
                                          
Astăzi îi celebrăm pe bunici Domnului. Sfânta Scriptură nu ne spune nimic 

despre ei. Ci doar unele sursele apocrife, precum Protoevanghelia lui Iacob 
care are la bază imaginația creștină ce încerca să umple unele goluri și detalii 
pe care scripturile le omit. Ceea ce e clar, în acel text apocrif, dincolo de numele 
lor, e faptul că sfinți Ioachim și Ana erau foarte înaintați în vârstă în momentul 
în care a fost zămislită sfânta Fecioară Maria însă extrem de evlavioși. Dorința 
lor de a avea un copil era extrem de mare, iar la vârsta lor înaintată, Dumnezeu 
i-a binecuvântat cu un miracol atât de mare, cel al neprihănitei zămisliri a 
Mariei.

 Multe statui ale sfintei Ana o arată pe ea cum o învață pe tânăra Maria cum 
să se roage. Ioachim și Ana, au crescut-o pe fiica lor să fie curajoasă în slujirea 
Domnului, motiv și pentru care în momentul vizitei îngerului Domnului, ea, 
fără pic de frică, și-a dat Da-ul lui Dumnezeu, o renunțare a credinței absolut 
perfectă.

La început, ziua de 26 iulie era zi în care era sărbătorită doar sfânta Ana, 
iar devoțiunea la sfânta Ana e veche de secole, chiar din primele secole ale 
Bisericii. În anul 550 marea bazilică din Constantinopol a fost dedicată ei. 
Abia de curând, cu noul calendar a fost alăturat și sfântul Ioachim, pentru a fi 
sărbătoarea sfinților părinți ai sfintei Fecioare Maria.

Pe lângă această onoare de a fi onorați ca părinți Mamei lui Dumnezeu 
sfinți Ioachim și Ana sunt și patroni sfinți ai bunicilor. Este o zi foarte bună în 
care trebuie să reflectăm asupra rolului pe care bunici îl joacă în Biserică. Unii 
nepoți sunt cu adevărat binecuvântați dacă cresc alături de bunici lor, pe când 
alți din cauza distanței abia dacă reușesc să stea câteva clipe pe an alături de ei.

De un lucru suntem siguri, că nu știm dacă Isus și-a cunoscut vreodată 
bunici lui materni. În momentul nașterii sale, Maria deja părăsise casa în care 
a crescut, a lui Ioachim și Ana, pentru a începe să trăiască alături de soțul ei 
Iosif. Dacă ei ar fi fost vii în timpul copilăriei lui Isus, ținând cont de cultura 
Țării Sfinte, atunci Isus ar fi trebuit să își petreacă foarte mult timp alături de 
bunicii lui. El  l-ar fi cunoscut afecțiunea lor umană, și ar fi văzut frumusețea 
pietății și evlaviei iudaice. Probabil că Ana l-a învățat pe Isus multe istorii din 
scripturile evreiești, psalm, rugăciuni după cum o făcuse și cu Maria.

Vedem peste tot în jurul nostru, cum bunici, zile, chiar ani, stau cu nepoți și 
au grijă de ei în perioadele în care părinți sunt plecați la muncă. Cum de cele 
mai multe ori îi duc de mânuță la sfânta Liturghie, pentru a prinde iubirea de 
Cristos și de Biserica sa. Rolul bunicilor astăzi este primordial într-o perioadă 
în care există o anxietate crescândă în practicarea credinței. Ei sunt cei care pot 
ajuta cu adevărat ca tradiția și credința să fie transmise mai departe generațiilor 
tinere, și să ajute ca proprii lor copii să fie îndrumați în a fi adevărați părinți 
creștini responsabili. Să îi învețe cum să recite cele zece porunci, să îi învețe 
diferite istorii eroice ale diferiților sfinți, dar mai ales să îi învețe că să fii un 
creștin bun care e și cel mai important lucru în viață.(...) 

