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Szanowni Państwo! 

 Oddajemy do Państwa rąk kolejny świąteczny numer naszej gazetki. Tym 

razem zatrzymamy się dłużej nad szopką. Przywołamy trochę faktów 

historycznych, zajrzymy do dzisiejszych szopek. Zastanowimy się skąd się wzięła 

taka tradycja. A wszystko po to, aby odejść od komercji skupionej na 

św. Mikołaju oraz choince i prezentach, a zatrzymać się nad tradycją związaną 

z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, spróbować dotknąć jego istoty 

i stworzyć okazję do zastanowienia się nad tym dlaczego tak je lubimy, 

dlaczego są takie klimatyczne i co sprawia, że ich obchody zaczynamy coraz 

wcześniej i coraz strojniej. 

Miłej lektury! 

 



 

 

Betlejem - miasto Chrześcijan?  

Gdy słyszymy Betlejem, to z czym nam się kojarzy ta nazwa miasta? 

Z Biblią, Narodzinami Jezusa, Chrześcijanami…? Owszem te skojarzenia są 

oczywiste, ale postaram się poszerzyć nasze informacje dotyczące tej 

miejscowości.  

Zacznijmy od początku…  

Warto byłoby wiedzieć, co oznacza nazwa Betlejem. Mianowicie słowo 

Betlejem pochodzi od dwóch słów hebrajskich: bet i lehem. Pierwszy człon 

oznacza dom, a drugi chleb. Możemy pokusić się o określenie miejsca narodzin 

Jezusa jako dom chleba.  

Skoro już wiemy skąd wywodzi się nazwa, to skupmy się na kwestiach 

geograficznych, gdzie ono w ogóle leży. Betlejem położone jest w Górach 

Judzkich na terytorium Palestyny. Od Jerozolimy dzieli je ok. 8 km. Ze wszystkich 

stron otoczone jest murem. 

 

 

Burzliwa historia  

Zanim przejdziemy do atrakcji turystycznych skupimy się pokrótce na 

historii tej miejscowości.  

Ślady okolicznego osadnictwa datowane są na piąte tysiąclecie przed 

naszą erą, zaś pierwsze potwierdzone zapiski pochodzą z ok. 1000 r. p. n. e. 



 

 

zapisane w bulli świątynnej. Dodatkowo znaleziono cysterny sprzed 1200 lat, co 

może sugerować, że już wcześniej był zamieszkiwany ten teren. Przeniesiemy 

się w czasy narodzin Jezusa i postaram się zobrazować, jak wyglądało Betlejem 

w tamtym okresie. Betlejem w początkach naszej ery było wioską rolniczą. Taka 

wioska mogła liczyć powierzchniowo do 1.5 h. Najtańszym i najczęściej 

spotykanym budulcem był kamień. Budynki były tak ulokowane, aby tworzyć 

mur obronny, miała to być zewnętrzna barykada miejscowości. W tamtym 

czasie Dom Chleba wchodził w skład prowincji rzymskiej. Tereny te 

zamieszkiwali głównie rolnicy, którzy byli niezależni, ale i ubodzy.   

Miasto wielokrotnie zmieniało swoją przynależność do państw. Począwszy od 

niewoli babilońskiej, przechodząc po panowanie perskie, wyprawy krzyżowe 

i ponowne panowanie muzułmańskie.  Kilka lat po II wojnie światowej Betlejem 

znajdowało się na terenie Jordanii, w latach 60. XX w. przeszło w ręce Izraela. 

W 1995 roku miasto przekazano  Palestyńczykom.  

„…Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie..”  

Teraz zajmiemy się bardzo interesującą kwestią - zabytkami. Wg historii 

w Mieście Dawida urodził się Jezus, w związku z tym jest to ważne miejsce kultu 

dla Chrześcijan. Podczas podróży po Betlejem możemy odwiedzić m. in. Grotę 

Narodzenia w Bazylice Narodzenia Pańskiego oraz Grotę Mleczną. 

Zacznijmy od pierwszego 

interesującego miejsca, a mianowicie 

od Bazyliki Narodzenia Pańskiego. 

