
Zwiastowanie Maryi Łk 1, 26  - 38 

 
26 W szóstym miesiącu  posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy 
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida ; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona , pełna łaski, Pan z Tobą, ».  
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do 
Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»  35 Anioł Jej 
odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym . 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.  
 

Narodzenie Jezusa Mt 1, 18 - 24 

 
18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim 
zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego . 19 Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie 

. 20 Gdy powziął 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. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A 
stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie 
i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel , to znaczy: "Bóg z nami". 24 Zbudziwszy się ze snu, 
Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,   

 Łk 2, 1 – 7      W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta , żeby przeprowadzić spis ludności 
w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz 

. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, 
z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, 
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 
położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  

 

Ucieczka do Egiptu Mt 2, 13 - 15 

 
13 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je 
zgładzić». 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 15 tam pozostał aż do 
śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna 
mego. 

 

Powrót do Nazaretu Mt 2, 19 - 23 

 
19 A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, 20 i rzekł: «Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia» . 21 On 
więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 22 Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 



Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony 
Galilei. 23 Przybył do miasta, zwanego Nazaret , i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: 
Nazwany będzie Nazarejczykiem  

Ofiarowanie w świątyni Łk 2, 22 - 40 

 
22 Gdy potem upłynęły dni ich  oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, 
aby Je przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu . 24 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie , zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  
25 A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał 
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 
zobaczy Mesjasza Pańskiego . 27 Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice 
wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 28 on wziął Je w objęcia, 
błogosławił Boga i mówił:  
29 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu  
w pokoju, według Twojego słowa.  
30 

  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,  
31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów:  
32 światło na oświecenie pogan  
i chwałę ludu Twego, Izraela».  
33 A Jego ojciec  i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do 
Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą . 35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 
wielu».   
36 Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego 
panieństwa siedem lat żyła z mężem 37 i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. 
Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 38 Przyszedłszy w tej 
właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy .  
39 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - 
Nazaret. 40 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na 
Nim.  

 

Dwunastoletni Jezus w świątyni Łk 2, 41 - 52 

 
41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście , udali się tam 
zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a 
tego nie zauważyli Jego Rodzice. 44 Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i 
szukali Go wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.  
46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał 
się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i 
odpowiedziami. 48 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 49 Lecz On im odpowiedział: «Czemuście 
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy  do mego Ojca?» 50 Oni jednak 
nie zrozumieli tego, co im powiedział. 
51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie 
te wspomnienia w swym sercu. 52 Jezus zaś czynił postępy w mądrości , w latach i w łasce  u Boga i u ludzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


