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 RODOWODY 
 

 Przypadające 8 września Święto Narodzenia NMP kieruje naszą uwagę na 
ziemskie realia życia Matki Bożej: miejsce urodzenia i jej rodziców. Ewangelie nie 
mówią o tym, ale wg tradycji przekazanej w apokryfach,  m.in. w „Ewangelii 
Jakuba”, Maryja urodziła się w Nazarecie a jej rodzice, Joachim i Anna, oddali 
ją w dzieciństwie na służbę do Świątyni Jerozolimskiej. Życie Anny i Joachima, 
opisane w apokryfach, zostało zilustrowane na 40 freskach przez włoskiego 
malarza Giotta. Na tej podstawie możemy wyobrazić sobie dziadka i babcię 
Jezusa.  
 

 W  kontekście tego maryjnego święta chcemy też  wskazać na dokładne 
miejsce urodzenia o. Mariana Żelazka - Sługi Bożego, którego proces 
beatyfikacyjny rozpoczął się w grudniu 2019r. Przyszły misjonarz urodził się 
w Palędziu – u zbiegu obecnej ulicy Nowej i ul. O. Mariana Żelazka. W pobliżu 
domu rodzinnego stał wiatrak. Znajdziemy go na mapie z 1900r. Rodzice – 
Stanisław i Stanisława – też  urodzili się w tej samej wiosce. A dziadkowie i 
pradziadkowie pochodzili z Palędzia i okolicznych miejscowości: Dąbrowy, 
Skórzewa, Kiełczewa k. Kościana i Olędrów k. Opalenicy. Przedstawia to drzewo 
genealogiczne przodków o. Mariana po mieczu i po kądzieli. 
  

W takiej sytuacji przypomnijmy sobie koniecznie dwa ewangeliczne rodowody 
Jezusa (Mt 1,1-17; Łk 3,23-38). Przedstawiają męskich przodków od strony Jego 
ziemskiego opiekuna – Józefa, męża Maryi. Ewangelista Łukasz podaje 77 imion 
a św. Mateusz przytacza 42 imiona męskie i wspomina o pięciu kobietach: 
Tamar, Rachab, Rut, żonie Uriasza i Maryi. 
  

Zainteresowanych genealogiami odsyłamy do starotestamentowej Pierwszej 
Księgi Kronik, gdzie jest wiele szczegółowych rodowodów i spisów przodków. 



TERMINARZ  
 
Pierwsza  Sobota – 5 września 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
 
Pierwsza  Niedziela – 6 września 
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 
Ostatnia niedziela   
Msze Św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego o. Mariana. Żelazka 
    27 września   
 
8 września – Święto Narodzenia NMP 
 

INTENCJE MODLITEWNE 
 
Intencja parafialna:  
Aby Maryja była bardziej znana i miłowana.  
By Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. 
 
Intencja papieska:  Intencja powszechna — Szanowanie zasobów planety 
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób 
sprawiedliwy i pełen szacunku. 
 
 

Spotkania formacyjno-modlitewne dla Żywego Różańca 
Informacja  o spotkaniach we wrześniu na stronie internetowej Archidiecezji 
Poznańskiej 
http://archpoznan.pl/pl/spotkania-modlitewno-formacyjne (odczyt 01.09.2020) 

 

 

Rekolekcje dla członków Żywego Różańca 
Informacja o październikowych rekolekcjach na stronie internetowej  
http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1(odczyt 01.09.2020) 

 

 

http://archpoznan.pl/pl/spotkania-modlitewno-formacyjne
http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1


O narodzeniu Maryi i jej rodzicach 
z apokryficznej Ewangelii Jakuba 
 
W ósmym dniu miesiąca września :  
Narodziny świętej i przesławnej Bogurodzicy Maryi.  
Panie, błogosław Ojcze! 
 