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Ss. Ioachim şi Ana
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Ant. la intrare            Cf. Sir 44,1.25     
Să-i lăudăm pe sfinţii Ioachim şi 

Ana, părinţii Născătoarei de Dum-
nezeu, căci Dumnezeu a dăruit prin 
ei binecuvântare tuturor neamuri-
lor.

Rugăciunea zilei
Doamne, Dumnezeul părinţilor 

noştri, care le-ai dat sfinţilor Ioachim 
şi Ana harul, ca din ei să se nască 
mama Fiului tău întrupat, dăruieşte-
ne şi nouă, prin rugăciunile lor, 
mântuirea pe care ai făgăduit-o 
poporului tău. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Numele lor rămâne viu din neam 

în neam.
Citire din cartea lui Ben Sirah 

44,1.10-15
Să-i lăudăm pe bărbații vestiți 

și pe părinții noștri după generații! 
10Dar ei au fost bărbați îndurători, 
ale căror fapte de dreptate nu au fost 
uitate. 11Împreună cu descendența 
lor va rămâne o moștenire frumoasă: 
nepoții lor. 12Descendența lor va 
rămâne credincioasă alianțelor și 
copiii lor, prin ei. 13Până în veac va 
rămâne descendenta lor și gloria lor 
nu se va șterge. 14Trupurile lor au 
fost îngropate în pace și numele lor 
va fi viu de-a lungul generațiilor. 
15Înțelepciunea lor o vor povesti 
popoarele si lauda lor o va vesti 
adunarea.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 131(132),11.13-14.17-18 (R: Lc 
1,32a)

R.: Domnul Dumnezeu îi va da
tronul lui David, tatăl său.

11Domnul i-a jurat lui David într-  
 adevăr 
și nu-și va retrage cuvântul:
„Din rodul trupului tău 
voi pune pe tronul tău”. R.

13Pentru că Domnul a ales Sionul,
 l-a dorit să fie locuința lui:
14„Acesta este locul meu de odihnă  
 pentru totdeauna, 
aici voi locui, pentru că lucrul 
acesta îl doresc”. R.

17Acolo voi face să odrăslească   
 puterea lui David, 
voi pregăti o candelă pentru unsul   
 meu. 
18Îi voi acoperi cu rușine pe   
 dușmanii lui, 
dar peste el va străluci diadema”. R.

Lectura a II-a
Să cunoașteți iubirea infinită a 

lui Cristos!
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Efeseni 3,14-19
Fraților, îmi plec genunchi 

înaintea Tatălui, 15de la care își trage 
numele orice familie în cer și pe 
pământ, 16ca să vă dea puterea, după 
bogăția gloriei sale, de a fi întăriți 
prin Duhul lui în omul lăuntric, 17așa 
încât Cristos să locuiască în inimile 
voastre, prin credință, înrădăcinați 
și întemeiați în iubire, 18să fiți în 
stare să înțelegeți împreună cu 
toți sfinții care este lărgimea și 
lungimea, înălțimea și profunzimea 
19și să cunoașteți iubirea infinită a 
lui Cristos, ca să fiți plini în toate de 



plinătatea lui Dumnezeu.
           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  
cf. Lc 2,25c

(Aleluia) Plini de Duhul Sfânt, pă-
rinții Fecioarei Maria așteptau mân-
gâierea lui Israel. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Mulți profeți și drepți au dorit 

să vadă ceea ce vedeți.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Matei           13,16-17
În acel timp, Isus le-a discipolilor 

săi: 16„Fericiți sunt ochii voștri, 
pentru că văd, și urechile voastre, 
pentru că aud! 17Adevăr vă spun: 
mulți profeți și drepți au dorit să 
vadă ceea ce vedeți și n-au văzut și 
să audă ce auziți și n-au auzit”.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, cu credință, 

speranță și iubire în inimile 
noastre să venim în fața Domnului 
pentru a-l ruga să ne de-a toate 
harurile pe care i le cerem prin 
mijlocirea sfinților părinți ai 
sfintei Fecioare Maria, Ioachim și 
Ana, patroana Bisericii noastre. 
Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Să îi mulțumim Domnului 
pentru exemplul de credință și 
rolul bunicilor fecioarei Maria în 
Biserică. R.

