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Liebe Kinder, liebe Eltern! Liebe Freunde aus Zgorzelec und aus Görlitz! 

 

Seit einigen Jahren ist in Polen der Brauch entstanden, dass Erwachsene und Kinder am 6. 

Januar durch die Städte ziehen und die Weihnachtsgeschichte öffentlich bekannt machen. 

Die Menschen verkleiden sich – sie setzen sich Kronen auf den Kopf. Das heißt: Heute sind 

wir die Könige! Wir suchen das Kind von Betlehem. Wir bringen den Menschen die Freude 

von Weihnachten! Wir erzählen davon, dass wir den Erlöser gefunden haben. 

Drogie dzieci, drodzy rodzice! Drodzy wierni z Zgorzelca i Görlitz! 

Od kilku lat w Polsce zrodziła się nowa tradycja. Szóstego stycznia idą dorośli i dzieci przez 

miasta, by  przypomnieć historię Bożego Narodzenia. Przebierając się i zakładając korony na 

głowy. To znaczy: Dzisiaj jesteśmy królami! Szukamy dziecięcia z Betlejem!  Dajemy ludziom 

radość Świąt Bożego Narodzenia!  

Mówimy im, że udało nam się znaleźć Zbawiciela. 

Ich freue mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal Deutsche und Polen gemeinsam diesen 

„Zug der drei Könige“ durchführen. Das ist ein schönes Zeichen für unsere Europa-Stadt und 

es zeigt: die Botschaft von Weihnachten gilt allen Völkern und der ganzen Welt. Darum ist 

nach alter Tradition einer drei Könige auch immer ein Afrikaner. Wenn wir auch nicht alle die 

Sprache des anderen verstehen – eins verstehen wir auf jeden Fall: Es geht bei diesem Zug 

(orszak)um Christus, der für alle Menschen in die Welt kam. 

Liebe Freunde!  

Im Namen der Vorbereitungsgruppe und auch im Namen von Bischof Zbigniew aus Legnica 

heiße ich euch alle herzlich willkommen! Ich wünsche euch allen einen guten Weg von 

Görlitz nach Zgorzelec. Tragt die Freude über die Geburt Christi in unsere Stadt. Dazu gebe 

ich euch gern meinen Segen und werde euch bis zur Brücke über die Neiße auch noch ein 

Stück begleiten. 

Cieszę się, że wspólnie po raz pierwszy w tym roku możemy uczestniczyć w niemiecko 

polskim „Orszaku trzech króli“. 

To wymowny znak dla naszego europejskiego miasta i to nas uświadamia: że orędzie 

Bożego Narodzenia jest aktualne do wszystkich narodów i całego świata. Dlatego, według 

starożytnej tradycji jeden z Trzech Króli pochodzi zawsze z Afryki.  

Mimo, iż mowa w obcych językach nie dla wszystkich jest  rozumiała - jedno na pewno 

zrozumiemy: nasze kolędowanie głosi Chrystusa, który przyszedł na świat dla wszystkich 

ludzi. 

Drodzy wierni! W imieniu grupy przygotowawczej, a także w imieniu biskupa Legnickiego 

Zbigniewa  serdecznie was wszystkich witam! Życzę wszystkim dobrego kolędowania, idąc z 

Görlitz do Zgorzelca. Byście radość z narodzin Chrystusa nieśli jeszcze obficiej, przyjmijcie 

moje błogosławieństwo.  

A ja będę wam towarzyszył do mostu staromiejskiego i po części, po drugiej stronie Nysy.  


