
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

Korábbi pápák megnyilatkozásai 

papír és elektronikus formában 

  
 

XVI. Benedek pápa megnyilatkozásai 

 

„Az első kötet a három enciklikát, a három szinódus uráni apostoli buzdítást és két apostoli levelet, valamint a 

2006 márciusa és 2013. február 13-a között tartott szerdai katekéziseket tartalmazza. 

A második kötet három részből áll: az elsőben a 2005. augusztus 18. és 2010. június 6-a közötti 24 apostoli út 

közül 13 útján követhetjük nyomon Benedek pápát, és olvashatjuk sok egyetemes igazságot megfogalmazó 

beszédeit. A második rész a 2006 és 2013 közötti pápai üzeneteket tartalmazza a Béke világnapjára, Nagyböjtre 

és a Betegek világnapjára. A harmadik rész néhány beszéd a 2009 és 2013. február 27-e közötti időből: így 

például a szent zenéről - a pápa tiszteletére évente rendezett koncertek után; majd 2010-ben a Papság évét záró 

homília, s végül 2013-ban a Lemondó nyilatkozat és a búcsúzások hamvazószerdán a római klérustól a hívők 

sokaságától a Szent Péter téren, az utolsó általános kihallgatáson. (Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, 

esztergom-budapesti érsek)” 

 

Szent II. János Pál pápa megnyilatkozásai 

 

Az első és második kötetben a nagy dokumentumok találhatók: 

bullák, enciklikák, szinódus utáni buzdítások, apostoli levelek. A 

harmadik kötetben pedig a különböző alkalmakkal elmondott 

beszédek és a kisebb közösségeknek szóló üzenetek olvashatók. A 

dokumentumok közlése időrendi sorrendet követ. A belső 

címoldalakon megtalálhatjuk a latin kezdőszavak szerinti címet, a 
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dokumentum műfaját és kiadási dátumát, az egyes címoldalak után pedig az adott dokumentum 

tartalomjegyzékét. A második kötet végén lévő tárgymutató segítségével címszavak szerint tájékozódhatunk e 

hatalmas anyagban. A harmadik kötet első dokumentuma II. János Pál pápának az a homíliája, amelyet 

közvetlenül megválasztása után mondott, az utolsó pedig az a 2005. április harmadikára, az Irgalmasság 

vasárnapjára megírt, de már el nem mondott beszéde, amely a Regina Caeli imádság bevezetőjéül szolgált 

volna. 

 

Interneten elérhetők: 

Vatikán honlapján 

 

 

magyar nyelven: a Magyar Katolikus Egyház honlapján - Dokumentumtár 

 

 

 

Jó egészséget kívánnak a GFE Könyvtárosai! 

https://www.vatican.va/content/vatican/it.html
https://katolikus.hu/dokumentumtar
https://katolikus.hu/dokumentumtar

