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T. 9 - Zapowiedź narodzenia Johana Chrzciciela  T. 9 - Zapowiedź narodzenia Johana Chrzciciela 
Łk 1:5 – 1:25 
1:5 Zdarzyło się, że [był] za dni  

Heroda, króla Judei,  

pewien kapłan imieniem Zachariasz, 
ze zmiany Abiasza, i żona jego  

z córek Aarona,  

i imię jej Elżbieta. 
1:6 Byli zaś sprawiedliwi oboje  

przed Bogiem, podążając 

wobec wszystkich przykazań i  

praw Pana bez skazy. 
1:7 I nie mieli dzieci,  

ponieważ Elżbieta była bezpłodna,  
i oboje posunięci  

w dniach swych byli. 

 
1:8 Zdarzyło się zaś, [że gdy] 

sprawował służbę kapłańską swą,  

w kolejności zmiany swej  
przed Bogiem 
1:9 według zwyczaju [urzędu] 
kapłańskiego przypadło [mu],  

by zapalić kadzidło  

wszedłszy do przybytku Pana. 
1:10 I cała mnóstwo ludu  

modliła się na zewnątrz  

w godzinie kadzenia. 
1:11 Ukazał się zaś mu posłaniec 

Pana, stojący po prawicy  

ołtarza kadzenia. 
1:12 I zatrwożył się Zachariasz 

widząc [to] i strach ogarnął go. 

 
1:13 Rzekł zaś do niego posłaniec:  

"Nie bój się, Zachariaszu, gdyż zaś 

wysłuchana została prośba twoja,  
i żona twoja, Elżbieta,  

spłodzi ci syna, i nadasz  

imię mu Johan. 
1:14 I będzie radość tobie 

i wesele, i wielu z  

narodzenia jego będzie się radować. 
1:15 Będzie bowiem wielki przed 

Panem; i wina, i sycery  

zaiste nie [1] będzie pił, i Duchem 
świętym [2] będzie napełniony 

jeszcze w brzuchu matki swojej. 

 
[1] οὐ μὴ - podwójna, silna negacja 
[2] = świętym tchnieniem 

 

   Łk 1:5 – 1:25 
1:5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις  

Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας 

ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας  
ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ 

ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρὼν  

καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.  
1:6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι 

ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι  

ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ 

δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.  
1:7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον,  

καθότι ἦν {ἡ} Ἐλισάβετ στεῖρα,  
καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες  

ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.  

 
1:8 Ἐγένετο δὲ ἐν  

τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν  

ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ 
ἔναντι τοῦ θεοῦ,  
1:9 κατὰ τὸ ἔθος  
τῆς ἱερατείας ἔλαχε  

τοῦ θυμιᾶσαι  

εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου,  
1:10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ 

προσευχόμενον ἔξω  

τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.  
1:11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος  

κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν  

τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.  
1:12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας  

ἰδὼν καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν. 

  
1:13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· 

μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι 

εἰσηκούσθη ἡ δέησις σου,  
καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ  

γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις  

τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.  
1:14 καὶ ἔσται χαρά σοι  

καὶ ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ  

τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται.  
1:15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον  

{τοῦ} κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα 

οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος  
ἁγίου πλησθήσεται  

ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 

 
 

 

 

  



 
1:16 I wielu synów Izraela  

nawróci do Pana,  

Boga ich. 
1:17 I sam poprzedzi  

przed nim w duchu  
i mocy Eliasza, by zwrócić  

serca ojców ku dzieciom,  

i nieposłusznych ku mądrości 
sprawiedliwych, przygotowując 

Panu lud ubudowany". 

 
1:18 I rzekł Zachariasz do  

posłańca: "Po czym poznam to?  

Jam bowiem jest stary  
i żona moja posunięta  

w dniach swych". 

