SZOPKI GÓRNEGO ŚLĄSKA 26.01.2019r.…
26 stycznia 2019 roku o g. 8.00 wyruszyliśmy na kolejną (ó smą) pielgrzymkę tym razem
pod hasłem: „Szlakiem Szopek Bożonarodzeniowych Gó rnego Śląska”.
Tradycyjnie wszystko perfekcyjnie przygotowane, podane miejsca w autokarze, każdy z
uczestnikó w otrzymał program, tradycyjne powitanie pielgrzymó w z Suchej Gó ry.
O g. 8.30 dotarliśmy do Piekar Śląskich. „Piekarskie Betlejem” – to przepiękna szopka
wyró żniająca się regionalnym charakterem. Nieodzowną częścią śląskich domó w była
„lauba” w któ rej siedzieli „starki” i „starzyki”, wszędzie panował niesamowity ład i
porządek. W izbie regionalnej mogliśmy zobaczyć przedmioty używane przed laty przez
naszych przodkó w m.in. żelazko „na duszę”, kredens, ręczne robó tki, przepiękne stroje
regionalne. W Piekarskim Betlejem nie zabrakło także żywych zwierząt, na któ re
szczegó lną uwagę zwracały małe dzieci odwiedzające to miejsce całymi rodzinami.
Piekarska szopka nawiązuje także do ważnych wydarzeń z życia Kościoła na świecie i w
naszej ojczyźnie.
Kolejnym etapem naszego pielgrzymowania była parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
(OO. Franciszkanie w Zabrzu). Ż ywe zwierzęta – kury, kró liki, gołębie i mały Pan Jezus
spoczywający na posłaniu z kró liczego futerka. Zabrzań ska szopka zachwyca
niesamowitym rozmachem – zajmuje całe prezbiterium kościoła wraz z nawami
bocznymi i chó rem. Jej regionalny akcent podkreślała śląska izba z piecem kaflowym i
„byfyjem”. Tą szopkę wznosi się od początku listopada i wygląda naprawdę przepięknie.
Od godziny 11.00 przez pó ł godziny gościliśmy w parafii M.B. Ró żań cowej w Rudzie
Ś ląskiej Halembie. Ruchoma stajenka została zbudowana w 1950 roku nad głó wnym
ołtarzem. Obecnie ustawiana jest w bocznej kaplicy dobudowanej do kościoła w roku
1969.
O godz. 12.00 dotarliśmy do Przyszowic, gdzie rodzina ks. Grzegorza ugościła nas
ciepłym posiłkiem (pyszny bogracz), kawą, herbatą. Ten czas minął bardzo szybko przy
wspó lnych rozmowach i w miłej atmosferze.
Po 13.00 dotarliśmy do Starych Panewnik do par. św. Antoniego Padewskiego. Piękna,
tradycyjna szopka – Jezus na sianku, Maryja, św. Jó zef, Trzej Kró lowie i piękne słowa,
któ re utkwiły w pamięci umieszczone w szopce – „i poczęła z Ducha Świętego”.
Obejrzeliśmy także makietę przyszłego kościoła i klasztoru, któ ry w najbliższym czasie
rozpoczną budować tam Ojcowie Franciszkanie.
Po 14.00 to czas kiedy dotarliśmy do Panewnik do Bazyliki św. Ludwika i Wniebowzięcia
N.M.P. Tu znajduje się największa na śląsku szopka ołtarzowa, któ ra zajmuje
powierzchnię 2.524 m. Do jej budowy użyto ok. 120 ró żnych figur, z któ rych najstarsza
liczy 130 lat. Pod centralną częścią żłó bka widnieje napis: „Duch, któ ry umacnia miłość”
– napis ten zmotywował nas do chwili zadumy i refleksji nad obecnością Ducha Świętego
w naszym życiu. W Panewnickiej parafii zwiedziliśmy jeszcze szopkę ruchomą,
podziwialiśmy szopki misyjne, by na koń cu w stodole oddać wraz z żywymi zwierzętami
pokłon dzieciątku Jezus.
Ostatnim etapem naszego pielgrzymowania była ruchoma szopka w Ligocie Rybnickiej –
drewniany kośció ł św. Wawrzyń ca. Szopka nie duża, ale z całością tworzyła niezwykłą
atmosferę. Poruszające się figury wokó ł Jezusa przy dźwięku kolęd i narracji opowieści o
przedziwnej nocy narodzin Pana Jezusa spowodowały, że wszyscy z zaciekawieniem i
wzruszeniem wyciszyli się, bo nawiedzanie szopek to nie tylko zwykłe „oglądanie”, ale to
przeżywanie, wyrażanie wiary, czułości i miłości do Jezusa, któ ry przychodzi na świat i
jako małe dzieciątko, a ró wnocześnie Pan tego świata nam błogosławi. W kościele św.
Wawrzyń ca ks. Grzegorz celebrował dla nas Mszę Świętą. Po Eucharystii nawiedziliśmy

znajdujący się tuż obok kościoła gró b miejscowego proboszcza ks. Henryka Kusia, któ ry
w 1991 roku został bestialsko zamordowany na miejscowej plebani, przez nieznanych
do dzisiaj mordercó w.
Przed godziną 19.00 szczęśliwi wró ciliśmy do naszych domó w. Był to piękny, pełen
wzruszeń dzień . Dlatego jesteśmy wdzięczni księdzu Grzegorzowi za spędzony wspó lnie
czas – Bó g zapłać.
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