Barcelona, 19 de setembre de 2015

NOTA DE PREMSA
Aquest cap de setmana l’ANC finalitza de la distribució de més 50.000 revistes
de Cristians per la Independència davant de les esglésies del país
La revista recorda els creients que la defensa del dret a la independència
respon a la Doctrina Social de l’Església
Aquest cap de setmana, voluntàries i voluntaris de la sectorial de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) Cristians per la Independència finalitzaran la distribució de més de
50.000 exemplars de la revista “el 27S per la independència, amb generositat pel futur”
davant les esglésies del país, en la que s’argumenta que els drets col·lectius dels
pobles, com el dret a la seva independència, responen als principis de la Doctrina
Social de l’Església. Aquesta publicació s’encarta també al número d’aquesta setmana
de Catalunya Cristiana.
Entre altres continguts destacats, la publicació de
Cristians per la independència fa un repàs a recents
pronunciaments de l’Església sobre els drets del pobles i
la independència, com la nota dels bisbes catalans de
l’any passat, en la que afirma que “la defensa de la
legitimitat moral de totes les opcions que es basin en el
respecte de la dignitat inalienable de les persones i els
pobles”.
La revista també destaca les recents paraules del Papa
Francesc en relació als drets col·lectius: "Els pobles del
món volen ser artífex del seu propi destí (...) La pau es
fonamenta no tan sols en el respecte dels drets de
l'home, sinó també els drets dels pobles, particularment
el dret a la independència"
Aquesta publicació fa un repàs de les propostes de regeneració democràtica, estat del
benestar, justícia social, llibertat religiosa, i economia amb rostre humà, que estan
basades en la doctrina social de l'Església i que poden fer-se realitat amb la futura
República catalana.
Podeu
consultar
la
revista
en
aquest
enllaç:
content/uploads/2015/08/revista_cristians_independencia.pdf

http://cristians.cat/wp-

