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Święci Anna i Joachim, rodzice Najświętszej Maryi Panny  
 
Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Milczenie 
Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie 
z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii 
Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. 
Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych 
apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd 
może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję. 
Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna 
w języku polskim znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj pokazuje 
się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny 
i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy. Św. 
Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz kobiet rodzących, matek, 
wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników 
i żeglarzy. 

Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei. Już 
samo jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, co "przygotowanie 
Panu". W dawnej Polsce czczony był jako "protektor Królestwa". Kiedy 
Maryja była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię. Razem ze św. Anną 
patronują małżonkom. 
Od dawna biblistów interesował problem, dlaczego Ewangeliści podają 
dwie odrębne genealogie Pana Jezusa: inną przytacza św. Mateusz (Mt 1, 
1-18), a inną - św. Łukasz (Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość 
powszechnie, że św. Mateusz podaje rodowód Chrystusa Pana 
wymieniając przodków św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz przytacza 
rodowód Pana Jezusa wymieniając przodków Maryi. Według takiej 

interpretacji ojcem Maryi nie byłby wtedy św. Joachim, ale Heli. Być może imię Joachim jest 
apokryficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię Joachim. Sprawa jest nadal otwarta. 

[https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-26a.php3] 

Witajcie Młodzi Przyjaciele! 

Zapraszam do lektury lipcowego numeru Izydora. W tym numerze fragment kolejnej 
encykliki Papieża Jana Pawła II oraz propozycja pieśni na lipiec. Jak zawsze, nie zabrakło 
krzyżówki oraz cyklu Kartka z kalendarza z przeglądem lipcowych uroczystości i świąt.  
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Tradycyjnie zachęcamy do lektury kolejnej encykliki Jana Pawła II. W tym numerze Izydora 
zamieszczamy fragment wstępu do encykliki Ut unum sint. Całość dostępna m.in.na 
stronie https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html. 
1. UT UNUM SINT! Wezwanie do jedności chrześcijan, rzucone tak stanowczo i z mocą 
ponowione przez Sobór Watykański II, rozbrzmiewa coraz donioślej w sercach wierzących, 
szczególnie w obliczu zbliżającego się roku 2000. Będzie on dla nich świętym Jubileuszem, 
pamiątką Wcielenia Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby zbawić człowieka. 
Odważne świadectwo licznych męczenników naszego stulecia, należących do innych także 
Kościołów i Wspólnot kościelnych, które nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, 
nadaje nową moc wezwaniu Soboru i przypomina nam o obowiązku przyjęcia 
i wprowadzenia w czyn jego zalecenia. Ci nasi bracia i siostry, połączeni przez 
wielkoduszną ofiarę z własnego życia, złożoną dla Królestwa Bożego, są najbardziej 
wymownym świadectwem tego, iż można przekroczyć i przezwyciężyć wszelkie elementy 
podziału, składając całkowity dar z siebie dla sprawy Ewangelii. 
Chrystus wzywa wszystkich swoich uczniów do jedności. Gorąco pragnę ponowić dziś to 
wezwanie, raz jeszcze ogłosić je z mocą, przypominając, co powiedziałem w rzymskim 
Koloseum w Wielki Piątek 1994 r. na zakończenie rozważania Drogi Krzyżowej, w którym 
kierowaliśmy się słowami mego czcigodnego Brata Bartolomeosa, ekumenicznego 
Patriarchy Konstantynopola. Stwierdziłem wówczas, że wierzący w Chrystusa, zjednoczeni 
w naśladowaniu męczenników, nie mogą pozostawać podzieleni. Jeśli naprawdę chcą się 
skutecznie przeciwstawić dążeniu świata do zniweczenia Tajemnicy Odkupienia, muszą 
razem wyznawać tę samą prawdę o Krzyżu1. Krzyż! Nurt antychrześcijański pragnie 
umniejszyć jego wartość i pozbawić go znaczenia, zaprzeczając prawdzie, iż w nim 
zakorzenione jest nowe życie człowieka i utrzymując, że Krzyż nie stwarza żadnych 
perspektyw i nie daje nadziei: twierdzi się, że człowiek jest tylko ziemską istotą, która 
powinna żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał. 
2. Nie uchodzi niczyjej uwagi, że wszystko to stanowi wyzwanie dla wierzących, którzy 
muszą je przyjąć. Czyż mogliby bowiem uchylić się od uczynienia z Bożą pomocą 
wszystkiego, co możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, aby przezwyciężyć 
przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenie Ewangelii Zbawienia przez Krzyż 
Jezusa, jedynego Odkupiciela człowieka, każdego człowieka? 
Dziękuję Bogu za to, że nakłonił nas, byśmy szli naprzód drogą trudną, ale przynoszącą tak 
wiele radości — drogą jedności i komunii chrześcijan. Dialogi międzywyznaniowe 
na płaszczyźnie teologicznej przyniosły konkretne i widoczne owoce: zachęca to, by iść 
dalej. 
Jednakże oprócz rozbieżności doktrynalnych, które należy rozstrzygnąć, chrześcijanie nie 
mogą umniejszać znaczenia zastarzałych nieporozumień, które odziedziczyli z przeszłości,  
fałszywych interpretacji i uprzedzeń, jakie jedni żywią wobec drugich. Nierzadko też 
bezwład, obojętność i niedostateczne wzajemne poznanie pogarszają jeszcze tę sytuację. 
Dlatego zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie, 
które doprowadzą także do niezbędnego oczyszczenia pamięci historycznej. Dzięki łasce 
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Ducha Świętego uczniowie Chrystusa, ożywieni miłością, odwagą płynącą z prawdy 
i szczerą wolą wzajemnego przebaczenia i pojednania, są powołani, aby ponownie 
zastanowić się nad swoją bolesną przeszłością i nad ranami, jakie niestety zadaje ona do 
dzisiaj. Wiecznie młoda moc Ewangelii wzywa ich, aby ze szczerym i całkowitym 
obiektywizmem wspólnie uznali popełnione błędy oraz wskazali zewnętrzne czynniki, 
które stały się przyczyną godnych ubolewania podziałów między nimi. Potrzebne jest 
spokojne i czyste spojrzenie prawdy, ożywione Bożym miłosierdziem, które potrafi 
wyzwolić umysły i ponownie wzbudzić w każdym dobrą wolę, właśnie w perspektywie 
głoszenia Ewangelii ludziom wszystkich narodów i krajów. 
 
