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Els alumnes han pogut conèixer diferents objectes que
es fan servir en la vida quotidiana del poble ruandès.

Aquest divendres 22 de febrer ha tingut lloc al CC Sagrat Cor una jornada d'animació
missionera organitzada per l'organització Missions Sagrats Cors, entitat que pertany als
Missioners dels Sagrats Cors i que pretén ser una plataforma evangelitzadora per poder
despertar l'esperit missioner i solidari entre els nins i joves. En aquesta jornada a participat
el P. Dominique, missioner capellà d'origen ruandès. Els joves de 1r i 2n d'ESO han seguit
amb gran atenció i interès les explicacions del missioner. A través del seu testimoni ha
volgut donar a conèixer, sensibilitzar i ajudar a formar una consciència crítica davant la
realitat del món i, molt especialment, vers el seu país, Ruanda. Ha explicat que Ruanda,
essent un país ric en minerals, és un dels més pobres i que, actualment, més del 70% de
la població viu dins la misèria i, per exemple, famílies amb sis membres sobreviuen
diàriament amb menys d'un euro.
Els alumnes han pogut conèixer diferents objectes que es fan servir en la vida quotidiana
del poble ruandès, des d'un gran tambor que serveix per convocar a la gent a l'igicuma que
serveix per beure, l'imbehe que és un objecte utilitzat per menjar o la pilota feta amb fulles
de plataner que els nins utilitzen per jugar a futbol. Tampoc no ha faltat una presentació
fotogràfica que en tot moment ha acompanyat les preguntes de l'alumnat. El missioner ha
ressaltat dos valors que es viuen molt profundament a Ruanda, el valor de l'acollida i el de
l'alegria davant la pobresa i la injustícia. El P. Dominique ha volgut explicar la importància
de ser missioner en el nostre entorn familiar, d'amics, de feina, a l'escola... ja que cadascú
de nosaltres és únic i pot aportar alguna cosa al món per fer-ho més habitable i més humà.
També ha explicat la importància del cor, que en ruandès es diu Umana, un cor que està
obert a les necessitats dels que més pateixen i sofreixen i que és el símbol de la
profunditat de la persona.