 
1:19 I odpowiadając posłaniec  

rzekł mu:  

"Jam jest Gabriel,  
stojący przed Bogiem,  

i zostałem wysłany,  

by przemówić do ciebie  
i ogłosić ci tę dobrą nowinę. 
1:20 I oto zamilkniesz i nie  

będziesz móc mówić aż do dnia, 
[kiedy] się to stanie, ponieważ nie 

uwierzyłeś słowom moim,  

które się wypełnią  
w czasie swoim ". 

 
1:21 I lud oczekiwał  
Zachariasza, i dziwili się,  

[że] zwlekał on w świątyni. 
1:22 Wyszedłszy zaś, nie mógł  
mówić do nich, i poznali, że  

miał widzenie w świątyni;  

i dawał znaki rękoma im;  
i pozostał niemym. 

 
1:23 I zdarzyło się, że gdy minęły  

dni służby jego,  

odszedł do domu swego. 

 
1:24 Zaś po tych dniach  

poczęła Elżbieta, jego żona, 
i w odosobnieniu trzymała się 

pięć miesięcy, mówiąc: 
1:25 "Tak bowiem mi uczynił  
Pan w dniach, kiedy wejrzał, 

by zdjąć hańbę mą pośród ludzi". 

 
 

 
1:16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 

ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον  

τὸν θεὸν αὐτῶν.  
1:17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται  

ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι  
καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι 

καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα  

καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει  
δικαίων, ἑτοιμάσαι  

κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.  

 
1:18 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν 

ἄγγελον· κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; 

ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης  
καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα  

ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.  

 
1:19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος  

εἶπεν αὐτῷ·  

ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ  
ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ  

καὶ ἀπεστάλην  

λαλῆσαι πρὸς σὲ  
καὶ εὐαγγελίσασθαι σοι ταῦτα·  
1:20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ 

δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας 
γένηται ταῦτα, ἀνθ᾿ ὧν οὐκ 

ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου,  

οἵτινες πληρωθήσονται  
εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 

 
1:21 Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν  
τὸν Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον  

ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.  
1:22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο  
λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι 

ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ·  

καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς  
καὶ διέμενεν κωφός.  

 
1:23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν  

αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, 

ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

  
1:24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας 

συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν  

μῆνας πέντε λέγουσα  
1:25 ὅτι οὕτως μοι πεποίηκεν  
κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν  

ἀφελεῖν ὄνειδος μου ἐν ἀνθρώποις. 

 

 



T. 10 - Zwiastowanie Mariam [= T.3]  T. 10 - Zwiastowanie Mariam [= T.3] 
Łk 1:26 – 1:38 
1:26 W miesiącu zaś szóstym 

wysłany został posłaniec Gabriel 
przez Boga do miasta  

galilejskiego, zwanego Nazareth, 
1:27 do dziewicy przyrzeczonej 
mężowi, imieniem Jozef,  

z domu Dawida; i imię  

dziewicy Mariam; 
1:28 i wszedłszy do niej,  

rzekł: "Witaj, łaską obdarzona,  

Pan z tobą. {Błogosławionaś ty  
między kobietami.} [1] 
1:29 Ona zaś na to słowo  

zatrwożyła się i zaczęła rozważać, 

cóż to za pozdrowienie. 

 
1:30 I rzekł posłaniec  
jej:  

 

"Nie bój się, Mariam,  
 

znalazłaś bowiem  

łaskę u Boga. 
1:31 I oto  

poczniesz w łonie, 

 
i urodzisz syna;  

i nadasz imię mu  

Jezus. 
 

 

 
1:32 Ten będzie wielki;  

i synem Najwyższego  
będzie nazwany; i da mu  

Pan, Bóg, tron Dawida,  

ojca jego; 
1:33 i zakróluje nad domem  

Jakuba na wieki;  

i królestwu jego  
nie będzie końca". 

