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A Családok 10. Világtalálkozója 

 

Kedves Családok! 

Nagy örömmel jelentem be, hogy a Világiak, Család és Élet Dikasztériumával egyetér-

tésben Boldog Luigi és Maria Beltrame Quattrocchi házastársak lesznek a Rómában 

2022. június 22–26. között megrendezésre kerülő Családok 10. Világtalálkozójának égi 

védnökei. 

A Beltrame Quattrocchi házaspár volt az első házaspár, akiket a Katolikus Egyház bol-

doggá avatott, mégpedig 2001. október 21-én, II. János Pál pápasága alatt a Szent Pé-

ter-bazilikában, gyermekeik, Tarcisio, Paolo és Enrichetta jelenlétében. 

A család egész története, akik életük nagy részét Rómában töltötték, ma is igazi, hiteles és 

időszerű tanúságtételként jelenik meg a hitvesi szeretetről. Házasságukat, melyet 1905. 

november 25-én kötöttek a Santa Maria Maggiore-bazilikában, a folyamatos lelki nö-

vekedés útjaként élték meg. 

Házaséletükben Luigi és Maria bizalommal és örömmel fogadta az élet nagy ajándékát. 

Négy gyermek örvendeztette meg ugyanis házasságukat, akiket élő hittel már kiskoruktól 

kezdve az evangélium szellemében neveltek. Az első három a megszentelt életet vá-

lasztotta: Filippo bencés szerzetes lett Don Tarcisio néven; Stefania a milánói Legmél-

tóságosabb Oltáriszentség Bencés Nővéreinek monostorába lépett, és a Cecilia nővér 

nevet vette fel; Cesarénak, aki Paolino néven trappista atya lett, elindult a boldoggá 

avatási eljárása. A legfiatalabb lány, Enrichetta pedig világi megszentelt szűzként élt, akit 

Ferenc pápa 2021. augusztus 30-án tiszteletreméltóvá nyilvánított; mindig szülei mellett 

maradt, állhatatos imádságban töltötte életét, az Úrnak szentelte magát felebarátai szol-

gálatában. 

A Beltrame Quattrocchi házaspárnak tulajdonítják azt is, hogy ők voltak az elsők, akik 

rendszeres foglalkozásokat tartottak annak érdekében, hogy segítsék a fiatalok hivatás-

keresését: segítették őket megérteni a házasság szentségének szépségét és fontosságát, 

vagy a megszentelt élet melletti döntés felé irányították őket. Ténylegesen ők voltak a 

családpasztoráció kezdeményezői a római egyházmegyében. 

Biztatlak benneteket, hogy ismerjétek meg a Beltrame Quattrocchi család példáját és 

tanúságtételét, ők ugyanis megvalósították életükben a családok közelgő világtalálko-

zójának témáját: „Családi szeretet, hivatás és az életszentség útja.” Hitük tanúságtételén 

felbuzdulva bízzuk Boldog Luigira és Mariára a világ összes családját, különösen a sé-

rülteket és nehéz helyzetben lévőket, akiket próbára tesz a szegénység, a betegség és a 

háború. Az ő közbenjárásukra bízzuk a találkozó előkészítését és lebonyolítását, valamint 

a bőséges lelki gyümölcsöket, amelyekkel az Úr ezen egyházi eseményen keresztül akar 

megajándékozni bennünket. 

Az Isteni Szeretet Anyja, akinek kegyhelyén e két boldog földi maradványai nyugszanak, 

vigyázzon a világ összes családjára azzal a gondoskodással és gyengédséggel, amellyel a 

názáreti családra vigyázott! 

Angelo De Donatis bíboros 

A Szentatya általános helynöke a római egyházmegyében 


