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Ferences Nagykáptalan Rómában- 
Massimo Fusarelli a Rend új miniszter generálisa 
 
Július 13-án délelőtt Rómában megválasztották a ferences 
rend miniszter generálisát Massimo Fusarelli OFM sze-
mélyében. 1989. január 8-án tett ünnepélyes örökfoga-
dalmat.1989. szeptember 30-án szentelték pappá. A pápai 
ferences egyetemen, az Antonianumon folytatott teológiai 
tanulmányokat. 2003 és 2009 között a rend nevelési és ta-

nulmányi titká-
ra volt. Mielőtt 
a római Szent 
Bonaventura 
R e n d t a r t o -
mány elöljáró-
ja lett 2020-
ban, a S.Fran-
cesco a Ripa 
templom plé-
bánosa és a 
R.I.P.A. projekt 
felelőse volt. 
(Rinascere In-

sieme Per Amore; a szegények befogadását és a társada-
lomba való visszailleszkedést szolgáló kezdeményezés) 
 
Fr.Isauro Ulises Covili Linfanti a Rend vikárius generálisa 
 
 A Chilei Szentlélek provincia provinicálisa, korábban a nö-
vendékképzésben, a lelkipásztori munkákban a közösségi 
élet szervezésében és vezetésében vett részt. 1961. március 

22-én született, 1987. 
március 2-án tett örök-
fogadalmat. A Káptalan 
testvéri beszélgetései-
ben megosztotta élmé-
nyeit családjáról, akik 
egyszerű, betelepült 
földművesek. Beszélt ar-
ról, hogy lényünk kö-
zéppontjában kell, hogy 
az evangélium álljon, 
életünk minden tekin-
tetben folyamatos za-
rándoklét, hallgassuk 
meg és legyünk figyel-

mesek a környezetünkre, különösen azokra, akik szívünkben 
lelkesen építeni kívánják a testvériség érzületét.  
 
Augusztus 2-án, hétfőn van templomunk felszentelé-
sének 386. évfordulója és egyben az Assisibeli Angyalos 
Boldogasszony kápolna (Porciunkula) ünnepe. 
Ezen a napon 9 órakor mutatunk be ünnepi szentmisét 
templomunkban. Valamint, ezen a napon teljes búcsú 
nyerhető a szokásos feltételekkel: szentgyónás, szentmisén 
való részvétel szentáldozással és a Szentatya szándékára 
Hiszekegy, Miatyánk és Dicsőség elimádkozása. 

 
„Mindennap veled vagyok” 

FERENC PÁPA ÜZENETE 
A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK ELSŐ VILÁGNAPJÁRA 

(2021. július 25. - rövidítve) 
 

Kedves Nagyszülők, kedves Idősek! 
 
„Mindennap veled vagyok” (vö. Mt 28,20) – ezt ígérte az Úr 
tanítványainak, mielőtt felment a mennybe, és ezt ma 
neked is megismétli, kedves nagypapa és nagymama. 
Neked. „Mindennap veled vagyok” – ezeket a szavakat sze-
retném én is Róma püspökeként és hozzád hasonló idős 
emberként kimondani neked a nagyszülők és idősek első 
világnapja alkalmából: az egész Egyház közel van hozzád 
– jobban mondva, hozzánk –: törődik veled, szeret téged 
és nem akar magadra hagyni! 
A hagyomány szerint Szent Joakimot, Jézus nagyapját is 
kizárták a közösségből, mert nem voltak gyermekei; életét 
– akárcsak felesége, Anna életét – haszontalannak tekintették. 
De az Úr küldött hozzá egy angyalt, hogy megvigasztalja. 
Amikor a város kapuja előtt bánatosan állt, megjelent neki 
az Úr küldötte, és így szólt: „Joakim, Joakim! Az Úr meg-
hallgatta esdeklő imádat.” 