 

 
 

 

 
 

 

 
[1] εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶν – 

wariant bizantyński A, C, D, X, Δ, 

Θ, f13, 33, 157, 565, 892, 1342, Byz, 
it, Sy, bo, DiatessaronEfrem, 

Euzebiusz, oparty o Łk 1:42 

 

= Łk 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Łk 1:35 I odpowiadając posłaniec  
rzekł jej:  

 

 
 

"Duch święty zstąpi na ciebie  

i moc Najwyższego zacieni cię;  
stąd i to spłodzone  

świętym zostanie nazwane,  

synem Boga. 
 

 

 
Łk 1:77 by dać poznanie  

zbawienia ludowi swemu  

dzięki odpuszczeniu grzechów jego, 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

= Mt 1:18 – 1:25 (T. 3) 
1:18 Zaś z {Jezusa} [1] Pomazańca 

narodzeniem tak było:  
 

Będąc przyrzeczoną,  

matka jego, Maria,  
Jozefowi,  

zanim się złączyli,  

znalazła się w łonie noszącą [2] 
z Ducha świętego.  
1:19 Jozef zaś, mąż jej,  

będąc sprawiedliwym i nie chcąc ją 
wystawiać na pohańbienie, 

postanowił skrycie  

oddalić ją. [3] 

 
1:20 Gdy zaś nad tym rozmyślał,  

oto posłaniec Pana we śnie  
ukazał się mu, mówiąc:  

"Jozefie, synu Dawida,  

nie bój się przyjąć Marii,  
żony swej,  

 

 
to bowiem, [co] w niej spłodzone,  

z Ducha jest świętego. 

 
1:21 Urodzi zaś syna,  

i nadasz mu imię  

Jezus;  
on bowiem  

zbawi lud swój  

od grzechów jego". 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
[1] warianty: Χριστοῦ Ἰησοῦ 
("Pomazańca Jezusa") - B, 

Hieronim; Χριστοῦ ("Chrystusa") – 

pc, it,, Sy-S, Sy-C, Ireneusz, 
DiatessaronSy, Tertualian, 

Hieronim, Augustyn; Ἰησοῦ 

("Jezusa") – W, pc 
[2] = stanie się brzemienną 
[3] = rozwieść się, por. Mt 5:31 

 

 Łk 1:26 – 1:38 
1:26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ 

ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ  
ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν  

τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ  
1:27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην 
ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ  

ἐξ οἴκου Δαυὶδ καὶ τὸ ὄνομα  

τῆς παρθένου Μαριάμ.  
1:28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν  

εἶπεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη,  

ὁ κύριος μετὰ σοῦ. {εὐλογημένη σὺ  
ἐν γυναιξὶν}  
1:29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ  

διεταράχθη καὶ διελογίζετο  

ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.  

 
1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος  
αὐτῇ·  

 

μὴ φοβοῦ, Μαριάμ,  
 

εὗρες γὰρ  

χάριν παρὰ τῷ θεῷ.  
1:31 καὶ ἰδοὺ  

συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ  

 
καὶ τέξῃ υἱὸν  

καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἰησοῦν.  
 

 

 
1:32 οὗτος ἔσται μέγας  

καὶ υἱὸς ὑψίστου  
κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ  

κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ  

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,  
1:33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 

Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας  

καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ  
οὐκ ἔσται τέλος. 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

= Łk 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Łk 1:35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος  
εἶπεν αὐτῇ·  

 

 
 

πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ  

καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·  
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον  

ἅγιον κληθήσεται  

υἱὸς θεοῦ.  
 

 

 
Łk 1:77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν  

σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ  

ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

= Mt 1:18 – 1:25 (T. 3) 
1:18 Τοῦ δὲ {Ἰησοῦ} Χριστοῦ  

ἡ γένεσις οὕτως ἦν.  
 

μνηστευθείσης  

τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας  
τῷ Ἰωσήφ,  

πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς  

εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα  
ἐκ πνεύματος ἁγίου.  
1:19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς,  

δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν 
δειγματίσαι,  

ἐβουλήθη λάθρᾳ  

ἀπολῦσαι αὐτήν.  

