przemianą
naszych serc.
Korony na OTK 2019 zostały zaprojektowane w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni. Spośród
nadesłanych propozycji, wybrany został projekt Wiktorii Górnik.
Tradycyjnie, Orszakowi towarzyszą ogólnopolskie konkursy (szczegóły na stronie www.orszak.org):
- plastyczny – „Oblicze Dzieciątka Jezus, które powitali Trzej Królowie”,
- szopek bożonarodzeniowych,
- poetycki – kolejna zwrotka do pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki”,
- multimedialny – filmik-relacja z Orszaku.

Orszak Trzech Króli jest przykładem zgodnego współdziałania ludzi różnych poglądów i wyznań. To
oddolna inicjatywa, która łączy i spaja lokalne społeczności. Orszak tworzą rodziny, szkoły,
nauczyciele, sąsiedzi, lokalne władze, osoby duchowe i ludzie dobrej woli, którzy poświęcają swoje
zdolności, umiejętności, czas i środki.
Przekaz i forma Orszaku Trzech Króli są niezwykle atrakcyjne, na co wskazuje zwiększająca się co
roku ilość miejscowości, które włączają się w tę inicjatywę – każdego roku na orszakowej mapie
przybywa ok. 100 nowych miejscowości. Orszak staje się coraz bardziej popularny poza granicami
Polski – odbędzie się również w innych krajach europejskich (Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina), w
Ameryce Północnej (Chicago), Ameryce Południowej (Boliwia), Afryce (Rwanda i Kongo) oraz w Azji
(Kazachstan i Palestyna).
W PROGRAMIE:

godz.12.00
godz.13.00
godz.13.30
godz.14.15
wolny

Msza Św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim
Orszak Trzech Króli ulicami miasta
Wspólne kolędowanie przy szopce bożonarodzeniowej przed Opolskim Centrum Kultury
spektakl Teatru Pokolenie pt. „Betlejem Polskie” - sala widowiskowo – kinowa OCK wstęp

Organizatorem orszaku jest Opolskie Centrum Kultury, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia
NMP w Opolu Lubelskim oraz Fundacja Orszak Trzech Króli.
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