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Żywot Świętej 



Barbara przyszła na świat w Nikomedii (dzisiejsza 

Turcja) w bogatej i wpływowej rodzinie pogańskiej. 

Była jedynaczką, długo oczekiwaną przez rodziców. 

Odznaczała się niezwykłą urodą i wielkimi 

zdolnościami. Jej ojciec Dioskur, gorliwy poganin, 

pragnął córkę chronić przed zepsuciem tego świata, 

a także ustrzec przed szerzącym się 

chrześcijaństwem. Z tego też powodu wybudował 

warowną wieżę z dwoma oknami, w której umieścił 

Barbarę. 



W wieży towarzystwa dotrzymywali jej różni 

nauczyciele,  którzy przekazywali Jej swoją wiedzę. 

Jeden z nauczycieli zapoznał Barbarę z 

chrześcijaństwem. Barbara uwierzyła Chrystusowi, 

w tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest. 

Postanowiła żyć w dozgonnej czystości w imieniu 

Jezusa Chrystusa. Dla uczczenia świętej Trójcy 

poleciła wybić w wieży trzecie okno.  



Wizerunek i atrybuty 
Świętej 



Wizerunek i atrybuty 

Św. Barbara zazwyczaj jest przedstawiana w królewskich 

szatach - w koronie oraz w płaszczu z welonem. 

Dodatkowo towarzyszą Jej różne atrybuty tj.: 

 wieża 

 kielich z hostią lub monstrancją 

 miecz   

 palma 



Wieża 

Wieża jest symbolem 

uwięzienia. Jest to 

wieża z trzema oknami 

lub trzema 

kondygnacjami, co ma 

oznaczać głęboką 

wiarę Świętej w Trójcę 

Przenajświętszą.  



Kielich lub monstrancja  

Święta Barbara przedstawiana 

jest z kielichem lub 

monstrancją w dłoni, ponieważ 

przede wszystkim jest patronką 

dobrej śmierci i umierających. 

Podobno modliła się o to, aby 

nikt przed opuszczeniem tego 

świata nie został pozbawiony 

przyjęcia Sakramentów.  

 



Miecz  

Miecz jest 

narzędziem, 

którym ojciec 

Barbary odebrał 

Jej życie.  



Palma 

Palma jest symbolem 

męczeństwa i zwycięstwa 

nad śmiercią 



Relikwie 



Relikwie św. Barbary 

Relikwie św. Barbary czczone są w wielu kościołach 

na całym świecie m.in. w:  

• bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie 

• Włoszech 
− Wenecji (grób na wyspie Burano) 
− Neapolu 

− Piacenzy 

− Cremonie 

− Mantui 

− Trapani 

− Montecatini 

 

• Holandii 

• Grecji  

• Niemczech 

• Polsce 



Relikwie Świętej w Polsce: 
Czerwińsk – Klasztor Kanoników Regularnych  

Tu do niedawna znajdowała się czaszka św. 

Barbary 

 



 Relikwie Świętej w Polsce:  
Pelplin - Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP 
 



Relikwie Świętej w Polsce: 
Kraków – Kościół św. Andrzeja 



Św. Barbara jako Patronka 



Św. Barbara jest patronką 

umierających. Podobno św. Stanisław 

Kostka, należący do bractwa Jej 

imienia, zapisał, że kiedy ciężko 

zachorował, udając się pieszo do 

Wiednia, zatrzymał się w domu 

protestanta. Gospodarz nie chciał 

dopuścić katolickiego księdza do 

chorego. Wtedy sama św. Barbara 

udzieliła Stanisławowi Komunii 

Świętej. 

   



Święta Barbara patronką 
górników 
polonica 









 

 

 
  





Szczęść Boże!!! 

Dziękuję za uwagę!!! 