Została zbudowana w IV w., następnie 

dwa wieki później rozbudowana. W XII 

wieku do jej kompleksu dołączyła Grota 

Narodzenia. Patrząc na nasze 

doświadczenia możemy myśleć, że jest 

ogromne miejsce kipiące złotem, 

bardzo zdobione. Jak wygląda ta 

bazylika? Zewnętrznie trochę obiega od 

naszych doświadczeń.  

 

Wejście do Bazyliki jest niskie, 

musimy się przychylić, aby móc dostać się do środka. Brama Pokory, bo tak się 

nazywa to wejście, mierzy 1.3m. Zostało tak zmniejszone, aby uniemożliwiać 

wjazd na koniach. Bazylika wykonana została z kamienia, z racji czasu 

powstania posiada wiele okien, które oświetlają świątynię. W Dzień Narodzenia 



 

 

Jezusa odprawiana jest tam uroczysta pasterka. W 2012 roku dołączyła do Listy 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Bazylika ma pięcionawową strukturę. 

Grota Narodzenia znajduje się pod 

Głównym Ołtarzem. Schodzi się do 

niej po schodach z boku Głównego 

Ołtarza. Miejsce narodzenia Jezusa 

oznaczone jest srebrną gwiazdą. Aby 

do niego dotrzeć i dojrzeć gwiazdę, 

musimy podejść do małego ołtarza, 

nachylić i zajrzeć pod niego – właśnie 

w tym miejscu kryje się gwiazda oznaczająca miejsce narodzin Jezusa. Również 

tam możemy również dotknąć skał, 

gdyż wyryty jest otwór w gwieździe. 

Napis widniejący w grocie 

przetłumaczony z łaciny oznacza: Tu 

z Maryi Dziewicy narodził się Jezus 

Chrystus.  Wokół zapalone są oliwne 

lampy. W tym miejscu znajduje się 

ołtarz, który należy do odłamu 

prawosławnego.  

 

Naprzeciwko gwiazdy ulokowany jest tzw. żłóbek Chrystusa (katolicka 

część). Przyjmuje się, że w tamto miejsce został przeniesiony Jezus po 

narodzinach, tam też pokłon mieli złożyć Królowie ze Wschodu.  

   Przechadzając po Betlejem 

możemy natknąć się na 

niewielką uliczkę Milk Grotoo, 

która doprowadzi nas do Groty 

Mlecznej. Tradycja mówi, że tam 

zatrzymała się Święta Rodzina 

podczas ucieczki do Egiptu. 

Grota jest biała, z tym wiąże się 

pewna legenda. Mówi się, że to 

skapnięte mleko Maryi zabarwiło 

skały na biały kolor. 



 

 

 

Kończymy nasze zdobywanie 

wiedzy o Betlejem. Jest to miasto kultu 

Chrześcijańskiego, warte do 

odwiedzenia, w celu bezpośredniego 

poznania miejsca, gdzie narodził się 

Jezus. Z nim wiąże się również 

chrześcijaństwo, które ustaliło podwaliny 

naszej cywilizacji.  

Ciekawostki  

* Obecnie Betlejem głównie zamieszkują 

Muzułmanie, Chrześcijanie to ok. 35% 

ludności. 

* Wg spisów obecnie miejsce narodzin 

Jezusa liczy ok. 30 tys. Mieszkańców. 

Opracowała mgr Weronika Lesiak 

„Przybieżeli do Betlejem Pasterze” 

 

  Betlejemscy pasterze nie spali, a czuwali przy swoich stadach, 

wywiązując się z obowiązków. Chronili je przed złodziejami i atakami dzikich 

zwierząt. Pasterze troszczyli się o swoje owce, a w zamian Bóg zatroszczył się 

o nich. Wyrażenie „chwała Pańska” (szekinah) oznacza opiekę Pana nad 

ludźmi, którzy są wierni swojemu powołaniu. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

Palestyńscy pasterze byli pogardzani przez ortodoksyjnych Żydów, gdyż nie 

znajdowali czasu na przestrzeganie wszystkich nakazów. 