 
1:20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος 

ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾿ ὄναρ 
ἐφάνη αὐτῷ λέγων·  

Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ,  

μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν  
τὴν γυναῖκα σου·  

 

 
τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν  

ἐκ πνεύματος ἐστιν ἁγίου.  

 
1:21 τέξεται δὲ υἱόν,  

καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἰησοῦν·  
αὐτὸς γὰρ  

σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ  

ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

/1:31 I oto  
poczniesz w łonie, 

i urodzisz syna;  

i nadasz imię mu  
Jezus./ 

 

 
 

 

 
 
1:34 Rzekła zaś Mariam do  

posłańca: "Jakże się to stanie,  
skoro mężczyzny nie zaznaję"? [2] 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
1:35 I odpowiadając posłaniec  

rzekł jej:  
"Duch święty zstąpi na ciebie  

i moc Najwyższego zacieni cię;  

stąd i to spłodzone {z ciebie} [3]  
świętym  

będzie nazwane, synem Boga. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
[2] dosł. nie poznaję = skoro z 
mężczyzną nie współżyję?; podobnie 

jak w Mt 1:25 
[3] ἐκ σοῦ - wariant mniejszościowy 
C*, Θ, f1, 124, 174, 22, 33, 372, 

517, 954, 1675, pc9, a, c, r1, vg, Sy-

P, Sy-Pal, Diatessaron, Ireneusz, 
Tertulian, Epifaniusz  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Łk 2:7a i urodziła syna  

swego pierworodnego,  
 
Łk 2:21 I gdy minęło osiem dni, 

obrzezano go;  
i nadano imię mu  

Jezus, jak go nazwał posłaniec,  

zanim się począł on  
w brzuchu. 

 

 
Łk 2:23 (jak napisano w Prawie  

Pana, że: "Wszystek mąż,  

co rozewrze żywot,  
świętym Panu  

będzie nazwany") 

 
 

 
1:22 To zaś wszystko się  

wydarzyło, aby się wypełniło  

to, co rzekł Pan, poprzez  

{Izajasza} [4] proroka mówiącego: 
1:23 "Oto dziewica  
w łonie nosić będzie  

i urodzi syna,  

i nadadzą [5] imię mu  
Emmanuel", (to jest  

w tłumaczeniu  

"Z nami Bóg"). 
 
1:24 Wstawszy zaś Jozef ze  

snu uczynił to, co rozkazał  
mu posłaniec Pana  

i przyjął żonę swoją. 

 
1:25 I {nie zaznawał jej, [6] 

dopóki {nie}} [7] urodziła syna 

{swego pierworodnego}; [8] 
 

 

 
i nadał imię mu  

Jezus. 

 
 

 

 
= Mt 1:20 

 

 
( 2:23b … że: "Nazorejczykiem  

będzie nazwany".) 

 
 

 

 
[4] Ἠσαΐου - wariant mniejszościowy 

D, pc, it, vg, Sy, sams, DiatessaronSy, 
IreneuszLat 

[5] wariant: καλέσεις ("nadasz") – D, 

pc, d, ff1, boms, Orygenes 
[6] dosł. poznawał = i nie obcował z 

nią [cieleśnie]; hebraizm 

oznaczający współżycie seksualne 
[7] fragment usunięty w k, Sy-S 
[8] τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον – 

wariant bizantyński C, D, L, W, Δ, 
087, 124, f13, 372, 892, 1071, Byz, 

aur, f, ff1, vg, Sy-P, Sy-H, Bazyli z 

Cezarei, DiatessaronEfrem; τὸν υἱόν 
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον – L, D*, d, q;  

υἱόν – א, B, Z, 071, f1, 788, 33, 

1192, it, Sy-S, Sy-C, mae-1, bo; υἱόν 
αὐτῆς – 1182, sa 

 

 

 

 

 

/1:31 καὶ ἰδοὺ  
συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ  

καὶ τέξῃ υἱὸν  

καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν./  

 

