Online publiekslezing 27 mei 2021
Stichting Thomas More

Kom uit je bubbel!
Het perspectief van ‘Fratelli tutti’ op leven en werken

Dit jaar zal de publiekslezing van de Stichting Thomas More zijn beslag krijgen in de
vorm van een online webinar. Drie sprekers zijn uitgenodigd hun visie te geven op
de recente encycliek van paus Franciscus, Fratelli Tutti. Zij zullen dat doen door
ieder een perspectief in te nemen van de hoofdpersonages uit de parabel van de
barmhartige Samaritaan, die de paus in zijn brief centraal stelt.
Vorig jaar publiceerde paus Franciscus zijn encycliek Fratelli tutti. Telkens roept de paus de
wereldgemeenschap op als broeders en zusters samen te leven en stelling te nemen tegen
iedere vorm van uitsluiting. De vooruitgang in onze wereld gaat niet gepaard met meer
gelijkheid, constateert paus Franciscus in Fratelli tutti. “Een deel van de
mensengemeenschap wordt opgeofferd terwijl anderen van een zorgeloos bestaan
genieten. We moeten niet alles verwachten van onze bestuurders; dat zou kinderachtig
zijn”, schrijft de paus. Hij roept op “bewust en zorgvuldig werken aan een broederlijkheid die
verder ziet dan de eigen groep”. Hij brengt de parabel van de barmhartige Samaritaan in
herinnering, die zijn werkzaamheden onderbrak om een mens in nood te helpen en hem
toevertrouwde aan de zorg van een herbergier.
Stichting Thomas More brengt drie inspiratoren bij elkaar die deze oude parabel vanuit
actuele perspectieven gaan belichten. In een drieluik geven Maria van den Muijsenbergh,
Luigino Bruni en Steven Vanackere alternatieven en impulsen voor een transitie naar een
wereld van gelijkheid, die begint in het hier-en-nu van ons eigen leven.
Zoom-lezing: zie www.thomasmore.nl
donderdagavond 27 mei 2021 – van 19.30 uur tot 21.00 uur
Nieuwe perspectieven op een oud verhaal
Steven Vanackere
perspectief van de Samaritaan
Maria van den Muijsenbergh
perspectief van de mishandelde reiziger
Luigino Bruni
perspectief van de herbergier
Steven Vanackere is vicegouverneur van de Nationale Bank van België en voormalig
minister in de Vlaamse en in de federale regering van België.
Maria van den Muijsenberg is huisarts, straatdokter en bijzonder hoogleraar
Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de
Radboud Universiteit/het Radboudumc.
Luigino Bruni is hoogleraar Geschiedenis van het Economisch Denken aan de Lumsauniversiteit in Rome, en initiatiefnemer van The Economy of Francesco.