 
1. Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,  
Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,  
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was  
I chwalili Ojca, który w niebie jest.  

 
2. My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,  
My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,  
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas 
I chwalili Ojca, który w niebie jest.  

 
3. Matko, pomóż na Ziemi światłem być, 
Matko, pomóż na Ziemi światłem być,  
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas  
I chwalili Ojca, który w niebie jest. 
 
 
 
3 – Święto św. Tomasza, Apostoła 
6 – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy  
8 – Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera 
12 – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika 
13 – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
15 – Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i doktora Kościoła 
16 – Wspomnienie NMP z Góry Karmel 
22 – Święto św. Marii Magdaleny 
23 – Święto św. Brygidy, zak., patronki Europy  
24 – Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
25 – Wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżnych i kierowców 
26 – Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP 
29 – Wspomnienie św. Marty 
31 – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 

[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej] 

Pieśń na lipiec 

Kartka z kalendarza – lipiec 
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PYTANIA: 1 Jest szafarzem sakramentu bierzmowania; 2 Prawda jak ... zawsze na wierzch 
wypływa; 3 … Bóg; 4 Tytuł biskupa Rzymu; 5 Królowa polskich rzek; 6 W ręku operatora; 
7 … Testament; 8 Czczony przez wierzących; 9 Dom pszczół; 10 Przeciwieństwo nagrody; 
11 Przy ołtarzu, duchowny. 
 

[Ł.M.] 
 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię, 
nazwisko i wiek) do 23 lipca. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie 
wylosowana zostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 21: JAN CHRZCICIEL. Książkę 
otrzymuje Hubert lat 10. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem. 
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi. 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 
Uśmiechnij się… 

 
 

Lekcja religii powoli dobiega końca. Ksiądz wikary, jak mógł najprościej, przybliżył 
dzieciom Modlitwę Pańską – Ojcze nasz. W pewnej chwili Jasio podniósł rękę i zapytał: 

- Proszę księdza, my to wszystko rozumiemy.  
Wiemy, że modlitwy nauczył nas sam Pan Jezus, ale proszę nam wyjaśnić,  

co to są te „jakoimy”. 
 

[Michałowski Janusz, Zasłyszane w zakrystii. Anegdoty kościelne, Dom Wyd. „Rafael”] 

Krzyżówka nr 22 