 
 

 

 
 
1:34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς  

τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται τοῦτο,  
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
1:35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος  

εἶπεν αὐτῇ·  
πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ  

καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·  

διὸ καὶ τὸ γεννώμενον {ἐκ σοῦ} 
ἅγιον  

κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Łk 2:7a καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν  

αὐτῆς τὸν πρωτότοκον,  
 
Łk 2:21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι 

ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν  
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου  

πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν  
ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

 

 
Łk 2:23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ 

κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν  

διανοῖγον μήτραν  
ἅγιον τῷ κυρίῳ  

κληθήσεται,  

 

 
1:22 τοῦτο δὲ ὅλον  

γέγονεν ἵνα πληρωθῇ  

τὸ ρηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ  

τοῦ {Ἠσαΐου} προφήτου λέγοντος· 
1:23 ἰδοὺ ἡ παρθένος  
ἐν γαστρὶ ἕξει  

καὶ τέξεται υἱόν,  

καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἐμμανουήλ, (ὅ ἐστιν 

μεθερμηνευόμενον  

μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός).  
 
1:24 ἐγερθεὶς δὲ {ὁ} Ἰωσὴφ ἀπὸ  

τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν 
αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου  

καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,  

 
1:25 {καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν  

ἕως {οὗ}} ἔτεκεν {τὸν} υἱόν·  

{αὐτῆς τὸν πρωτότοκον} 
 

 

 
καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἰησοῦν. 

 
 

 

 
= Mt 1:20 

 

 
( 2:23b … ὅτι Ναζωραῖος  

κληθήσεται.) 

 
 



 
1:36 I oto Elżbieta,  

krewna twoja,  

poczęła syna w starości swojej,  

i ten miesiąc szóstym jest jej,  

[tej] nazywanej bezpłodną; 
1:37 gdyż nie jest niemożliwe  

dla Boga [4] żadne oznajmienie". [5] 

 
1:38 Rzekła zaś Mariam: 

"Oto ja niewolnica Pana,  

niech mi się stanie  
według oznajmienia twego".  

 

I odszedł od niej posłaniec. 
 

 
[4] wariant bizantyński: παρὰ τῷ θεῷ 
("u Boga") – אC2, A, C, Δ, Θ, Ψ, f1, 

f13, 33, 157, 579, 700, 892, 1071, 

1241, Byz; por. Łk 1:30 
[5] = słowo, rzecz (hebraizm) 

 

 
1:36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ  

ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ  

συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς  

καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ  

τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·  
1:37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει  

παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ρῆμα.  

 
1:38 εἶπεν δὲ Μαριάμ·  

ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου·  

γένοιτο μοι  
κατὰ τὸ ρῆμα σου.  

 

καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

T. 11 - Nawiedzenie Elżbiety  T. 11 - Nawiedzenie Elżbiety 
Łk 1:39 – 1:45 
1:39 Powstawszy zaś Mariam  

w dniach tych  

podążyła do górskiej krainy 
z pośpiechem do miasta Judy. 
1:40 I weszła  

do domu Zachariasza;  
i pozdrowiła Elżbietę. 

 
1:41 I zdarzyło się, że gdy usłyszała 
pozdrowienie Marii  

Elżbieta,  

podskoczyło niemowlątko  
w brzuchu jej; [1] 

i napełniona została  

Duchem świętym Elżbieta. 
 
1:42 I zawołała okrzykiem [2] 

wielkim i rzekła:  
"Błogosławionaś ty  

między kobietami  

i błogosławiony owoc  
brzucha twego. 
1:43 I skąd mi to,  

by przyszła matka  
Pana mego ku mnie? 

 

 
[1] = w łonie jej 
[2] wariant bizantyński: φωνῇ 

("głosem") – A, D, Δ, Ψ, f1, 157, 
700, Byz 

 

   Łk 1:39 – 1:45 
1:39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ  

ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις  

ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν  
μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα,  
1:40 καὶ εἰσῆλθεν  

εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου  
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.  

