
F unkcja religijna nie jest jedyną, którą spełniała 
i do dzisiaj spełnia tytułowa Betlejka, bowiem 

uboga szopka nie tylko wskazuje na wartości reli-
gijne, ale uczy jednocześnie prawdziwego czło-
wieczeństwa. Dlatego też możemy mówić także o 
jej funkcji społecznej: integracyjnej, wspólnoto-
twórczej. Przy niej można spotkać nie tylko ludzi 
wierzących, dla których jest niejako uobecnieniem 
wydarzeń sprzed blisko dwóch tysięcy lat, ale 
również tych, których przyciąga jedynie czy to 
aura tajemniczości, czy wspomnienia z lat dziecię-
cych, czy potrzeba doznań estetycznych albo też 
zwykła ludzka ciekawość. To właśnie żłóbek czę-
stokroć daje im możliwość i jest pretekstem dla 
nie tylko powrotu do życia wiary, nadziei i miło-
ści, ale także wzajemnego spotkania się 
i wymiany poglądów na temat człowieczeństwa.  

Ż 
łóbek jednoczy całe pokolenia. Dziadkowie 
spotykają się przy nim ze swoimi dziećmi i 

wnukami. Ludzie przychodzą całymi rodzinami. 
Niejednokrotnie przy okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i pod pretekstem adoracji żłóbka spotykają 
się członkowie rodziny na codzień mieszkający 
wiele kilometrów od siebie. Jak niegdyś przy betle-
jemskim żłobie nastąpiło pojednanie przedstawi-
cieli różnych języków, kultur, tradycji i stanów, tak 
i obecnie dokonuje się to, zarówno w wymiarze 
globalnym, jak i małym - parafialnym i rodzinnym. 

W ymiar wspólnototwórczy szopki jest, może 
nawet bardziej niż gdzie indziej, wymow-

ny właśnie na Śląsku. Od stuleci bowiem istniało 
tu wymieszanie różnych narodowości. Przez całe 
pokolenia przy śląskim żłóbku można było usły-
szeć polskie: Cicha noc, święta noc, niemieckie Stille 
Nacht, heilige Nacht oraz czeskie Tichá noc, svatá noc. 

J eśli już mowa o zróżnicowaniu narodowym na 
Śląsku, nie sposób nie wspomnieć faktu, iż nie-

rzadko, przez wystrój i kompozycję swojej szopki 
mieszkańcy danej okolicy, jej twórcy, czy też fun-
datorzy, wyrażali własną tożsamość narodową i 
kulturową. Można było na Śląsku spotkać szopki 
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K iedy Jan Bernardone, zwany Franciszkiem 
z Asyżu, w 1223 roku przygotował w skalnej 

grocie w pobliżu włoskiej miejscowości Greccio 
obchody Bożego Narodzenia, kiedy wiązał przy 
kamiennym żłobie osła i wołu, kiedy witał oko-
licznych pasterzy wiodących stado owiec, z całą 
pewnością nie podejrzewał, co z tego wyniknie. 
Gwoli sprawiedliwości należy jednak przyznać, 
że  chociaż Franciszek uczynił to w sposób wyjąt-
kowy, to już na długo przed nim starano się 
o przybliżenie człowiekowi cudownej tajemnicy 
Narodzenia się Bożej Dzieciny w ubogiej grocie 
w Betlejem.  

będące wyrazem ducha specyficznie polskiego, ale 
również i niemieckiego, i czeskiego. Często też, nie-
jako przy okazji, młode pokolenie miało możliwość 
poznać historię swego narodu i państwa oraz jego 
tradycje i zwyczaje. 

B ardzo często szopki odzwierciedlały także cha-
rakter danej miejscowości. Obok tradycyjnych 

postaci Dzieciątka Jezus, Matki Bożej, św. Józefa, 
pasterzy i mędrców, można było, w zależności od 
charakteru miejscowości w której stał kościół, do-
strzec odległe od historycznego Betlejem, ale zwią-
zane z miejscową społecznością postacie: górników, 
hutników, szewców, murarzy, kupców, górali, 
chłopów, mieszczan, czy rycerzy. Każdy z tych sta-
nów czy zawodów, odziany w swe tradycyjne stro-
je, niósł Nowonarodzonemu w darze narzędzia lub 
owoce swojej codziennej pracy. W niektórych miej-
scowościach tradycja ta przetrwała aż do dnia dzi-
siejszego. 