 

Pasterze to przede wszystkim ludzie prości, szczerzy oraz pobożni. Byli 

lekceważeni przez innych, gdyż praca zajmowała im tak wiele czasu, że nie byli 

w stanie skrupulatnie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. 

W związku z tym, doświadczali pogardy m.in. ze strony ortodoksyjnych Żydów. 

Jednak to właśnie pasterze otrzymali wezwanie od Boga, które przyjęli bez 

jakichkolwiek wątpliwości i oporów. 

 

Dobry Pasterz 

Maryja z Józefem bezskutecznie szukali noclegu w Betlejem. Nie 

napotkali nikogo, kto poświęciłby im dostatecznie uwagi oraz czasu. Pasterze 

jednak, gdy tylko dowiedzieli się o narodzinach Dzieciątka, nie zwlekali 

i pośpiesznie wyruszyli w drogę. Pragnęli jako pierwsi oddać 

nowonarodzonemu Mesjaszowi należny pokłon. Ich gorliwa wiara i ogromna 

pokora zostały nagrodzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O wyróżnionych przez Boga pasterzach pamiętać powinni nie tylko hodowcy 

owiec. 

Późniejsza działalność Jezusa skierowana była szczególnie do osób 

biednych, pogardzanych i chorych. On sam nazywał siebie „pasterzem ludu”, 

a wiernych - swoimi owcami, za które gotów był oddać życie. Tym samym, 

ciężka praca pasterzy została doceniona i podniesiona do najwyższej rangi. 



 

 

Historia Bożego Narodzenia przypomina nam, że warto skrupulatnie 

wykonywać swoją pracę i być z niej dumnym. O wyróżnionych przez Boga 

pasterzach pamiętać powinni nie tylko ci z nas, którzy zajmują się hodowlą 

owiec, ale wszyscy ciężko pracujący na roli. 

Literatura: 

1. https://www.agrofakt.pl/historia-bozego-narodzenia/ 

2. https://polskatimes.pl/cud-w-betlejem-kim-byli-swiadkowie-narodzin-

zbawiciela/ar/3695660 

Opracowała mgr Paulina Kwiatkowska 

Narodziny w szopce 

 Biblia Tysiąclecia tak mówi o tym wydarzeniu: 

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta1, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się 

wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby 

się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta 

Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 

pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 

Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 

i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2,1 – 7) 

Pismo święte nie opisuje dokładnie miejsca narodzin Jezusa poza tą 

skąpą informacją o szopce. Dla ludzi żyjących w tamtych czasach było 

oczywiste, co kryje się pod pojęciem „szopka”. My tę nazwę odnosimy do 

własnych realiów i przyporządkowujemy jej niewielki budynek wykonany 

z drewnianych desek lub z gałęzi, wypełniony sianem i zamieszkały przez 

zwierzęta gospodarskie, które ogrzewają się własnymi ciałami lub zagrzebując 

w stertach siana. 

A jak to wyglądało w okolicach Jerozolimy? Przyjęto, że Jezus urodziła się 

w Betlejem judzkim, które w chwili obecnej mieści się w środkowej części 

Palestyny. Miasto było przepełnione ze względu na przeprowadzany wówczas 

spis i brakowało w nim miejsca dla przybyszów. Józef z Marią musieli więc 

zadowolić się miejscem w zagrodzie dla zwierząt. 

Badania naukowe wykazują, że Józef z Marią mogli szukać nie tyle 

miejsca w gospodzie, co w pokoju gościnnym (na te dwa sposoby można 

tłumaczyć greckie słowo „kataluma”), a że zabrakło tam miejsca, to 

zaproponowano im równie bezpieczne i w miarę wygodne miejsce 

w pomieszczeniu dla zwierząt. Bardzo często znajdowało się ono na dolnym 

poziomie domu, pod pokojami dla domowników i gości i, gdy zabrakło miejsca 

na piętrze, proponowano gościom niższy poziom. Czasem miejsce dla zwierząt 

znajdowało się z tyłu domu, oddzielone tylko niewielką ścianą od części 

https://www.agrofakt.pl/historia-bozego-narodzenia/
https://polskatimes.pl/cud-w-betlejem-kim-byli-swiadkowie-narodzin-zbawiciela/ar/3695660
https://polskatimes.pl/cud-w-betlejem-kim-byli-swiadkowie-narodzin-zbawiciela/ar/3695660


 

 

mieszkalnej domu. Czasem te domy mieściły się częściowo w istniejącej już lub 

wykutej przez ludzi grocie. 

