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Megjelent a Lumen fidei
kezdető enciklika

Július 5-én mutatták be a Szent-
szék sajtótermében Ferenc pápa
Lumen fidei (A hit fénye) kezdető
elsı enciklikáját.
Valójában a dokumentum megírása
„négykezes” munka volt, ahogy Ferenc
pápa már korábban jelezte. A hitrıl
szóló enciklikát ugyanis XVI. Benedek
pápa már jórészt elkészítette: célja az
volt, hogy a szeretetrıl szóló elsı
(Deus caritas est) és a reményrıl szóló
második (Spe salvi) enciklikája után, a
hit évére való tekintettel, a hitrıl is ki-
fejtse gondolatait.
Ferenc pápa közvetlenül elıdje kezébıl
vette át a szöveget március 23-án
Castel Gandolfóban, és késıbb szeré-
nyen megjegyezte: csupán „elıszót” ír
hozzá. Természetesen magáévá tette
teológus elıdje gondolatait, és így
megvan a folytonosság XVI. Benedek
és Ferenc pápa programja között.
Az enciklika négy részre oszlik, egy be-
vezetıvel és egy végkövetkeztetéssel.
Maga Ferenc pápa megmagyarázza,
hogy XVI. Benedek a szeretetrıl és a
reményrıl szóló enciklikái után majd-
nem befejezte a harmadikat, ezt a
hitrıl szóló körlevelét. Ferenc pápa to-
vábbi kiegészítéseket főzött hozzá.
A bevezetés (1-7.pont) szerint a do-
kumentum megírásának célja: a hit fé-
nyével megvilágítani az emberi léte-
zést, segíteni az embereket, hogy meg
tudják különböztetni a jót és a rosszat
a modern korban, amikor a hinni-vel
ellentétes a keresés, és a hitet illúzió-
ként élik meg.
„Aki hisz, az lát” – a hit fénye Isten
ajándéka, amelyet táplálni és erısíteni
kell.  (VR/MK/

A TARTALOMBÓL:

A Rio de Janeroi Ifjúsági
Világtalálkozó után
A HungaRio

Ikrich Auguszta testvér
(Dr. Szıke Pálma testvér)
Interjú Pitti Katalinnal
(Klotz Mária/Varga Gabriella)

Színes képriportok:
a szociális testvérek május
11-i mőhelyeirıl és
a fogadalomtételekrıl

90 év – Isten és az emberek
szolgálatában – imádsággal –
tettel – szóbeli tanúságtétellel
(Szabó Katalin testvér)

Tarack gyökér – életerı – a
zsugoriság – fösvénység?
(Sztrilich Ágnes testvér)
Mit várok az Evangéliumtól?
(Gréti)
Isten szeretete ma is gyógyít
(Rétfalvi Valéria testvér)

A szépség útja – mint az
evangelizáció és a dialógus
kiváló lehetısége
Udvardi Erzsébet kiállításai