D ługo można by snuć rozważania na temat bo-
gactwa treści ukrytych w tym zapoczątkowa-

nym przez Franciszka z Asyżu wyobrażeniu miste-
rium narodzin Pana. Trzeba jednak koniecznie sa-
memu w to misterium wejść i zakosztować go. Dla-
tego od  samego początku naszego franciszkańskie-
go posługiwania w cieszyńskim kościele św. Krzyża 
chcemy dawać okazję również i do tej formy wcho-
dzenia w zażyłość z Tym, który jest pełnią dobra, wszel-
kim dobrem, który sam jeden jest dobry. Serdecznie za-
praszamy  do adorowania Nowonarodzonego Pana 
w naszym kościele zakonnym. 

 



W edług przekazów historycznych już ok. 330 
roku po Chrystusie, z polecenia cesarzowej 

Heleny, w kościele Narodzenia, w Betlejem, na miej-
scu gdzie miał narodzić się Jezus Chrystus ustawiono 
prawdziwy kamienny żłób. W wigilijną noc biskup 
Jerozolimy w uroczystej procesji udawał się do Betle-
jem i tam, właśnie przy żłobie, odprawiał uroczystą 
Liturgię. Pod koniec wieku (w 397 r.) z   inicjatywy 
św. Hieronima wybudowano w Betlejem stajenkę 
z prawdziwego zdarzenia i stworzono misterium 
religijne, które pozwalało przybliżyć sobie tajemnicę 
Zwiastowania i Narodzenia Pana wszechświata 
w ubogim betlejemskim żłobie.  

B ardzo szybko zwyczaj ten dotarł do Rzymu, 
gdzie na wzór Betlejem ustawiano żłóbek w 

kościele Santa Maria Maggiore, w którym w wigilij-
ną noc Mszę św. sprawował sam Papież. Bardzo 
szybko też, za przykładem Rzymu, betlejemskie, 
religijne widowisko przyjęło się we wszystkich ko-
ściołach Zachodniego Cesarstwa. Odbywało się o 
świcie w sam dzień Bożego Narodzenia, przed dru-
gą, tzw. pasterską Mszą św. Przebrani za pasterzy 
kantorzy wchodzili do kościoła, gromadzili się przy 
stajence, urządzonej obok głównego ołtarza, w któ-
rej widać było kamienny żłób oraz figury Dzieciątka 
Jezus, Matki Najświętszej i św. Józefa. Tam dzielili 
się na poszczególne role aniołów, pasterzy, mędr-
ców, pogan oraz Żydów i odgrywali misterium.  

W  miarę upływu lat, owe przedstawienia po-
woli nabierały coraz większego blasku i 

splendoru, tworząc prawdziwy dramat sceniczny, 
grany przez zawodowych aktorów i śpiewaków, 
coraz bardziej jednak ewoluujący w kierunku świec-
kich przedstawień. Niejednokrotnie obfitowały one 
w sceny humorystyczne, pełne alegorii i rozmaitej 
symboliki oraz aluzji do współczesności, i w ten spo-
sób coraz luźniej wiązały się z historią biblijną. Wła-
śnie m. in. w tych przedstawieniach znajduje swoje 
korzenie gdzieniegdzie jeszcze zachowana tradycja 
ludowych jasełek i kolędników chodzących z gwiaz-
dą, czartem i turem. 

N adszedł jednak rok 1223 i misterium św. Franciszka 
z Asyżu. Aby zrozumieć i docenić doniosłość tego, 

co na nowo rozpoczął w Greccio, należy najpierw przyj-
rzeć się jego osobie. Urodzony ok. 1182 roku w rodzinie 
asyskiego kupca, wiążącego wielkie nadzieje, co do karie-
ry i przyszłości swego syna. Młodość upływa mu w zbyt-
ku i na zabawach z przyjaciółmi. Realizując swe mło-
dzieńcze ideały, a jednocześnie plany ojca, bierze udział 
w wyprawie wojennej, która kończy się dla niego więzie-
niem i długą, ciężką chorobą. W czasie rekonwalescencji 
powoli zmienia się jego spojrzenie na otaczający go świat. 
Zaczyna dostrzegać przemijalność rzeczy doczesnych 
i coraz bardziej myśli swe kieruje ku Bogu.  