 
1:41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν  
τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας  

ἡ Ἐλισάβετ,  

ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος  
ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς,  

καὶ ἐπλήσθη  

πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,  
 
1:42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ  

μεγάλῃ καὶ εἶπεν·  
εὐλογημένη σὺ  

ἐν γυναιξὶν  

καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς  
τῆς κοιλίας σου.  
1:43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο  

ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ  
τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ;  

 

 
 

 

 
 

 

  



 
1:44 Oto bowiem  

gdy stał się [3] głos  

pozdrowienia twego  

do uszu moich, 

podskoczyło z radości 
niemowlątko w brzuchu moim. 
1:45 I szczęśliwa, która uwierzyła,  

że będą wypełnione [4] 
te [słowa] wypowiedziane jej  

przez Pana". 

 
 
[3] = dotarł 
[4] = spełnią się 
 

 
1:44 ἰδοὺ γὰρ  

ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ  

τοῦ ἀσπασμοῦ σου  

εἰς τὰ ὦτα μου,  

ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει  
τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.  
1:45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα  

ὅτι ἔσται τελείωσις  
τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ  

παρὰ κυρίου. 

T. 12 - Magnificat  T. 12 - Magnificat 
Łk 1:39 – 1:45 
1:46 I rzekła Elżbieta: [1] 
 

"Wielbi mój dech żywota [2] Pana, 
1:47 i rozradował się duch mój  
w Bogu, zbawicielu moim, 
1:48 gdyż wejrzał na  

uniżoność niewolnicy swojej.  
Oto bowiem odtąd  

szczęśliwą będą zwać mnie 

wszystkie pokolenia, 
1:49 gdyż uczynił mi  

wielkie [rzeczy] Mocny;  

i święte jest imię jego; 
1:50 i miłosierdzie jego  

na pokolenia i pokolenia  

nad tymi, którzy się go boją. 
 
1:51 Okazał siłę ramieniem  

swoim, rozrzucił pysznych  
z zamysłów serc ich. 
1:52 Strącił możnych  

z tronów  
i wywyższył poniżonych. 

 

 
[1] Ἐλισάβετ ("Elżbieta") – w oparciu 

o kodeksy starołacińskie it (a, b, l*) 

(Vercellensis, Veronensis, 
Rhedigerianus), IreneuszLat, 

Hieronim, Nicetas z Remezjany, 

wariant uznawany za pierwotny, 
por. Harnack, Kloha; wariant 

powszechny, doktrynalny: Μαριάμ 

("Mariam"); prawdopodobnie 
zarówno Ἐλισάβετ jak i Μαριάμ 

stanowią glosy uzupełniające zwrot 

"Καὶ εἶπεν·" ("I rzekła:") 
[2] = dech życia, dusza, żywot  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  Łk 1:39 – 1:45 
1:46 Καὶ εἶπεν Ἐλισάβετ· 
 

Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον, 
1:47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμα μου 
ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρι μου, 
1:48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ  

τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. 
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν  

μακαριοῦσιν με  

πᾶσαι αἱ γενεαί, 
1:49 ὅτι ἐποίησεν μοι  

μεγάλα ὁ δυνατός.  

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
1:50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ  

εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς  

τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 
 
1:51 Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι 

αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους 
διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· 
1:52 καθεῖλεν δυνάστας  

ἀπὸ θρόνων  
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 
1:53 Łaknących nasycił dobrami  

i bogaczy odprawił  

z niczym. 
1:54 Ujął się za Izraelem,  

sługą [3] swoim,  
pamiętając o miłosierdziu - 
1:55 jak powiedział do  

ojców naszych,  
do Abrahama i nasienia jego [4] 

- na wieki". 

 
1:56 Pozostała zaś Mariam  

z nią około trzech miesięcy  

i wróciła do domu swego. 
 

