
13. Narodzenie Jana Chrzciciela 

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz,  
z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 
Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według 
wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka,   
ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. 
 Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłań- 
ską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kałpłańskim przypadł  
w udziale los, żeby  wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzienia.  
A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał  
mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się  
na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego:  
„Nie bój się, Zychariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja 
Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan“. (…) Na to rzekł Zachariasz  
do anioła: „Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest  
w podeszłym wieku“. Odpowiedział mu anioł: „Ja  jestem Gabriel, stojący 
przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną 
nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym 
się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim cza-
sie“.  
 Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzy-
muje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli 
więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. 
 
                 Łk 1, 1-15; 18-22 

  

Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan 
okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli (...) i chcieli mu dać 
imię ojca  jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: „Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan”. 
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc na migi jego ojca, jak by 
chciał go  nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: 
 
 
          będzie mu na imię”. I zdumieli się wszyscy. 
     A natychmiast otworzyły się jego usta, i [rozwiązał się] jego język, i mówił  
     błogosławiąc Boga.       Łk 1, 57-64 



Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, 

Z Bogiem możemy rozmawiać i bez słów. 


