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W każdej szopce 
w centralnym miejscu 
znajdują się postacie 
Świętej Rodziny -
mały Jezus,
Maria oraz Józef.

 



Zawsze przedstawiony jest 
w niej moment przybycia 
Pasterzy, którzy opiekują 
się owcami. 



Najczęściej elementem 
szopki są także postaci 
Trzech Mędrców. 
Nie bez przyczyny każdemu 
z nich został przypisany inny 
wiek. 
Ma to symbolizować różne 
etapy życia człowieka: 

✓Kacper (młodość), 

✓Melchior (dojrzałość), 

✓Baltazar (starość).
 



Trzej Królowie przynieśli Jezusowi 
dary. Były to: złoto, kadziło i mirra. 
Bardzo ważna jest ich symbolika:

✓ złoto - miało symbolizować 
godność królewską Jezusa  
Chrystusa,

✓ kadzidło - palono je w świątyniach   
na znak obecności Boga,

✓ mirra - to cenny balsam, miała  
symbolizować męczeńską śmierć 
Jezusa na krzyżu.



W Stajenkach 
Bożonarodzeniowych
odwiedzający Jezusa Królowie 
zestawiani są z Pastuszkami. 
Dzięki czemu powstaje symbol. 
Dzieciątku idzie oddać pokłon 
cała ludzkość: 
i prostaczkowie i mędrcy, 
i ludzie z najbliższej okolicy 
i z dalekich krajów, 
i biedni, i bogaci.



W stajence pojawia się
także wół i osioł. 
Swoim oddechem mają 
ogrzewać małego Jezusa.



Można zobaczyć również 
wielbłąda, na którym do 
szopki przyjechali Mędrcy. 
Jego unikalna fizjologia 
pozwala mu przetrwać 
na gorącej pustyni. 
Mamy brać z niego przykład 
i odważnie pokonywać trudy 
każdego dnia.  



Gwiazda Betlejemska nad szopką 
obrazuje symboliczną światłość, 
która ma przychodzić do ludzkości 
wraz z narodzeniem Chrystusa.



Nad stajenką fruwają Anioły
głoszące radosną nowinę 
o narodzeniu Chrystusa.



Skąd wzięła się Szopka 
Bożonarodzeniowa?

Historia Szopki Bożonarodzeniowej 
na świecie datowana jest na 330 rok. 
Wtedy to cesarzowa Helena poleciła 
zbudować marmurowy żłóbek 
upamiętniający narodziny Jezusa 
w grocie w Betlejem. 
Na pomysł inscenizacji narodzin 
wpadł zaś święty Hieronim -
grota została przebudowana na 
stajenkę, do której wstawiono 
figury Pasterzy i Świętej Rodziny. 
Wkrótce, dzięki pielgrzymom, 
zwyczaj rozprzestrzenił się i dotarł 
aż do Rzymu.



Święty Franciszek 
i szopka w Greccio

Olbrzymi wpływ na kształt szopki 
miał święty Franciszek z Asyżu 
(to właśnie on uznawany jest za 
jej twórcę). 
Z jego polecenia stworzono bowiem 
inscenizację narodzin w Betlejem, 
a miejscem wydarzeń stała się 
pustelnia Greccio. 
Z okolicznych miejscowości przybyli 
ludzie oraz bracia zakonni ze świecami 
i pochodniami. 



Przyprowadzono także osły i woły, 
a samą grotę wyłożono sianem. 
Mieszkańcy wcielili się w role
Świętej Rodziny, Franciszek zaś 
odprawił mszę.

Wydarzenia z 24 grudnia 1223 roku  
uznawane są za początek Szopki 
Bożonarodzeniowej na świecie.

Od tamtej pory została ona szybko 
spopularyzowana przez zakony 
Franciszkanów i Dominikanów, 
a  zwyczaj jej ustawiania prędko 
rozprzestrzenił się na całą Europę. 



Stajenki Bożonarodzeniowe 
najczęściej znajdują się 
w kościołach lub w ich 
pobliżu.
Od wielu lat popularne 
są także „żywe szopki”.



Szopka 
w Katowicach 
- Panewnikach

To największa w Europie
i w Polsce szopka ołtarzowa 
zbudowana wewnątrz świątyni.
Jej twórcą jest Paweł Jałowiczor
z Jaworzynki.
W stajence znajduje się około 
100 figur. 
Najstarsze z nich mają ponad 
100 lat.



Konstrukcja jest ogromna -
powierzchnia całości to 
600 m2. 
Jest wysoka na 18 metrów, 
szeroka na około 32 metry. 
Zajmuje ołtarz główny 
i boczne nawy. 



Łącznie w panewnickiej szopce 
znajduje się około 350 elementów. 
Największe figury mają 150 
centymetrów. 
Najstarsze z nich - to kobieta 
z dzbanem oraz dwaj pastuszkowie 
- liczą ponad 100 lat. 
Figury są drewniane, gipsowe 
i z masy żywicznej.

 



Centralne miejsce 
zajmuje scena 
narodzenia Jezusa. 

 



Uwagę zwraca duża 
figura przedstawiająca 
papieża Franciszka.

 



Są też wiatraki, młyn, 
domki, jest studnia,  
szyb górniczy.
Można podziwiać różne 
zwierzęta.



Szopkę można oglądać od Bożego 
Narodzenia aż do 2 lutego w godzinach 
otwarcia kościoła. 
Bazylika św. Ludwika Króla 
i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny znajduje się w Katowicach przy 
ulicy Panewnickiej 76.
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