 
[1] sługą – synem, chłopcem 
służebnym 
[2] = potomstwa 

 

 
1:53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν 

κενούς. 
1:54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ  

παιδὸς αὐτοῦ,  
μνησθῆναι ἐλέους, 
1:55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς  

τοὺς πατέρας ἡμῶν,  
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ 

εἰς τὸν αἰῶνα. 

 
1:56 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ  

σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς,  

καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 

T. 13 - Narodziny Johana  T. 13 - Narodziny Johana 
Łk 1:57 – 1:66 
1:57 Zaś dla Elżbiety nastał  

czas jej porodu  
i zrodziła syna. 
1:58 I usłyszeli sąsiedzi  

i krewni jej,  
że wielkie okazał Pan 

miłosierdzie swe wobec niej, 

i cieszyli się razem z nią. 
 
1:59 I zdarzyło się, że w dniu  

ósmym przyszli obrzezać  
dziecko; i chcieli nadać mu 

imię ojca jego,  

Zachariasza. 
1:60 I odpowiadając  

matka jego rzekła:  

"Nie, bowiem  
nazwane będzie Johanem". 
1:61 I rzekli do niej, że:  

"Nikogo nie ma z rodziny twej 
o imieniu takim". 

 
1:62 Dawali zaś znaki ojcu jego,  
jak chciałby nazwać je. 
1:63 I poprosiwszy o tabliczkę, 

napisał, mówiąc:  
"Johan jest imię jego".  

I wszyscy się zdziwili. 
1:64 Otwarte zaś zostały  
usta jego natychmiast;  

i jego język;  

i mówił błogosławiąc Boga. 
 

 

   Łk 1:57 – 1:66 
1:57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη  

ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτὴν  
καὶ ἐγέννησεν υἱόν.  
1:58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι  

καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς  
ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος  

τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾿ αὐτῆς  

καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.  
 
1:59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ  

τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν  
τὸ παιδίον καὶ ἐκάλουν αὐτὸ  

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

Ζαχαρίαν.  
1:60 καὶ ἀποκριθεῖσα  

ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν·  

οὐχί, ἀλλὰ  
κληθήσεται Ἰωάννης.  
1:61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι  

οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου 
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.  

 
1:62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ  
τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό.  
1:63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον  

ἔγραψεν λέγων·  
Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ.  

καὶ ἐθαύμασαν πάντες.  
1:64 ἀνεῴχθη δὲ  
τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα  

καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ,  

καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.  
 

 

  



 
1:65 I zdarzyło się, że  

na wszystkich [padł] strach  

sąsiadów ich;  

i po całej górskiej krainie Judei 

rozpowiadano o wszystkich  
oznajmieniach tych, 
1:66 i rozważał każdy  

usłyszawszy w sercu swym, 
mówiąc: "Kimże dziecko to  

będzie?";  

 
i bowiem ręka Pana  

{była} [1] z nim. 

 
 
[1] pomija D, it (d, ff2, l, q), vgms,  

Sy-S 
 

 
1:65 Καὶ ἐγένετο  

ἐπὶ πάντας φόβος  

τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς,  

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας 

διελαλεῖτο πάντα  
τὰ ρήματα ταῦτα,  
1:66 καὶ ἔθεντο πάντες  

οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν 
λέγοντες· τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο 

ἔσται;  

 
καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου  

{ἦν} μετ᾿ αὐτοῦ. 