Istnieje jeszcze jedna teoria dotycząca szopki jako miejsca narodzin 

Bożego Syna. Otóż w północnej części Betlejem znajdował wieża strażnica 

Migdar Eder, w której dolnej części znajdowały schronienie nowonarodzone 

jagnięta używane potem jako ofiary w jerozolimskiej świątyni. O miejscu tym 

mówi prorok Micheasz, który zapowiadał narodziny Mesjasza: 

„A ty, wieżo strażnicza dla pasącej się trzody, wyżyno skalista Córy Syjonu, 

ty znowu zaczniesz, jak dawniej, panować, a Córa Jeruzalem znów swe 

królestwo otrzyma” (Mch 4,8). Sugeruje to, że dlatego właśnie pasterze, którzy 

usłyszeli, iż znajdą w żłobie dziecię owinięte w płótna, wiedzieli dokąd iść – do 

miejsca, w którym rodziły się baranki ofiarne. 

Jednak każde z tych miejsc – szopka jako stajenka, grota skalna czy 

wieża strażnicza było niewątpliwie bardzo skromnym miejscem dla narodzin 

Syna Bożego, a nawet dla skromnego cieśli, jakim był św. Józef. Choć z drugiej 

strony trudno ziemskiego ojca Jezusa nazwać prostym człowiekiem, gdyż w 

odróżnieniu od Rzymian czy Greków, każdy Żyd był bardzo wykształconym 

mężczyzną. Jak każdy Żyd uczył się bowiem czytać, uczył się Tory 

(Pięcioksiąęgu Mojżeszowego). 

Jednak faktem jest, że Jezus narodził się w miejscu zamieszkania zwierząt, 

ponieważ we wspomnianej ewangelii jest mowa o żłóbku. Natomiast 

dokładnych informacji o jego wyglądzie brak – każdy więc może wybrać jedną 

ze wspomnianych możliwości będących desygnatem nazwy „szopka”. 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

https://www.gotquestions.org/Polski/gdzie-urodzil-sie-Jezus.html 

https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/szopy-zadnej-nie-bylo-jezus-urodzil-sie-w-grocie-

gdzie-dzis-narodzilby-sie-jezus-chrystus,n,1000257137.html 

 

 Jak to z szopkami było… 

 

https://www.gotquestions.org/Polski/gdzie-urodzil-sie-Jezus.html
https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/szopy-zadnej-nie-bylo-jezus-urodzil-sie-w-grocie-gdzie-dzis-narodzilby-sie-jezus-chrystus,n,1000257137.html
https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/szopy-zadnej-nie-bylo-jezus-urodzil-sie-w-grocie-gdzie-dzis-narodzilby-sie-jezus-chrystus,n,1000257137.html


 

 

Kluczową rolę w tradycji budowania szopek odegrał św. Franciszek 

z Asyżu (1181-1226), włoski duchowny katolicki, średniowieczny mistyk 

i stygmatyk, założyciel zakonu żebraczego. 

24 grudnia 1223 zorganizował on w Greccio pierwszą na świecie żywą 

szopkę bożonarodzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej 

w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. 

W znajdującej się na wysokości 750 m n.p.m. włoskiej miejscowości 

Greccio mieścił się klasztor franciszkański. Miejsce pod jego budowę zostało 

podarowane Franciszkowi przez szlachcica Jana Wetlinę. To tam, w pobliskiej 

grocie, Święty po raz pierwszy zbudował szopkę z okazji Wigilii Bożego 

Narodzenia. 

Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym ludziom tajemnicę 

zbawienia. Grotę wypełniono sianem. Braciszkowie złożyli na nim wyrzeźbioną 

w drzewie figurkę Jezusa, a obok niego ustawili żywego woła i osła. W postacie 

Świętej Rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio. Odegrali oni na żywo scenę 

narodzenia. Tomasz Celano, pierwszy biograf Świętego, pisał: 

"Nadszedł dzień radości, dzień wesela. Z wielu miejsc zostali wezwani 

bracia. Mężowie i niewiasty owej ziemi z radością przygotowywali, wedle 

możności, świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, która błyszczącą gwiazdą 

oświetliła wszystkie dni i lata. Przybył wreszcie Święty Boży, a znalazłszy wszystko 

przygotowane, ucieszył się. Przygotowano żłób, kładąc w nim siano, a do groty 

wprowadzono wołu i osła. Prostota otoczona jest czcią, wywyższone zostaje 

ubóstwo, zalecona wszystkim pokora, a Greccio staje się jakby nowym 

Betlejem". 

Gdy w 1225 roku zmarł św. Franciszek, jego zakon kontynuował zwyczaj 

budowania szopek. Okazało się, że ten prosty sposób prezentowania treści 

ewangelicznych w szczególny sposób trafia do wiernych. 

Szopki w Europie 

Początkowo szopki powstawały tylko przy klasztorach franciszkańskich, 

jednak z czasem tradycja ich budowania rozpowszechniła się w całej Europie. 



 

 

Najbardziej rozwinęła się we Włoszech, gdzie można je oglądać nie tylko 

w czasie Bożego Narodzenia. 

W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została u schyłku XIII wieku przez 

zakon franciszkanów, który w tym czasie osiedlił się w naszym kraju. Do dzisiaj 

szopki cieszą się dużą popularnością. Obecnie są stawiane niemal we 

wszystkich świątyniach. 

Opracowała mgr Aleksandra Mazur 

Oglądamy szopki 

Najbardziej znanymi w Polsce szopkami są niewątpliwie szopki 

krakowskie. Ich tradycja sięga XIX wieku. Ich wygląd, wzorowany na 

krakowskich budowlach, charakteryzuje się smukłą budową i bogatymi 

zdobieniami. Wykonane są bardzo precyzyjnie, charakteryzują się 

zachowaniem detali. To wszystko sprawiło, że znalazły się na Krajowej liście 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Od 1937 zaczęto organizować konkursy na najpiękniejszą szopkę 

krakowską. Wojna przerwała ich organizowanie, ale od 1945 roku wznowiono 

tę tradycję. 

 

Poza postaciami odnoszącymi się do kultu religijnego, zaczęły z czasem 

pojawiać w nich postacie legendarne oraz historyczne. Praktycznie niemożliwe 

jest odnalezienie dwóch takich samych szopek, choćby były wzorowane na 

tych samych budowlach i zawierały te same postacie. 

Konkursy organizowane są przed świętami, aby zachować tradycję 

kolędowania z szopką. 



 

 

Tradycyjnie już organizowane są szopki na terenach kościołów. Często 

nawiązują one wyglądem, hasłami do aktualnej sytuacji kościelnej czy 

politycznej. Czasem zaś nawiązują do tradycyjnej szopki 

franciszkańskiej, gdzie zamiast figur postacie religijne 

odgrywają żywi aktorzy – amatorzy. Bywa też, że w takiej 

„Żywej szopce” pojawiają się żywe zwierzęta. 

Na całym świecie kwitnie tradycja 

bożonarodzeniowych szopek. Największą szopkę można 

zobaczyć w hiszpańskim mieście Alicante. Jest tak duża, 

że została wpisana do Księgi Rekordów Guinessa. Figura 

św. Józefa mierzy 18,5 metra, figura Matki Bożej – 10,5 

metra, a Dzieciątko Jezus ma trzy metry. Figury te są 

wykonane z żelaza i tworzyw sztucznych przez 10 

artystów. Ich dzieło zostało wycenione na 140 000 euro. 

