
11. Co św. Mateusz  

   pisze o narodzeniu Jezusa? 

    

 

    Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki  
       Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się   
  brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem  
    sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić  
      ją potajemnie. Gdy podjął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie  
       i rzekł:  „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej  
         Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło.  
          Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
           od jego grzechów. ”A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo  
            Pańskie powiedziane przez Proroka: „ Oto Dziewica pocznie  
             i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy  
             „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu  
               polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz  
               nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał 
                imię Jezus. 
      
         Mt 1, 18-25  



 

Co św. Łukasz pisze o narodzeniu Jezusa? 

      Bóg posłał anioła ........................ do  miasta  
         w Galilei, zwanego .........................., do Dziewicy  
          poślubienej mężowi, imieniem.........................., z rodu Dawida; 
    a Dziewicy było na imię ......................... . Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
        „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między  
      niewiastami.” Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to  
      pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „ Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem  
      łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz  imię ..................... .”  
      (...) Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według  
      twego słowa.” Wtedy odszedł do Niej anioł. W tym czasie Maryja wybrała się  
      i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła  
      do domu Zachariasza i pozdrowiła .......................... . Gdy  Elżbieta usłyszała 
      pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 
      Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „ Błogosławiona jesteś między  
       niewiastami i  błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka  
       mojego Pana przychodzi do mnie?” (...) Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza 
       moja ..................... , i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał 
       na uniżenie Służebnicy swojej.” (...)Maryja pozostała u niej około trzech 
       miesięcy; potem wróciła do domu. (...) W owym czasie wyszło rozporządze- 
       nie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.(...) 
        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 ............................ , ponieważ pochodził z domu 
    i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubieną sobie Maryją, która 
    była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas  
    rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go  
    w pieluszki i położyla  w ............................. , gdyż nie było dla nich  
     miejsca w gospodzie.      
        Łk rozdz. 1 i 2 
          (fragmenty)  
 
 
 
 
 