Az Úr angyalokat küld, hogy vigasztaljanak magányunkban, 
és ismételgessék nekünk: „Mindennap veled vagyok!” Ezt 
mondja neked, ezt mondja nekem, ezt mondja mindenkinek.  
Van úgy, hogy ezek az angyalok unokáink arcával jelennek 
meg, máskor családtagjaink, korábbi barátaink vagy olyan 
barátaink arcával, akikkel ebben a nehéz időszakban is-
merkedtünk meg. Most ébredtünk csak rá, mennyire 
fontosak az ölelések és a látogatások mindannyiunk számára, 
és annyira elszomorító, hogy egyes helyeken ezekre még 
mindig nincs lehetőség! 
Az Úr mindig közel van hozzánk, mindig, új meghívásokkal, 
új szavakkal, vigasztalásával, de mindig közel van hozzánk. 
Jól tudjátok, hogy az Úr örökkévaló, és soha nem megy 
nyugdíjba, soha! 
Jól figyeljetek: mi a hivatásunk ma, a mi életkorunkban? 
Őrizni a gyökereket, átadni a hitet a fiataloknak és gondoskodni  
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a kicsinyekről. Ne felejtsétek el ezt! Nem számít, hány éves 
vagy, dolgozol-e még vagy sem, egyedül maradtál-e vagy 
van családod, fiatalon vagy idősebb korban lettél-e nagy-
mama vagy nagypapa, önellátó vagy-e vagy segítségre 
szorulsz, mert nincs olyan életkor, amikor visszavonulhatnánk 
az evangélium hirdetésének feladatától, a hagyományok 
unokáknak való átadásának feladatától. El kell indulni, és 
mindenekelőtt ki kell lépni önmagunkból, hogy valami új 
dologba kezdjünk! Ezért a történelem egyik döntő pilla-
natában rád is vár egy megújult hivatás. Felteszed magadnak 
a kérdést: de hogyan lehetséges ez? Erőim már fogytán 
vannak, és nem hiszem, hogy sokat tudnék tenni. Hogyan 
kezdhetnék el másképp viselkedni, ha a megszokás lett lé-
tezésem szabálya? Hogyan szentelhetném magam a sze-
gényebbeknek, amikor már annyi elképzelésem van arról, 
mit tehetnék a családomért? Hogyan tágíthatnám látókö-
römet, ha még a lakóhelyemet sem hagyhatom el, ahol 
élek? Nem elég nehéz teher a magányom? Hányan teszitek 
fel magatoknak ezt a kérdést: nem elég nehéz teher a ma-
gányom?  
Ezeket előrebocsátva szeretném elmondani neked, hogy 
szükség van rád ahhoz, hogy testvériségben és társadalmi 
barátságban felépítsük a holnap világát: azt a világot, 
amelyben élni fogunk – mi a gyermekeinkkel és unokáinkkal 

–, amikor a vihar már elült. Mindannyiunknak „tevékeny 
szerepet kell vállalnia sebzett társadalmaink helyreállításában 
és támogatásában”. A pillérek között, melyeknek ezt az új 
építményt tartaniuk kell, van három, amelyek felállításában 
te másoknál jobban segíthetsz. Három pillér: álmok, emlé-
kezet és ima. Az Úr közelsége megadja az erőt ahhoz, 
hogy a köztünk leggyengébbek is új útra induljanak az 
álom, az emlékezet és az ima ösvényén. 
Joel próféta egyszer ezt az ígéretet fogalmazta meg: 
„Véneitek álmokat látnak, ifjaitoknak látomásaik lesznek” 
(Jo 3,1). A világ jövője ettől a fiatalok és idősek közötti szö-
vetségtől függ. Kik tudnák az idősek álmait befogadni és 
valóra váltani, ha nem a fiatalok? Ehhez azonban továbbra 
is álmodnunk kell: az igazságosságról, a békéről, a szolida-
ritásról szőtt álmainkban rejlik annak lehetősége, hogy fi-
ataljainknak új elképzeléseik legyenek, és együtt építhessük 
a jövőt.  
Az álmok tehát összefonódnak az emlékezettel. Arra gon-
dolok, milyen értékes a háború fájdalmas emléke, és milyen 
sokat tanulhatnak belőle az új nemzedékek a béke értékéről. 
És neked kell továbbadnod ezt, aki átélted a háborúk fáj-
dalmát. Az emlékezés minden idős ember voltaképpeni 
és igazi küldetése: az emlékezés és az emlékezés továbbadása 
másoknak. Ez az emlékezés segíthet egy emberibb, befo-
gadóbb világot építeni. De emlékezet nélkül nem lehet 
építeni; alap nélkül sosem fogsz házat építeni. Soha! Az 
élet alapja az emlékezet. 
Végül az ima. Ahogyan egyszer elődöm, Benedek pápa mondta:  

