26 lipca
wspomnienie dobrowolne św. Joachima,
ojca Najświętszej Marii Panny
 patrona wzywanego przeciwko epilepsji

Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei. Już
samo jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, co "przygotowanie
Panu". Joachim i jego żona Anna byli bezdzietni. Małżonkowie daremnie
modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić sobie dziecię.
Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustkowie i tam przez
dni 40 pościł oraz modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się
anioł i zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego
małżonka Anna da mu Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się
stało. Przy narodzinach ukochanej Córki, której według zwyczaju
piętnastego dnia nadano imię Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę
tych narodzin urządzono wielką radosną uroczystość. Po urodzeniu się
Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali swą Jedynaczkę
na służbę w świątyni. Kiedy Maryja miała 3 lata, oddano Ją do świątyni,
gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą,
śpiewem, czytaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich.
Wcześniej miał pożegnać świat Joachim.
W ikonografii Św. Joachim jest ukazywany jako starszy, brodaty
mężczyzna w długiej sukni lub w płaszczu. Występuje w licznych cyklach
mariologicznych oraz z życia św. Anny. Jego atrybutami są: anioł, Dziecię
Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej księdze lub w
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małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga, zwój.
Modlitwy:
Boże, który nad wszystkich Świętych wynosząc św. Joachima, raczyłeś go
uczynić ojcem Rodzicielki Syna Twojego, spraw miłościwie, prosimy,
abyśmy czcząc dzień jego święta, jego nad nami opieki zawsze doznawali.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi po
wszystkie wieki wieków. Amen.
Litania do św. Joachima:
Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Joachimie, módl się za nami.
Święty Joachimie, któryś Jezusa miał za wnuka,
Święty Joachimie, ojcze Matki Bożej,
Święty Joachimie, ozdobo pokolenia Judy,
Święty Joachimie, szlachetny potomku Jessego,
Święty Joachimie, pochodzący z rodu Dawida,
Święty Joachimie, wizerunku cierpliwości,
Święty Joachimie, zwierciadło miłosiernych,
Święty Joachimie, przykładzie pobożności i ufności,
Święty Joachimie, wzorze mocnej wiary,
Święty Joachimie, ucieczko uciśnionych,
Święty Joachimie, ozdobo świętego stanu małżeńskiego.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego,
Od przekraczania Twoich przykazań,
Od wszelkiej nieufności i niecierpliwości w zmartwieniach,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy,
Od śmierci wiecznej,
Przez wstawienie się za nami świętego Joachima,
My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
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Abyś się nad nami zmiłował,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś serca nasze do pożądania dóbr niebieskich wznieść raczył,
Abyś w nas stateczną chęć do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości
wzbudzić raczył,
Abyś nas w cierpieniach i przykrościach tego życia wzmacniać raczył,
Abyśmy po tym życiu na wieczną nagrodę zasłużyć mogli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święty Janie Kanty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Joachima na ojca Maryi, która
została Matką Twojego wcielonego Syna, przez jego wstawiennictwo daj
nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
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