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Kochani “Fratelli tutti” 

pozdrowienie i błogosławieństwo!  

 

Zbliża się data, kiedy Papież Franciszek przekaże nam swoją trzecią encyklikę. 

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim liście, pragniemy, jako Rodzina oriońska, przeżyć to 

świąteczne wydarzenie dla całego Kościoła w radości i szczególnej łączności duchowej z Ojcem Świętym.  

Jesteście już na pewno zaangażowani w obmyślanie i przygotowywanie sposobu jej 

upowszechnienia, poznania, aby zainteresować jej treścią wszystkie osoby, które spotykacie i dla których 

poświęcacie swoje życie.   

Nasza miłość do Papieża przynagla nas do aktywności i kreatywności. 

W oczekiwaniu na pełną treść nowej Encykliki, chcielibyśmy podzielić się z Wami urywkiem z 

artykułu napisanego przez Andreę Tornielli, dyrektora redakcji Papieskiej Dykasterii ds. Komunikacji.  

Cały artykuł można znaleźć na stronie internetowej „Vatican news” (Watykańskie wiadomości):  

Żyjemy w czasach naznaczonych wojną, migracjami, zmianami klimatycznymi, kryzysem 

ekonomicznym i pandemią: uznanie siebie jako braci i siostry, rozpoznanie w tych, 

których spotykamy brata i siostrę; a dla chrześcijan ujrzenie w drugim, który cierpi, 

oblicza Jezusa. Jest to sposób na potwierdzenie niezbywalnej godności każdego istnienia 

ludzkiego stworzonego na obraz Boga. Pomaga nam to przypomnieć sobie, że z 

obecnych trudności nie możemy nigdy wyjść sami, jeden przeciw drugiemu, Północ 

przeciw Południu świata, bogaci przeciw ubogim, albo oddzieleni przez jakąkolwiek inną 

różnicę wykluczającą.  

“Wraz z burzą – powiedział Franciszek – opadła maska tych stereotypów, za pomocą 

których ukrywaliśmy nasze ‘ego’, stale się martwiąc o własny wizerunek. Po raz kolejny 

odkryto tę (błogosławioną) wspólną przynależność, od której nie możemy uciec: 

przynależność jako braci”. Głównym tematem papieskiego listu jest ta 

„błogosławiona wspólna przynależność”, która czyni nas braćmi i siostrami. 

(Tutaj znajdziesz tekst).  

Pozwólcie nam zatem ponownie zachęcić Was do pogłębiania, upowszechniania i wspierania 

nauczania Papieża Franciszka. To nasza służba na rzecz jedności Kościoła. Każdy z nas może już teraz 

zastanowić się nad tematem braterstwa i przyjaźni społecznej ze wszystkimi ludźmi na świecie  

i przygotować do podzielenia się rozważanymi treściami we wspólnotach, podczas spotkań 

międzyzakonnych, które na pewno zostaną zorganizowane, czy na poziomie diecezjalnym, ale i w 

grupach duszpasterskich, ze wszystkimi wiernymi świeckimi, poprzez owocną wymianę za pomocą 

dostępnych nam środków komunikacji, uczestnicząc w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym oraz 

współdziałając z instytucjami cywilnymi i osobistościami politycznymi. 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-09/enciclica-fratelli-sorelle-tutti-papa-francesco-pubblicazione.html


Opatrzność sprawiła, że doszło do ciekawego zbiegu okoliczności: 4 października przypada 

święto św. Franciszka z Asyżu, świętego, który jest inspiracją papieskiej encykliki, jest to również XXVII 

niedziela zwykła, podczas której czytana jest przpowieść o niewiernych dzierżawcach, którym właściciel 

(Bóg) powierzył swoją ukochaną winnicę (stworzenie). Uważali się oni za panów i wierzyli, że owoce 

służą wyłącznie ich osobistym interesom i przyjemności. Jakże mocna analogia z tym, co dzieje się dzisiaj 

w naszej relacji z przyrodą i jej zasobami. To kolejna okazja do refleksji. 

Zbliża się dzień 3 października, a nasze serca już czekają w Asyżu na podpis Papieża, natomiast 

4 października nasze umysły będą czujne w Internecie, w oczekiwaniu na oficjalny tekst encykliki, aby 

go przeczytać i rozważać (o godz. 12, w Rzymie). 

Przesyłamy Wam braterski uścisk. Ożywieni „braterstwem i przyjaźnią społeczną”, do której 

zaprasza nas Encyklika, módlmy się za siebie nawzajem i za wszystkich, z którymi dzielimy wspólny dom. 

Z braterskim pozdrowieniem, 
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