 

Trudno nie wspomnieć o szopkach papieskich. Ustawiane są na placu 

św. Piotra w Watykanie i zwykle są darem dla papieża. Bywa, że budzą 

kontrowersje, nie zawsze wszystkim się podobają, ale niewątpliwie mają 

wspólną cechę – zmuszają do myślenia, do autorefleksji. I chyba to jest ich 

największa wartość. 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

https://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-77-konkurs-szopek-krakowskich-wyniki-

zwyciezcy-2019/9x8mnmk 

 

Trzech Króli 

 6 stycznia to dzień  zwany świętem Trzech Królów: Kacpra, Melchiora 

i Baltazara. Kończy ono trwające od Wigilii obchody  Bożego Narodzenia. 

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania króla Heroda  do 

Betlejem  w Judei  przybyli ze Wschodu prowadzeni przez gwiazdę betlejemską 

mędrcy. Odnaleźli Jezusa  w stajence, oddali Mu pokłon i złożyli dary. 

 

 

https://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-77-konkurs-szopek-krakowskich-wyniki-zwyciezcy-2019/9x8mnmk
https://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-77-konkurs-szopek-krakowskich-wyniki-zwyciezcy-2019/9x8mnmk


 

 

 

 Mędrców lub magów ze Wschodu w średniowieczu zaczęto nazywać 

trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona 

pojawiły się w VIII w., zaś od XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za 

przedstawicieli Europy, Azji i Afryki.  

 

 Nie ma zbyt wielu źródłowych dokumentów na temat personaliów Trzech 

Królów natomiast więcej jest legend i spekulacji. Pobożność ludowa ze względu 

na ilość darów ustaliła, że było ich trzech. Dopiero jednak w tradycji VI w. 

zaczęto mówić o nich jako o królach, a zanim nazwano ich Kacprem 

(w źródłach prawosławnych nazywany Gasparem), Melchiorem i Baltazarem, 

upłynęło kolejnych 300 lat. 

 Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, 

Melchior – jako dający złoto Europejczyk, a Baltazar – jako król azjatycki 

przynoszący do żłóbka kadzidło. 

 Legenda o Trzech Królach zyskała swoją obecną sławę i kształt 

w największej mierze za sprawą Jana z Hildesheimu – autora "Historii Trzech 

Króli". Ten bestseller z drugiej połowy XIV w. łączył wiadomości z Biblii, 

apokryfów i literatury podróżniczej. 

 Według tej wersji najmłodszy i najmniejszy Melchior (król Nubii i Arabii) 

ofiarował Dzieciątku 30 złotych denarów i złote jabłko Aleksandra Wielkiego. 

Średni wzrostem i wiekiem Baltazar (władca Saby, umieszczanej w dzisiejszym 

Jemenie, Etiopii lub Persji) dał kadzidło, podczas gdy najstarszy i najwyższy – 

czarnoskóry Kacper (władca niezidentyfikowanego bliżej portowego miasta 

Tarszisz i równie nieznanej wyspy Egrisoule) złożył w darze mirrę. 

 Relikwie Trzech Króli znajdują się w Kolonii. Patronowały organizowanym            

w tym mieście w 2005 r. Światowym Dniom Młodzieży. A skąd się tam wzięły? 

Według średniowiecznej legendy znalazła je, wraz z relikwiami Krzyża Świętego, 

św. Helena. Zostały przewiezione do Konstantynopola, a następnie do 

Mediolanu i były czczone jako szczątki doczesne mędrców, którzy przybyli 

pokłonić się Dzieciątku Jezus. Gdy cesarz Fryderyk Barbarossa podbił to miasto 

ofiarował relikwie swojemu kanclerzowi – arcybiskupowi Kolonii. Dzięki temu 

Kolonia stała się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych 

średniowiecza. 

 Nie można z całą pewnością ustalić, z jakich krajów przybyli trzej królowie. 

Wschodem nazywano wówczas cały obszar położony za Jordanem, a więc 

Arabię, Mezopotamię i Persję. Nie jest też pewna liczba mędrców. Malowidła 

w katakumbach rzymskich przedstawiają ich dwóch, czterech i sześciu; u 

Syryjczyków i Ormian występuje ich aż dwunastu. Przeważa jednak trzech, co 

wiąże się też z podaną               w Ewangelii liczbą darów, jakie złożyli Jezusowi. 

