
 

CATEQUESIS  

La setmana vinent, a partir del dimecres dia 13, comencen les catequesis 
de Primera Comunió a Sant Cebrià i a Mira-sol. 

 

APLEC DE LA SALUT 

El dimarts dia 12, festa de la Mare de Déu del Pilar, se celebra el tradicio-
nal Aplec de la Salut. La Missa serà finalment a les 11 h (no a les 12 h com 
s'havia fet en anys anteriors). Els joves sortirem a les 9.30 h des de l’esglé-
sia de l’Assumpció i anirem caminant, per arribar a l’ermita abans de les 
11 h. 

L’Aplec té el seu origen durant la Guerra Civil quan famílies valldorei-
xenques, que pujaven a l’ermita amb assiduïtat, van acordar que si sobre-
vivien a la guerra pujarien el dia del Pilar a donar les gràcies a la Mare de 
Déu. D’aquí sorgeix una tradició popular que agrupa totes les entitats i 
veïns de la vila cada 12 d’octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDA A MONTSERRAT 

La sortida prevista a Montserrat amb els joves per al dilluns dia 11 queda 
ajornada per a més endavant. Us informarem tan aviat la tinguem progra-
mada.   
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L’encíclica social (núm. 56) 

La religió cristiana i les altres religions poden contribuir al  
desenvolupament només si Déu té un lloc en l’esfera pública, 
amb referència específica a la dimensió cultural, social, econò-
mica i, en particular, política. La doctrina social de l’Església ha 
nascut per a reivindicar aquesta «carta de ciutadania» de la reli-
gió cristiana. La negació del dret a professar públicament la prò-
pia religió i a treballar perquè les veritats de la fe inspirin també 
la vida pública, té conseqüències negatives sobre el veritable 
desenvolupament. L’exclusió de la religió de l’àmbit públic, com 
el fonamentalisme religiós per altra part, impedeixen la trobada 
entre les persones i la seva col·laboració per al progrés de la hu-
manitat. La vida pública s’empobreix de motivacions i la política 
adquireix un aspecte opressor i agressiu. Es corre el risc que no 
es respectin els drets humans, bé perquè se’ls priva del seu fo-
nament transcendent, bé perquè no es reconeix la llibertat per-
sonal. En el laïcisme i en el fonamentalisme es perd la possibili-
tat d’un diàleg fecund i d’una col·laboració profitosa entre la raó 
i la fe religiosa. La raó necessita sempre ser purificada per la fe, 
i això val també per a la raó política, que no ha de creure’s om-
nipotent. Per la seva part, la religió té sempre necessitat de ser 
purificada per la raó per a mostrar el seu autèntic rostre humà. 
La ruptura d’aquest diàleg comporta un cost molt onerós per al 
desplegament de la humanitat. 
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