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ORSZAK TRZECH KRÓLI PONOWNIE PRZEJDZIE ULICAMI SIEWIERZA!

    W dniu 6 stycznia 2016 r. ulicami Siewierza ponownie przejdzie Orszak Trzech Króli. Orszak przypominać ma o bogatej polskiej tradycji
jasełkowej i zachęcać przede wszystkim do wspólnego i radosnego przeżywania Święta Objawienia Pańskiego oraz do rodzinnego kolędowania.
Orszak zazwyczaj prowadzą Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Podążają w bogatych szatach i nakryciach
głowy. Ich świtę stanowią dzieci ubrane w kolorowe stroje świadczące o przynależności do jednego z orszaków. Za nimi podążają mieszkańcy
miasta – w kolorowych koronach na głowach, śpiewający kolędy. Kulminacyjnym momentem jest pokłonienie się Małemu Dzieciątku Jezus oraz
Świętej Rodzinie oraz wspólne kolędowanie.

    W siewierskim orszaku wystąpi m.in. młodzież szkolna z Siewierza, Brudzowic oraz z Żelisławic. Oprawę muzyczną zapewni chór "Barka"
oraz  Orkiestra Dęta OSP Siewierz. Przemarsz rozpocznie się o godzinie 14:00, a wyruszy spod kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Siewierzu. Jego trasa będzie przebiegać ulicami Osiedla Zachód w Siewierzu: Bema, Lipową i Targową. Całość uroczystości
przewiduje się na około 2 godziny. Na program złoży się pięć jasełkowych scen: Aniołowie budzą pasterzy, Spotkanie z Królami, Odnalezienie
Gwiazdy Betlejemskiej, W pałacu Heroda oraz Adoracja Żłóbka (ostatnia scena już w kościele).

    Zapraszamy do wzięcia udziału w tej niezwykłej uroczystości. Dołączmy do wielotysięcznej rzeszy wszystkich polskich i zagranicznych
Orszaków, które już od dziewięciu lat tworzą tradycję rodzinnych przemarszów ulicami dużych miast, miasteczek oraz wsi. Niech nasza gmina
również zaistnieje na mapie Orszaków Trzech Króli! Każdy z uczestników przemarszu otrzyma od organizatorów koronę. Przygotowane zostały
również specjalne śpiewniki z kolędami i pastorałkami.

    Organizatorem uroczystości  jest  Parafia  pw.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Siewierzu  z  Księdzem Proboszczem Kanonikiem Emilem
Ilkowem. Patronat honorowy nad Orszakiem Trzech Króli w Siewierzu objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Serdecznie
zapraszamy!
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