
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

 

Ferenc pápa Mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája a Szent István Társulat gondozásában 

jelent meg. 

 

2020. október 3-án, szombaton délután Ferenc pápa Assisibe utazott, hogy ott írja alá a 

testvériségről és társadalmi barátságról szóló, Mindnyájan testvérek (Fratelli tutti) kezdetű 

enciklikáját. 

 

Másnap a Szent Péter téren a kinyomtatott enciklikát az ott lévők kézbe vehették. 

 

„A hitről szóló Lumen fidei enciklika és a közös otthon gondozásáról szóló Laudato si’ enciklika után ez lesz 

Ferenc pápa harmadik enciklikája. A Laudato si’ körlevélhez hasonlóan ez a Mindnyájan testvérek (Fratelli 

tutti) kezdetű enciklika is Assisi Szent Ferenc alakjához kötődik – címét Szent Ferenc Intelmeinek egyik sora 

ihlette: „Figyeljünk, mindnyájan testvérek, a jó pásztorra, aki juhai megmentéséért a kereszt gyötrelmét 

vállalta” (Intelmek, VI,1).” 

A Vatikán honlapján olvasható több nyelven. 

Online olvasható anyagok: 

Magyar Kurír cikk tudósítása az enciklika magyar nyelvű megjelenéséről 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Ferenc pápa Mindnyájan testvérek kezdetű 

enciklikája 

2021. április 19. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.magyarkurir.hu/kultura/megjelent-magyarul-ferenc-papa-i-mindnyajan-testverek-i-kezdetu-enciklikaja


 

 

Magyar Katolikus Egyház honlapján az enciklikáról 

„A testvériség és a társadalmi barátság útjai vezetnek egy jobb világ építéséhez – fejti ki nyolc fejezetből álló 

új, szociális enciklikájában Ferenc pápa. Ismételten és erőteljesen nemet mond a háborúra és a közöny 

globalizációjára.” 

Gondolatok az enciklikáról a jezsuita honlapon  

 

Ismertetések a Magyar Kurír oldalán, készítette: Görföl Tibor teológus, egyetemi tanár: 

1.rész 

2.rész 

3.rész 

 

 

 

Kiss Gábor: A Fratelli tutti enciklika és a belső egyházi párbeszéd. 

Néhány kánonjogi szempont, Vigilia 2021/05. 371.374. p. 

 

 

Imádság a Teremtőhöz 

Istenünk, az emberiség Ura és Atyja, 

aki minden embert azonos méltósággal teremtettél, 

árassz szívünkbe testvéri szeretetet. 

Ihless meg minket az új találkozás, a párbeszéd, 

az igazságosság és a béke álmával. 

Késztess minket arra, hogy egészségesebb társadalmat 

és méltóbb világot alkossunk 

amelyben nincs éhínség, sem szegénység, sem erőszak 

sem háború. 

 

Add, hogy megnyíljék a szívünk 

a Föld minden nép és nemzete előtt, 

hogy megismerjük mindazt a jót és szépséget, 

amit valamennyiünkben elültettél, 

hogy képesek legyünk létrehozni 

az egység, a közös tervek 

és közös remények kapcsolatait. 

Ámen. 

 

 

Jó egészséget kívánnak a GFE Könyvtárosai! 

https://katolikus.hu/cikk/mindnyajan-testverek---ferenc-papa-uj-enciklikaja
https://jezsuitakiado.hu/cikkek/mindnyajan-testverek/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/maga-valosag-sohajt-fel-fratelli-tutti-kezdetu-enciklika-1-resz
https://www.magyarkurir.hu/hirek/-legnehezebben-legyozheto-virus-i-fratelli-tutti-i-kezdetu-enciklika-2-resz
https://www.magyarkurir.hu/hirek/-mindannyian-megvaltoztunk-fajdalomtol-i-fratelli-tutti-i-kezdetu-enciklika-3-resz