Liczba trzy w symbolice biblijnej jest liczbą boską: są Trzy Osoby Boskie, trzy 

cnoty i trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Jezus trzeciego dnia 

zmartwychwstał i trzy razy pytał św. Piotra czy ten go miłuje. 

Najbardziej znanymi w Polsce szopkami są niewątpliwie szopki krakowskie. Ich 

tradycja sięga XIX wieku. 



 

 

 Na Trzech Króli od przełomu XV i XVI w. poświęca się złoto i kadzidło. 

Poświęcenie kredy wprowadzono w XVIII w. W XVII w. król Jan Kazimierz składał 

tego dnia na ołtarzu jako ofiarę wszystkie monety bite w poprzednim roku. 

Święconym złotem dotykano szyi, by uchronić od choroby. Kadzidłem 

okadzano domy, także obory z chorymi zwierzętami. 

 Litery: K+M+B, które – zgodnie z tradycją – pisze się tego dnia poświęconą 

kredą na drzwiach domów, nie odnoszą się, wbrew obiegowej opinii, do imion 

legendarnych trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lecz pochodzą od 

pierwszych liter łacińskiego zdania: "Christus Mansionem Benedicat" – "Niech 

Chrystus błogosławi ten dom" lub "Christus Multorum Benefactor" ("Chrystus 

Dobroczyńcą Wielu"). W święto Trzech Króli rozpowszechniony był zwyczaj 

obdarowywania dzieci podarunkami. Stąd święto to nazywano szczodrym 

dniem. 

 Zgodnie z tradycją, księża w tym dniu zaczynali obchód kolędowy. 

Zwyczaj ten był znany jeszcze w średniowieczu – księża, wizytując parafian, 

przepytywali z religii, nawracali grzeszników na drogę cnoty, zbierali datki na 

Kościół. Tego dnia święcono także pierścionki, medaliki, złote monety, które 

później wręczano dzieciom opuszczającym dom.  

 Odnajdziemy ich również w szopkach – zarówno tych wykonanych 

w każdym kościele, jak również w szopkach krakowskich czy prywatnych. 

W stosownym czasie te trzy postacie zostają dodane do ich wnętrza, aby 

upamiętnić cześć oddaną dzieciątku przez tych mędrców. 

Opracował mgr Marcin Barszcz 

 

 

 

 

                Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Choinki, 

girlandy, stroiki i inne akcenty świąteczne towarzyszą nam każdego roku 

podczas świąt. W niektórych domach można również znaleźć miniatury szopek 

bożonarodzeniowych. Jak w prosty i szybki sposób ją wykonać?  



 

 

Krok po kroku chcemy Państwu przedstawić łatwy sposób wykonania. 

 
Do przygotowania szopki bożonarodzeniowej będziemy potrzebować: 

 

• 4 słoiki różnej wielkości 

• 2 arkusze A4 samoprzylepnej czarnej folii/papieru 

• złota folia albo brokat 

• nożyczki, klej 

 

Do dekoracji: 

 

• choinkowe lampki 

• kilka choinkowych gałęzi i szyszek 

• ozdobne gałązki 

• okrągłe czerwone bombki 

 

Krok 1: 

Poszukaj w internecie darmowych zarysów postaci z 

szopki do ściągnięcia, wydrukuj po lewej stronie 

samoprzylepnej folii i wytnij. Możesz też kupić gotowe 

naklejki, np na etsy.com. 

 

Krok 2: 

Przytrzymaj słoik i pozwól dziecku naklejać postaci. 

Możesz mu pomóc z bardziej skomplikowanymi 

kształtami, ale pamiętaj, to ma być przede wszystkim 

dobra zabawa, a nie popis perfekcyjnego klejenia 

biblijnych postaci. 

