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Z czytania brewiarzowego na 5 listopada 

Zachariasz był ojcem Jana Chrzciciela (Łk 1, 5-25. 59-79). 

Pochodził z ósmej klasy (gałęzi) kapłańskiej Abiasza (były 24 

klasy wywodzące się od Aarona, brata Mojżesza; klasy te usta-

nowił król Dawid dla uregulowania kolejności służby Bożej w 

Świątyni). Cerkiew prawosławna, obchodząca do dzisiaj 

święto wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni Jerozolimskiej 

utrzymuje, że Zachariasz był tym kapłanem, który trzyletnią 

Marię wprowadził do Świętego Świętych - miejsca zastrzeżo-

nego dla kapłanów. Tradycja zachodnia nie wspomina o tym 

wydarzeniu. 

Na kartach Biblii Zachariasz przedstawiony jest jako spra-

wiedliwy mąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym 

małżeństwie w Ain Karem niedaleko Jerozolimy. Kiedy - wy-

znaczony przez losowanie - składał w świątyni ofiarę kadzenia, 

ukazał mu się archanioł Gabriel i przepowiedział, że jego żona 

urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan. Z powodu niedowie-

rzania został porażony niemotą. Odzyskał mowę dopiero przy 

obrzezaniu syna, kiedy napisał na tabliczce jego imię: Jan. 

Ewangelia św. Łukasza wkłada w jego usta hymn Benedic-

tus, który wskazuje na posłannictwo Jana Chrzciciela. 

Po narodzeniu Jana Chrzciciela ani Pismo Święte, ani trady-

cja zachodnia nie podają o jego rodzicach żadnych informacji. 

Zapewne Zachariasz opuścił ziemię, gdy Jan był jeszcze chłop-

cem. Tradycja Kościołów Wschodnich opowiada, że gdy król 

Herod rozkazał, aby wszyscy chłopcy w wieku do dwóch lat w 

Betlejem i okolicy zostali zabici, sprawiedliwa Elżbieta ukryła 

się wraz z synem w górach. Żołnierze próbowali dowiedzieć 

się od Zachariasza, gdzie jest jego syn. Jednak ojciec nie zdra-

dził tej informacji. Zabito go więc pomiędzy świątynią i ołta-

rzem. Sprawiedliwa Elżbieta miała umrzeć czterdzieści dni po 

swym mężu, a św. Jan Chrzciciel, ochraniany przez Boga, miał 

przebywać na pustyni aż do dnia swego pojawienia się naro-

dowi izraelskiemu. 

Cześć rodzicom św. Jana Chrzciciela oddawano w Kościele 

od dawna i to we wszystkich obrządkach. Ciało Zachariasza, 

odnalezione "cudownie" 11 lutego 415 roku, przewieziono do 

Konstantynopola, gdzie ku jego czci wystawiono bazylikę. W 

Rzymie, w bazylice laterańskiej, ma się znajdować relikwia 

głowy św. Zachariasza. Tradycja nie wspomina natomiast o re-

likwiach św. Elżbiety. 

 

W ikonografii św. Zachariasz, podobnie jak św. Elżbieta, 

występują w cyklach poświęconych Janowi Chrzcicielowi. 

Atrybutami św. Zachariasza są: gałązka oliwna w ręce, imię 

Jan; czasami bywa przedstawiany na ośle jako zapowiedź 

Chrystusa triumfującego w Niedzielę Palmową. Św. Elżbieta 

ukazywana jest często w scenie nawiedzenia NMP lub tuż po 

urodzeniu św. Jana. Rzadko występuje osobno. 
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1. Gdańsk-Oliwa, fg w baz. Św. Trójcy; 

2. Trzebnica, DLN, fg w baz. – Sankt. św. Jadwigi; 

3. Przyrów, ŚLS, fg w ko NMP Szkaplerznej; 

 

         
4. Chełmno, KPM, wt w ko franciszk.; 

5. Janów Lubelski, fg w ko św. Jana Chrzci.; 
Z9,6- Krzepice, ŚLS, fg w ko św. Jakuba Ap. 

 

       
Z9,7- Tylmanowa, MAŁ, ob. w ko św. Mikołaja; 

Z9,8- Nowy Sącz, MAŁ, fg w baz. św. Małgorzaty Antich. 

Z9,9- Bochnia, MAŁ, fg w baz. św. Mikołaja; 



       
Z9,10- Wielgomłyny, fg w ko św. Stanisława BM; 

Z9,11- Lubliniec, ŚLS, fg w ko św. Mikołaja; 

Z9,12- Świecie, KPM, fg w ko Niepokal. Poczęcia NMP; 

 

       
Z9,13- Łódź, wt w baz. św. St-wa Kostki; 

Z9,14- Gdańsk, fg w ko św. Mikołaja 

Włochy, Rzym, Santa Maria della Consolazione (zdj. as) 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
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