WYPĘDZENIE JOACHIMA ZE ŚWIĄTYNI 
 1.1. Z kronik dwunastu pokoleń Izraela. Był Joachim, wielki bogacz . 
Przynosząc Panu dary obfite, (tak) mówił sobie: „Niechże to będzie ode mnie 
w imieniu wszystkich ludzi Panu Bogu jako dar, za który ja otrzymam 
odpuszczenie”. 
 1.2. Otóż nadszedł wielki dzień, a synowie Izraela złożyli swe dary. Stanął 
przed nimi Ruben mówiąc: „Joachimie, nie przystoi ci składać swych darów, bo 
nie wydałeś potomstwa w Izraelu!” . 
 1.3. Zasmucił się Joachim bardzo, a zajrzawszy do spisu dwunastu pokoleń 
Izraela, pomyślał sobie: „Zobaczę, czy tylko ja nie wydałem potomstwa, (chociaż 
znani byli inni w narodzie moim, niepłodni do starości). Wyszukał więc 
wszystkich sprawiedliwych (i przekonał się, że) zostawili oni potomstwo 
Izraelowi, nawet patriarcha Abraham , któremu Pan dał syna Izaaka w ostatnich 
dniach jego (życia). 
 1.4. Trapił się wielce Joachim i nie pokazał się swej żonie Annie, lecz udał się 
na pustynię. Tam postawił swój namiot i pościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy. I mówił sobie: „Nie zejdę z góry jeść ani pić, dopóki Pan mnie nie wysłucha; 
pokarmem i napojem będzie mi modlitwa”.  
 
 
SMUTEK ANNY 
 2.1. A żona jego zawodziła podwójnym zawodzeniem i płakała podwójnym 
płaczem: „Zawodzę z powodu mego wdowieństwa i opłakuję moją 
bezdzietność”. 
 2.2. Nadszedł wielki dzień Pański. Jej służebnica rzekła do niej: „Dokądże 
będziesz zadawać ból swej duszy? Oto nastał wielki dzień Pański i nie wypada ci 
zawodzić. Ale weź tę przepaskę na głowę, którą otrzymałam od gospodyni. Nie 
wypada mi jej zakładać, bo jestem służebnicą, a przepaska ma królewskie 
oznaki”. 
 2.3. Odrzekła jej Anna: „Odstąp ode mnie; nie uczynię tego, bo Pan 
upokorzył mnie wielce. Mówisz do mnie jak kusicielka, ale Pan ci za to odpłaci! 



Przyszłaś, abym miała udział w twoim grzechu!” Służąca odparła jej: „Dokądże 
będziesz nękać swą duszę? Dlaczego nie posłuchałaś mego głosu? Nie z mojej 
winy ciąży na tobie ta klątwa. Pan Bóg sam zamknął twe łono i nie dał ci 
potomstwa w Izraelu”. 
 2.4. Zasmuciła się wielce Anna, a potem zdjęła swe szaty żałobne i wdziała 
szaty małżeńskie. Około godziny dziewiątej zeszła do swego ogrodu, aby się 
przejść. Usiadła pod krzewem wawrzynu i zaczęła się modlić do Pana w te słowa: 
„Boże naszych ojców, usłysz moją modlitwę i pobłogosław mi, jak 
pobłogosławiłeś łono Sary i dałeś jej syna Izaaka”.  
 
 3.1. (Anna) spojrzała w niebo i ujrzała gniazdko ptasie na krzewie wawrzynu. 
I zapłakała, mówiąc: „Biada mi, do kogo stałam się podobna? Kto mnie zrodził, 
czyje łono mnie nosiło? Za co jestem przeklęta wśród synów Izraela? Zelżono 
mnie, wyszydzono i wyrzucono ze świątyni Pana, Boga mojego. 
 3.2. Do kogo stałam się podobna? Nie jestem podobna do ptaków 
niebieskich, bo ptaki niebieskie są płodne przed Tobą, Panie. Biada mi, do kogo 
stałam się podobna? Nie jestem podobna do zwierząt polnych. Bo zwierzęta 
polne są płodne przed Tobą, Panie. 
  3.3. Nie jestem podobna do wód. Bo wody te są płodne przed Tobą, Panie, 
a fale igrają i śmieją się, błogosławiąc Ciebie, Panie. Biada mi, do kogo stałam się 
podobna? Nie jestem podobna do ziemi, bo i ziemia przynosi swe płody w 
każdym czasie i Ciebie, Panie, błogosławi!” 
 