 
„Az idősek imája megvédheti a világot, talán hatékonyabban 
segíti azt, mint sokak lázas tevékenysége.” Ezt pápaságának 
majdnem a végén, 2012-ben mondta. Gyönyörű ez! Imád-
ságod nagyon értékes erőforrás: olyan tüdő, amelyet az 
Egyház és a világ nem nélkülözhet.  

 
Ima a Nagyszülők és Idősek első Világnapjára 

 
Köszönetet mondok neked, Uram, a Te jelenléted vigaszáért: 
még a magány idején is, 
Te vagy az én reményem és bizalmam, 
Te vagy kősziklám és váram ifjúkorom óta! 
 
Köszönöm, hogy családot adtál számomra 
és hogy hosszú élettel áldottál meg. 
Köszönöm neked az örömök és a nehézségek pillanatait, 
az álmokat, amelyek már valóra váltak az életemben,  
és azokat az álmokat, amelyek még előttem állnak. 
 
Köszönöm a megújult termékenységnek ezt az időszakát,  
amelyre Te meghívsz engem. 
Növeld, Uram, hitemet, 
tégy engem békéd eszközévé, 
taníts meg arra, hogy átöleljem mindazokat, akik nálam 
jobban szenvednek, 
add, hogy soha ne szűnjek meg álmodni 
és meséljek csodáidról az új nemzedékeknek. 
Védd és vezesd Ferenc pápát és az Egyházat, 
hogy az evangélium világossága eljusson a föld végső ha-
táráig. 
 
Küldd el Szentlelkedet, Uram, hogy megújítsa a világot, 
hogy a világjárvány vihara lecsillapodjon, 
hogy a szegények vigasztalásra leljenek és a háborúk véget 
érjenek. 
Te légy támaszom az idős kor gyengeségében és segíts,  
hogy teljes életet éljek minden egyes pillanatban, amelyet 
Te adsz nekem, 
abban a bizonyosságban, hogy minden nap velem vagy,  
egészen a világ végéig.  Ámen.  

 
Hirdetések  

 
Jövő vasárnap -augusztus 1-én-18.00 óra-
kor hálaadó szentmisét tartunk Albin atya 
pappá szentelésének 60. évfordulója al-
kalmából. A szentmise végén egy-egy 
személyes mondatra találkozhatunk Albin 
atyával. 
 

A mai napon ünnepeljük a nagyszülők I. világnapját. A 
szentmisék végén külön imádkozunk a nagyszülőkért.  
 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Ferenc 
pápa által celebrált záró miséjére 2021.09. 12.-én Szombat-
helyről a püspök atya vezetésével különvonat indul 2000 Ft 
(oda-visszaút) egységáron. A vonat reggel 5.30 körül indul 
Zalaegerszegről, és 6.30 körül veszi fel Szombathelyen a fel-
szállókat, a pápai Szentmise a Hősök terén vasárnap 11.30-
kor kezdődik. Jelentkezni a Székesegyház Főplébániáján 
lehet.  „Ünnepeljük együtt Krisztust, aki 
itt maradt köztünk az Eucharisztiában, 
aki forrása egyéni életünknek, család-
jaink életének, aki éltető forrása nem-
zetünknek, Európa és a világ jövőjének!”  