- Ne rugăm pentru creșterea 

vocațiilor la preoție și la viața 
consacrată și pentru întărirea 
tuturor cuplurilor căsătorite. R.

- Ne rugăm ca tineri să fie apărați 
de orice rău fizic sau spiritual, dar 
mai ales de erorile și parvenirile 
lumii, pentru a rămâne mereu 
aproape de Dumnezeu prin 
rugăciune și virtute. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi și 
suferinzi, dar mai ales pentru 
cei care încă mai suferă de pe 
urma acestei pandemii de covid, 
ca prin mijlocirea sfintei Ana să 
primească confort și alinare. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care 
au murit, pentru bunici răposați, 
și pentru toate sufletele din 
purgator, ca să se odihnească în 
pace. R.

Dumnezeule atotputernic 
și sfânt, apleacă-ți urechea 
milostivă spre rugăciunile noastre 
și te rugăm cu umilință să oferi 
toate harurile pe care ți le cerem 
prin mijlocirea sfinților părinți 
Ioachim și Ana. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primeşte 

darurile slujirii noastre şi 
învredniceşte-ne să fim părtaşi de 
binecuvântarea pe care ai făgăduit-o 
lui Abraham şi seminţiei lui. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie       Cf. Ps 23,5
Au primit binecuvântare de la 



Domnul şi îndurare de la Dumnezeu, 
mântuitorul lor. 

După Împărtășanie
Dumnezeule, care ai voit ca Fiul 

tău unul-născut să se întrupeze între 

oameni, pentru ca oamenii să se 
renască din tine în chip tainic şi 
minunat, fă ca aceia pe care i-ai 
îndestulat cu pâinea fiilor tăi să 
fie sfinţiţi prin duhul înfierii. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Un bunic e asemenea unui tată
numai că mereu te răsfață
și niciodată nu te lovește.
El are părul mai alb decât un tată, 
însă nu chiar atât de mult.

Un bunic pune întrebări
despre mine.
El vrea să știe
ceea ce altora nici măcar nu le pasă,
ce mă face un băiat atât de bun.

Unui bunic îi place să spună Da

Un bunic e... și urăște să spună Nu.
Când sunt cu bunicu
sunt cea mai importantă persoană
din lume.

Un rege sau un prinț
nu ar avea atâta atenție de la bunicu
cum am eu.
Când mă duc la somn
știu că bunicu se roagă pentru mine.

Sunt bucuros că ești bunicul meu.
Nu mai e nimeni ca tine
în întreaga lume.
Mulțumesc bunicule, 
Pentru că ești bunicul meu.

O bunică e...
O bunică e asemenea unui mame,
cu excepția că brațele ei sunt mai moii
și poate-
că chiar mai mult.

Ea mereu are prăjituri pentru mine
în dulapul ei,
Și un bănuț pentru mine
în batista ei.

Bunicei îi place să îmi cânte
și să îmi citească,
aproape la fel de mult ca mine,
îi place să se joace cu mine.

Când i-au masa
La casa bunicilor,
ea mereu mă întreabă,
Ce ți-ar plăcea să mănânci?
Și aia e și ceea ce mănânc!

Bunicei îi place să meargă la 
cumpărături cu mine
iar mie îmi place să merg la 
cumpărături cu ea.
Fiindcă aproape mereu ea,
îmi cumpără ceva ce îmi place.

Mama spune
că bunica mă răsfață,
dar eu cred că mă iubește.

Când mă duc la somn
știu că bunica se roagă pentru mine.
Sunt bucuros că ești bunica mea.

Nu e nimeni asemenea ție
În întreaga lume. 
Mulțumesc bunic-o,
Pentru că ești bunica mea.

______________________________________________________________________________________