 

Krok 3: 

Weź starą ramkę i opraw w nią kawałek czarnego albo 

granatowego papieru. Narysuj na nim gwiazdę (inspiracji 

możesz poszukać w internecie), a potem krawędzie oklej 

papierową taśmą. Taśma nie jest konieczna, ale sprawi, że 

klej nie wydostanie się poza krawędzie. 



 

 

 

Krok 4: 

Kiedy krawędzie gwiazdy są zabezpieczone, 

posmaruj wnętrze klejem i poproś dziecko, żeby 

wykleiło środek błyszczącą folią, brokatem czy 

pociętym kawałkiem złotego łańcucha 

choinkowego. Użyj po prostu czegoś, co masz 

w domu. Jak klej wyschnie, zdejmij taśmę. 

Krok 5: 

Ustaw słoiki na kominku, komodzie czy półce, umieść największy na środku, 

a mniejsze po bokach. Potem włóż do środka lampki, a wystające kable zakryj 

gałęziami. Poproś dzieci o pomoc w dekorowaniu szopki gałązkami, 

bombkami i szyszkami. Potem zapalcie wszystkie lampki i cieszcie się pięknym 

efektem swojej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się linki z innymi pomysłami wykonania szopki 

bożonarodzeniowej: 

https://materialy-modelarskie.pl/pl/n/5 

https://www.narzedzia.pl/artykuly/jak-zrobic-szopke-bozonarodzeniowa-

projekt-diy,6753.html 

https://kreatywnymokiem.pl/szopka-bozonarodzeniowa-zrob-to-sam/ 

 

Źródła: 

https://pl.aleteia.org/2017/12/03/piekny-i-prosty-pomysl-na-domowa-szopke-

ktora-zrobisz-z-dziecmi/# 

https://www.narzedzia.pl/artykuly/jak-zrobic-szopke-bozonarodzeniowa-

projekt-diy,6753.html 

 
                                                                                     Opracowała: mgr Jolanta 

Górecka

https://materialy-modelarskie.pl/pl/n/5
https://www.narzedzia.pl/artykuly/jak-zrobic-szopke-bozonarodzeniowa-projekt-diy,6753.html
https://www.narzedzia.pl/artykuly/jak-zrobic-szopke-bozonarodzeniowa-projekt-diy,6753.html
https://kreatywnymokiem.pl/szopka-bozonarodzeniowa-zrob-to-sam/
https://pl.aleteia.org/2017/12/03/piekny-i-prosty-pomysl-na-domowa-szopke-ktora-zrobisz-z-dziecmi/
https://pl.aleteia.org/2017/12/03/piekny-i-prosty-pomysl-na-domowa-szopke-ktora-zrobisz-z-dziecmi/
https://www.narzedzia.pl/artykuly/jak-zrobic-szopke-bozonarodzeniowa-projekt-diy,6753.html
https://www.narzedzia.pl/artykuly/jak-zrobic-szopke-bozonarodzeniowa-projekt-diy,6753.html


 

 

I na koniec – przypominamy słowa jednej z popularnych kolęd 

 

1. Do szopy, hej pasterze, 

Do szopy, bo tam cud, 

Syn Boży w żłobie leży, 

By zbawić ludzki ród. 

 

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, 

Pasterze grajcie Mu. 

Kłaniajcie się królowie, 

Nie budźcie Go ze snu. 

 

2. Padnijmy na kolana, 

To Dziecię to nasz Bóg, 

Witajmy swego Pana; 

Wdzięczności złóżmy dług. 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 

3. O Boże niepojęty, 

Kto pojmie miłość Twą? 

Na sianie wśród bydlęty, 

Masz tron i służbę swą. 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 

4. On Ojcu równy w bóstwie, 

Opuszcza niebo swe 

A rodzi się w ubóstwie 

I cierpi wszystko złe 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 

5. Bóg, Stwórca wiecznej chwały, 

Bóg godzien wszelkiej czci, 

Patrz, w szopie tej zbutwiałej, 

Jak słodko On tam śpi. 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 

6. Jezuniu mój najsłodszy, 

Tobie oddaję się. 

O skarbie mój najdroższy, 

racz wziąć na własność mnie. 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 


