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Publicaţie lunară a Acţiunii Catolice, sectorul adulţi 
Anul VII, nr. 7 (79), iulie 2021 

 

Viața în familie în sens amplu - bătrânii 
 

 

Suntem în luna iulie, o lună de vacanță pentru unii și de concediu pentru 
alții. Este o lună în care sărbătorim pe sfinții Ioachim și Ana, bunicii lui 
Isus. Papa Francisc ne invită să ne sărbătorim bunicii prin Ziua Mondială 
a Bunicilor și Bătrânilor (25 iulie 2021). În mesajul transmis cu această 
ocazie, urmașul sfântului Petru spunea: 

„Eu sunt cu tine în toate zilele. Ți-o spune ție, mi-o spune 
mie, tuturor. Acesta este sensul acestei zile pe care am 
voit ca să se celebreze pentru prima dată chiar în acest an, 
după o lungă izolare și o reluare a vieții sociale încă lentă: 
ca fiecare bunic, fiecare bătrân, fiecare bunică, fiecare 
bătrână - în special cel care dintre noi este mai singur - să 
primească vizita unui înger!...” 

Membrii Acțiunii Catolice au fost și pot fi în continuare adevărați îngeri 
pentru vârstnicii din comunitate. Dacă nu mai avem bunicii noștri în 
viață, sunt atâtea persoane în vârstă, care se bucură să primească o 
vizită, sau să fie cineva care să ofere câteva minute pentru a-i asculta și 
încuraja. Să ne amintim vorba din popor: ce vrei să facă alții pentru tine, 
fă mai întâi tu pentru ei. 

 

 
Luca 2,22-32 
După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, 

Maria şi Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim, ca să-l ofere Domnului, după 
cum este scris în Legea Domnului: „Orice prim născut de parte 



 
2 

bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul” şi să aducă jertfă, după 
cum este spus în Legea Domnului, „o pereche de turturele sau doi pui 
de porumbel”. Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi 
acesta era un om drept şi evlavios care așteptă mângâierea lui Israel şi 
Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va 
vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. A fost 
condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul 
Isus ca să facă după obiceiurile Legii cu privire la el, l-a luat în brațe şi l-
a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: „Acum, slobozeşte-l pe 
slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii 
mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 
lumină spre luminarea neamurilor şi slava poporului tău, Israel!” 

 

 
„Nu mă respinge în zilele bătrâneții mele; nu mă părăsi când îmi 
slăbesc puterile” (Ps 71,9). Este strigătul bătrânului, care se teme 
de uitare și de disprețuire. Așa cum Dumnezeu ne invită să fim 
instrumentele sale pentru a asculta implorarea săracilor, el 
așteaptă și de la noi să ascultăm strigătul bătrânilor (211). Acest 
lucru interpelează familiile și comunitățile, pentru că „Biserica nu 
poate și nu vrea să se conformeze unei mentalități de nesuferire, 
cu atât mai puțin de indiferență și de dispreț, față de bătrânețe. 
Trebuie să trezim simțul colectiv de recunoștință, de apreciere, de 
ospitalitate, care să-l facă pe bătrân să se simtă parte vie din 
comunitatea sa. Bătrânii sunt bărbați și femei, tați și mame care au 
fost înainte de noi pe același drum al nostru, în aceeași casă a 
noastră, în bătălia noastră zilnică pentru o viață demnă” (212).  
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Bătrânii ajută la perceperea „continuității generațiilor”, cu 
„carisma de a coase rupturile”(215). De multe ori bunicii sunt cei 
care asigură transmiterea marilor valori nepoților lor și „multe 
persoane pot constata că tocmai bunicilor le datorează inițierea 
lor în viața creștină”(216). Cuvintele, mângâierile lor sau numai 
prezența lor îi ajută pe copii să recunoască faptul că istoria nu 
începe cu ei, că sunt moștenitori ai unui drum lung și că trebuie 
respectat fundalul care ne precedă. Cei care întrerup legăturile cu 
istoria vor avea dificultăți să țeasă relații stabile și să recunoască 
faptul că nu sunt stăpânii realității. Nu se poate educa fără 
amintire: „Amintiți-vă de zilele de la început” (Evr 10,32). O familie 
care nu-i respectă și nu se îngrijește de bunicii săi, care sunt 
amintirea sa vie, este o familie dezintegrată; în schimb, o familie 
care își amintește este o familie care are viitor. (Papa Francisc, 
Amoris laetitia - despre iubirea în familie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Fiecare dintre noi cunoaște cazuri de bătrâni, fie în 

familie, vecini, cunoștințe, prieteni. Sunt acei bătrâni cărora 
nu pâinea le lipsește, ci „o inimă care să-i asculte sau o gură 
care să le vorbească.” Când am vizitat ultima oară un bătrân? 
Cât timp i-am oferit din timpul nostru ? 

2. În familie am creat legături durabile de iubire, respect, 
prețuire, solidaritate între bunici, părinți copii și nepoți sau 
am fost motiv de dezbinare și indiferență ? 
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3. Să medităm la întâlnirea dintre Sfânta Familie și 
bătrânul Simeon. Astăzi, cum îl întâlnim noi pe Isus? Trăim 
bucuria întâlnirii? 

 
- Să fiu mai atent cu cei din jur, să ascult mai mult și să vorbesc mai 
puțin, să mă rog zilnic pentru familie, pentru cei bătrâni, bolnavi, 
singuri, neputincioși și fără speranță. 
- Să le fac o bucurie părinților și bunicilor, vizitându-l și să trăiesc 
cu bucurie toate momentele petrecute cu ei, să le ofer un zâmbet, 
o încurajare, un compliment, o îmbrățișare. 
- Să urmăm îndemnul Sfântului Părinte Papa Francisc de a fi un 
înger pentru „fiecare bunic, fiecare bătrân, fiecare bunică, fiecare 
bătrână - în special cel care dintre noi este mai singur” vizitând 
persoanele vârstnice din comunitate cu ocazia Zilei Mondiale a 
Bunicilor și Bătrânilor din 25 iulie 2021. 
 

 
„Simt că bunicii și prietenii mi-au oferit enorm de mult. Și dacă pot 
oferi mai departe o parte din ce mi-au oferit ei, atunci voi fi cu 
adevărat fericit.” 

Caroline Kennedy 
 

 

 
Să-i cerem Domnului ca fiecare dintre noi să-și lărgească inima, să o 
facă sensibilă la suferințele celor din urmă și capabilă să 
mijlocească pentru ei. Fiecare dintre noi să învețe a repeta tuturor 
mai ales celor mai tineri cuvintele de mângâiere pe care le-am auzit 
îndreptate spre noi: „Eu sunt cu tine în toate zilele. Înainte și curaj! 
Domnul să vă binecuvânteze!” Papa Francisc 
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