T. 14 - Benedictus  T. 14 - Benedictus 
Łk 1:67 – 1:80 
1:67 I Zachariasz, ojciec jego, 
napełniony został Duchem świętym; 

i prorokował, mówiąc: 

 
1:68 "Błogosławiony Pan,  

Bóg Izraela,  

gdyż wejrzał i dokonał  
odkupienia ludu swego; 
1:69 i wzbudził róg zbawienia  

nam w domu Dawida,  
sługi swego, 
1:70 jako zapowiedział  

przez usta świętych  
od wieku proroków swych;  
1:71 zbawienia od wrogów naszych  

i z ręki wszystkich  
nienawidzących nas, 
1:72 by okazać miłosierdzie z ojcami 

naszymi, i by pamiętać  
o przymierzu świętym swym,  
1:73 przysiędze, którą złożył  

wobec Abrahama, ojca naszego,  
że da nam, 
1:74 bez bojaźni,  

z ręki wrogów wyrwanym,  
służyć mu 
1:75 w świątobliwości  

i sprawiedliwości przed nim,  
[po] wszystkie dni  

{życia} [1] nasze{go}. 

 
 
[1] τὴς ζωῆς – wariant bizantyński  

Γ, Θ, f1, f13, 157, 700, 1424, 2542, 
Byzpart, Sy-S, Orygenes 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Łk 1:67 – 1:80 
1:67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου  

καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων· 

 
1:68 Εὐλογητὸς κύριος  

ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ,  

ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν 
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 
1:69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας  

ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυὶδ  
παιδὸς αὐτοῦ, 
1:70 καθὼς ἐλάλησεν  

διὰ στόματος τῶν ἁγίων  
ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 
1:71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν 

καὶ ἐκ χειρὸς πάντων  
τῶν μισούντων ἡμᾶς, 
1:72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων 

ἡμῶν καὶ μνησθῆναι  
διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 
1:73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς  

Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν,  
τοῦ δοῦναι ἡμῖν 
1:74 ἀφόβως  

ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ρυσθέντας 
λατρεύειν αὐτῷ  
1:75 ἐν ὁσιότητι  

καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ 
πάσαις ταῖς ἡμέραις  

{τὴς ζωῆς} ἡμῶν. 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
1:76 I ty, dziecko, prorokiem 

Najwyższego będziesz nazwane, 

podążysz bowiem  

przed obliczem Pana [2] 

przygotowując ścieżki jego, 
1:77 by dać poznanie zbawienia 

ludowi swemu dzięki odpuszczeniu  

grzechów jego, 
1:78 poprzez wnętrzności [3]   

[pełne] miłosierdzia Boga naszego,  

dzięki którym wejrzy [z troską]  
na nas wschód z wysokości, 
1:79 by objawić się [tym, którzy]  

w ciemności i w mrokach śmierci 
siedzą, skierować  

stopy nasze na drogę pokoju". 

 
1:80 Dziecko zaś rosło  

i wzmacniało się w duchu,  

i przebywało na pustkowiach,  
aż do dnia wystąpienia swego 

przed Izraelem. 

 
 

 

 
 

 

 
[2] πρὸ προσώπου κυρίου ("przed 

obliczem Pana") wariant 

bizantyński: A, C, D, L, R, Δ, Θ, Ψ, 
0130, f1, f13, 33, 157, 579, 700, 

892, 1241, 1342, Byz, Sy, 

IreneuszLat; ἐνώπιον κυρίου ("przed 
Panem") – P4, א, B, W, 0177, pc, 

Orygenes 
[3] dosł. jelita (por. Dz 1:18);  
idiom hebrajski, sens: "poprzez 

serce pełne miłosierdzia" 
 

 

 

 

 

 
1:21 (…) on bowiem zbawi  
lud swój od  

grzechów jego". 

 

 
1:76 Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης 

ὑψίστου κληθήσῃ·  

προπορεύσῃ γὰρ  

πρὸ προσώπου κυρίου  

ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 
1:77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας  

τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει  

ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 
1:78 διὰ σπλάγχνα  

ἐλέους θεοῦ ἡμῶν,  

ἐν οἷς ἐπισκέψεται 
ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 
1:79 ἐπιφᾶναι τοῖς  

ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου 
καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι  

τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 

 
1:80 Τὸ δὲ παιδίον ἠύξανεν  

καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,  

καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις  
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ  

πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 

 

 

 

 

 
1:21 (…) αὐτὸς γὰρ σώσει  
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ  

τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.  

 

 