P unktem zwrotnym w jego życiu wydaje się być we-
zwanie do naprawy Kościoła, skierowane do niego 

przez Chrystusa, które dociera do niego na modlitwie w 
kościele św. Damiana oraz spotkanie z trędowatym, w 
którym dostrzega samego cierpiącego Chrystusa. Rady-
kalnie zrywa z dotychczasowym trybem życia i rozpo-
czyna naśladować Chrystusa, ukazanego przez Ewange-
lię, poprzez posłuszeństwo Kościołowi, przez poślubie-
nie - jak sam mówił - wdowy po Panu Jezusie: Pani Bie-
dy oraz przez zachowanie doskonałej czystości.  

O d samego początku nawrócenia centrum życia Bie-
daczyny z Asyżu  stanowi Chrystus, zwłaszcza 

Ten przedstawiony przez ewangelistów Mateusza, Mar-
ka i Łukasza, w tajemnicach ziemskiego życia: w tajem-
nicy wcielenia, narodzenia, ubogiego życia i męczeńskiej 
śmierci na krzyżu. Franciszek starał się ukazywać nie 

 
tyle Chrystusa, Króla Wszechświata, odbierającego 
uwielbienie i chwałę, ale Jezusa - Człowieka, Jezusa - 
Brata, Jezusa, który tak, jak inni ludzie urodził się 
i żył w ubogich warunkach, który pracował w pocie 
czoła i który umarł w osamotnieniu za grzeszników. 
W ten sposób Święty chciał przybliżyć Chrystusa 
najmniejszym i ostatnim. Tym, dla których, dotych-
czas przedstawiany, pełen chwały, majestatu i wy-
wyższenia, był niezrozumiały, daleki i niedostępny. 
To właśnie miały na celu i tym były obchody Bożego 
Narodzenia w Greccio w 1223 roku.  

I ch oprawa i przebieg były z pozoru bardzo pro-
ste, ale jednocześnie niezwykle bogate w treści 

teologiczne. Otrzymawszy wcześniej pozwolenie od 
papieża Honoriusza III, Franciszek kazał nanieść 
siana, przyprowadził woła, osła i stadko owiec, wo-
kół kamiennego żłobu zgromadził okoliczną lud-
ność. W czasie sprawowanej o północy Mszy św. 
sam odczytał Ewangelię i wygłosił homilię. Barwne i 
dokładne opisy tej pierwszej, franciszkańskiej Betlej-
ki przekazują nam biografowie Świętego: Tomasz 
z Celano i św. Bonawentura, oraz bardzo popularne 
dzisiaj Kwiatki św. Franciszka. 

T radycyjną szopkę można rozpatrywać na 
dwóch płaszczyznach: religijnej i świeckiej. Od 

samego początku istnienia tej tradycji jej funkcja jest 
przede wszystkim ewangelizacyjna, katechetyczna. 
Poprzez bardzo proste środki wyrazu, przez posłu-
giwanie się obrazem i dźwiękiem, przybliża ona 
człowieka do głębi misterium samouniżenia się Bo-
ga. Ukazuje jak prostą a zarazem tajemniczą, jak 
zwyczajną-niezwyczajną drogę wybrał w swej wolnej 
miłości Bóg, aby objawić się swemu stworzeniu. 
Wskazuje również i uwrażliwia na wartość cnót 
ubóstwa i pokory, które w życiu człowieka mogą 
stać się instrumentami jego pojednania 
z otaczającym go światem, z bliźnim i z Bogiem. Ob-
jawia nam prawdę o rodzinie, oraz o wartości i god-
ności życia. Kieruje nasze kroki w kierunku głębsze-
go przeżywania modlitwy, zwłaszcza Modlitwy 
Pańskiej Ojcze nasz. 


