
 
 

Orszak Trzech Króli A.D. 2021  
odbędzie się w nowy, bardziej kameralny sposób.  

Na tyle, na ile sytuacja nam pozwoli, chcielibyśmy podjąć wyzwanie organizacji 

ÓSMEGO Orszaku Trzech Króli w Lwówku,  pod hasłem: 

„Panu dzięki oddawajmy”. 
 

 

 
 

Zachęcamy do osobistego odbycia Orszaku Trzech Króli w gronie rodzinnym      lub indywidualnie w 

formie Spaceru Orszakowego. 

     To alternatywa dla dotychczasowego orszaku, możliwa do realizacji w czasie epidemii. 

 

1. Zasady Rodzinnego Spaceru Orszakowego 

 

1. Spacer Orszakowy dedykowany jest do Rodzin, jako forma rodzinnej gry terenowej oraz do osób 

indywidualnych, w celu odbycia osobistego Orszaku na wzór Trzech Króli. 

2. Polega on na przejściu trasy wokół kościoła w celu przeżycia wydarzenia w nowy, bardziej osobisty 

sposób. 

3. Wokół kościoła zostaną rozstawione tablice orszakowe z ciekawymi informacjami  o historii 

Orszaku i historii Zbawienia.  

4. Na tablicach znajdą się zarazem informacje do rozwiązania krzyżówki orszakowej, która 

zamieszczona będzie w mapce orszakowej - karcie spaceru.  

 

2. Trasa Rodzinnego Spaceru Orszakowego 

 
1. START -  należy wyjść z kościoła parafialnego od strony dzwonnicy, zabierając ze stolika mapkę orszakową tzw. kartę spaceru oraz 

korony orszakowe. 
 

2.  TRASĘ orszaku wyznacza 10 tablic orszakowych umieszczonych wokół kościoła. 
 

3. Uczestnicy konkursu odgadują hasła z krzyżówki orszakowej (odpowiedzi na pytania do krzyżówki zamieszczone są na 10 tablicach 
orszakowych). 

 
4. FINAŁ orszakowego spaceru – po rozwiązaniu krzyżówki należy wejść do kościoła od strony ul. Pniewskiej, oddać pokłon nowo 

narodzonemu Jezusowi leżącemu w żłóbku i wrzucić kartę spaceru do pojemnika z napisem „ Spacer Orszakowy”.  
 

5. Ze względu na konieczność zachowania zasad higieny sanitarnej proponujemy, aby Spacer Orszakowy odbywać w dniach od 4 
stycznia do 10 stycznia 2021 roku. 
 

6. Nagrody – spośród prawidłowo rozwiązanych krzyżówek zostanie wylosowanych i nagrodzonych 10 uczestników Orszaku.  
  
 

 
Przewodnik dla spacerowicza! 

 
Każdy uczestnik spaceru orszakowego, aby dobrze przeżyć tę niezmiernie ciekawą podróż, powinien zabrać ze sobą: 

 
1. Dobry humor i entuzjazm, bo to co najlepsze właśnie przed nami… 
2. Ciepłe ubranie, najlepiej na cebulkę, bo aura jest nieprzewidywalna… 
3. Mapkę orszakową - karta spaceru. 
4. Mirrę, Kadzidło i Złoto – jak Trzej Królowie, którzy nieśli ze sobą najcenniejsze ofiary, tak i my możemy ofiarować Bogu 

swoje postanowienia na Nowy Rok. 
Niezbędny będzie też długopis do wpisania rozwiązań w krzyżów 

https://fundacjanaszaszkola.pl/orszak/#2a9fd70034f62b150
https://fundacjanaszaszkola.pl/orszak/#f93f15de9781efabd
https://fundacjanaszaszkola.pl/orszak/#f93f15de9781efabd