 
OBJAWIENIE ANIOŁA 
 4.1. A oto anioł Pański stanął przed nią, mówiąc: „Anno, wysłuchał Bóg twoje 
modlitwy. Oto poczniesz i porodzisz, a ród twój sławny będzie w całym świecie”. 
Anna odrzekła: „Na życie Pana, Boga! Czy urodzę (dziecko płci) męskiej czy 
żeńskiej, zaniosę (je) w ofierze Panu, Bogu! Niech służy (Mu) po wszystkie dni 
życia!”.  
 4.2. A oto przyszli dwaj zwiastuni i oznajmili jej: „Oto mąż twój Joachim 
wraca ze swymi stadami. Anioł Pański bowiem przyszedł do niego, mówiąc:  
„Joachimie, wysłuchał Bóg twoje modlitwy! Wracaj stąd, bowiem żona twoja 
Anna pocznie w łonie i porodzi, a ród twój sławny będzie na całej ziemi”.  
 4.3. I wyszedł Joachim i wezwał swoich pasterzy, mówiąc: „Przyprowadźcie 
mi siedemdziesiąt jagniąt bez skazy. Tych siedemdziesiąt jagniąt będzie (ofiarą) 
dla Pana Boga mojego. Przyprowadźcie mi też dwanaście cielców bez skazy i 
zmazy; tych dwanaście cielców będzie (ofiarą) za kapłanów i starszyznę. I jeszcze 
sto kozłów, a te sto kozłów będzie (ofiarą) za cały lud”.  



SPOTKANIE PRZY BRAMIE 
 4.4. I tak przyszedł Joachim ze swymi stadami; a Anna stała przy bramie i 
ujrzała Joachima wchodzącego. Wybiegła mu naprzeciw i objęła go za szyję, 
mówiąc: „Teraz Pan, Bóg mój, zobaczył mnie i pobłogosławił. Oto  
byłam jak wdowa, lecz nie będę już wdową. Oto byłam bezdzietna, lecz pocznę 
w łonie”. I położył się Joachim pierwszy dzień w swoim domu, i przyjął Annę, swą 
żonę. 
 
 5. 1. Następnego ranka przyniósł Joachim swoje dary (do świątyni), mówiąc: 
„Jeśli Pan Bóg oczyścił mnie, to pozwoli mi ujrzeć pektorał (arcy)kapłana. 
Złożywszy więc swoje dary, spojrzał na pektorał arcykapłana, gdy ten wychodził 
do ołtarza Pańskiego, ale nie dostrzegł grzechu w sobie. I powiedział Joachim: 
„Teraz wiem, że Pan Bóg oczyścił mnie i odpuścił mi wszystkie moje grzechy!”. I 
wyszedł ze świątyni Pana usprawiedliwiony. 
 
NARODZENIE MARYI 
  5.2. I był Joachim w domu swoim, gdy dla Anny wypełnił się dzień porodu. 
Gdy Anna urodziła, zapytała położną: „Co porodziłam?”. Położna odrzekła: 
„Dziewczynkę”. Anna zawołała: „Dziś dusza moja została wywyższona”. 
I odetchnęła Anna w ów dzień; nakarmiła dziewczynkę i nadała jej imię Maryja. 
 

