Radość z Bożego Narodzenia przeniosła się na ulice……..
6 stycznia Kościół obchodził uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną jako Święto Trzech Króli. Po raz
czwarty ulicami Poznania oraz wielu miast i miasteczek w Polsce , a także zagranicą przeszedł Orszak Trzech
Króli. Opowiadał on historię z przed 2000 lat o Mędrcach ze Wschodu – królach noszących imiona Kacper,
Melchior, i Baltazar , którzy podążali za gwiazdą do Betlejem, by się pokłonić Dzieciątku Jezus i złożyć
drogocenne dary – złoto, kadzidło i mirrę.
Orszak Trzech Króli nawiązuje do tradycji wystawiania jasełek ulicznych.
W tym roku dopisała pogoda i uczestnicy . W przemarszu ulicami
Poznania wzięło udział około 15 tys. osób.
Dzieci były najważniejszymi uczestnikami Orszaku i wraz z
rodzinami zgodnie z wielowiekową tradycją radośnie świętowały
– śpiewając kolędy. Organizatorzy zadbali o kolorowe, tekturowe
korony, śpiewniki i naklejki z logo Orszaku. Pochód przeszedł z
Placu Wolności na Stary Rynek. Na czele pochodu znajdowała
się Gwiazda Betlejemska, za którą podążali Trzej Królowie
symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Ubrani
w bogate szaty w otoczeniu świty, którą stanowiły dzieci wraz z
rodzicami - uczniowie poznańskich szkół : ubrane w kolorowe
peleryny świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków królewskich.
Na trasie przemarszu oglądaliśmy scenki – z aniołami i diabłami , z legionistami, z Herodem oraz pokłon
Dzieciątku i Świętej Rodzinie. Wśród osób, które składały hołd małemu Jezusowi, były wybitne postaci
historyczne: Mieszko I, św. Jadwiga Królowa, król Władysław Jagiełło, hetman Stefan Czarniecki, król Jan III
Sobieski, Hipolit Cegielski i powstańcy wielkopolscy. Orszak zakończył się Mszą Św. w Poznańskiej Farze .
Orszak jest imprezą otwartą, obywatelską. Uczestniczy w nim
coraz więcej szkół, organizacji i stowarzyszeń. Fundacja
„Otoczmy Troską Życie” po raz trzeci wzięła udział w
organizacji przemarszu.
Koordynowała
zespół
wolontariuszy
zajmujący
się
wydawaniem koron ,śpiewników i naklejek oraz zbiórką
funduszy na cele orszakowe. Nie zabrakło tez słodyczy
zakupionych przez Fundację dla najmłodszych uczestników.

Wiele osób poświeciło swój wolny czas na zorganizowanie tej imprezy. Szczególne uznanie należy się
młodzieży i studentom , którzy licznie stawili się w ramach wolontariatu by wspomóc organizatorów.
Orszak kultywuje nie tylko tradycje chrześcijański ale wzmacnia zachowania wspólnotowe.
Radość z Bożego Narodzenia przeniosła się na ulice i została przeniesiona do naszych domów.
Nasze aktywne uczestnictwo w życiu publicznym pozwoliło uzyskać Fundacji od października 2013 status
Organizacji Pożytku Publicznego. 1% podatku można przekazywać na konto Fundacji.
TY też możesz pomóc….
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