
Zaśpiewajcie kolędę: "Mędrcy świata,
monarchowie."

2. Teraz udajcie się w okolice ronda Jana
Pawła II, gdzie na ul. Kościuszki znajduje się
gablota Miejskiego Centrum Kultury. Tam
znajdziecie kolejny kod QR. 

Zaśpiewajcie kolędę: "Przybieżeli do Betlejem
pasterze."

5. Teraz, deptakiem, udajcie się na pl. Wolności.
Tam, w drewnianym żłóbku, znajduje się
następny kod QR.

6. Stamtąd udajcie się do kościoła pw. św. Marii
Magdaleny. Tam, w kaplicy Aniołów Stróżów,
znajduję się witraż, który widzicie poniżej. Tutaj
znajdziecie ostatni kod QR.

3. Następnie przejdźcie do Miejskiego Centrum
Kultury. Tam, w gablocie przy ul. Wronieckiej,
znajdziecie trzeci kod QR. 

4. Z Miejskiego Centrum Kultury udajcie się na
skrzyżowanie ulic: Rzemieślniczej, Kościelnej,
Kościuszki i Szkolnej. Tam, w gablocie
Miejskiego Centrum Kultury, odnajdziecie
następny kod QR.

Pierwszym miejscem naszej orszakowej
wędrówki jest żłóbek w kościele pw.
Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.
Tutaj znajdziecie pierwszy kod QR.

1.

Zaśpiewajcie kolędę: "Mędrcy świata."

To już koniec naszej drogi. Teraz spójrzcie na
żłóbek i znajdźcie czas na adorację Pana
Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.



Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze.
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości...

Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...

Wyruszcie w drogę z Mędrcami ze
Wschodu, by, jak oni, odnaleźć
nowonarodzonego Chrystusa.

W ramach Orszaku Trzech Króli
zapraszamy Was w podróż.

Odwiedźcie miejsca wymienione
poniżej i, za pomocą aplikacji lub
aparatu, skanujcie kody QR, które

odnajdziecie w wyznaczonych
miejscach. Skanujcie także kody, które
znajdują się poniżej, by dowiedzieć się

jeszcze więcej.
Podczas drogi załóżcie orszakowe

korony. 

Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie nie ma tronu 
i berła nie dzierży.
A proroctwo jego zgonu 
już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.

Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem spieszą.
Gwiazda zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.

Wyrusz w drogę, by odnaleźć Boga...

6 stycznia
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego

Zachęcamy Was również, abyście podzielili się
z nami tym, jak przeżyliście Orszak Trzech
Króli.
Zdjęcia pokazujące Waszą wędrówkę możecie
przesyłać na adres: iwona_magdziarz@op.pl