 
Fragment „Ewangelii Jakuba” –  

1. Tekst pochodzi z bazy bibliograficznej BazHum i jest wykorzystany 
w ramach dozwolonego użytku  

2. Tytuły w tekście pochodzą od redakcji biuletynu. 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Salvatoris_Mater/Salvatoris_Mater-
r2011-t13-n3_4/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s301-319/Salvatoris_Mater-
r2011-t13-n3_4-s301-319.pdf 
 
http://bazhum.pl/bib/about/ 
(odczyt 01.09.2020) 
 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Salvatoris_Mater/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s301-319/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s301-319.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Salvatoris_Mater/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s301-319/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s301-319.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Salvatoris_Mater/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s301-319/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s301-319.pdf
http://bazhum.pl/bib/about/


 
Ryc. Spotkanie przy Złotej Bramie (Joachima i Anny).  
Fresk autorstwa Giotto di Bodone z kaplicy Scrovegnich w Padwie.  
Jeden z 40 fresków namalowanych przez Giotta w tej Kaplicy i należących do 
cyklu poświęconego Joachimowi Annie 
 
Fotografia z Katalogu Zbiorów Polskiej Akademii Nauk 
http://pauart.pl/app/artwork?id=AN_KIII_150_16823  
(odczyt 01.09.2020) 
 
 

APOKRYF - utwór o tematyce biblijnej, nie zawarty w kanonie Starego 

i Nowego Testamentu 
 
 
 
 

http://pauart.pl/app/artwork?id=AN_KIII_150_16823


 
 
 
 

RODOWÓD JEZUSA   w Ewangelii św. Łukasza  (Łk 3,23-38) 
 
Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około trzydziestu.  
Był, jak mniemano,synem Józefa, syna Helego, syna Mattata, syna Lewiego, 
syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, syna Matatiasza, syna Amosa, syna 
Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja, syna Maata, syna Matatiasza, syna 
Semei, syna Josecha, syna Jody, syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna 
Salatiela, syna Neriego, syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna 
Elmadana, syna Hera, syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, 
syna Lewiego, syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna 
Eliakima, syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna 
Dawida, syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,syna 
Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy, 
syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, syna 
Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,yna Kainama, syna 
Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,syna Matusali, syna Enocha, 
syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,syna Enosa, syna Seta, syna Adama, 
syna Bożego. 



RODOWÓD JEZUSA    w Ewangelii św. Mateusza  (Mt 1,1-17) 
 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 
Abraham był ojcem Izaaka;  
Izaak ojcem Jakuba; 
Jakub ojcem Judy i jego braci;  
Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była TAMAR.  
Fares był ojcem Ezrona;  
Ezron ojcem Arama;  
Aram ojcem Aminadaba;  
Aminadab ojcem Naassona;  
Naasson ojcem Salmona; 
Salmon ojcem Booza, a matką była RACHAB.  
Booz był ojcem Obeda, a matką była RUT.  
Obed był ojcem Jessego,  
a Jesse ojcem króla Dawida. 
Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] ŻONA URIASZA.  

Salomon był ojcem Roboama; 
Roboam ojcem Abiasza;  
Abiasz ojcem Asy;  
Asa ojcem Jozafata;  
Jozafat ojcem Jorama;  
Joram ojcem Ozjasza;  
Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza;  
Achaz ojcem Ezechiasza;  
Ezechiasz ojcem Manassesa;  
Manasses ojcem Amosa;  
Amos ojcem Jozjasza;  
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. 

Po przesiedleniu babilońskim  
Jechoniasz był ojcem Salatiela; 
Salatiel ojcem Zorobabela; 
Zorobabel ojcem Abiuda;  
Abiud ojcem Eliakima;  
Eliakim ojcem Azora; 
Azor ojcem Sadoka;  
Sadok ojcem Achima; 
Achim ojcem Eliuda; 
Eliud ojcem Eleazara;  
Eleazar ojcem Mattana;  
Mattan ojcem Jakuba;  
Jakub ojcem Józefa, męża MARYI, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 
 

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń;  
od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń;  
od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. 


