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Sor Anne explica la seva missió a Nigèria i la relació entre musulmans, cristians
catòlics i protestants
20 novembre, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquesta setmana, el reportatge de Rome Reports ens porta a l’Àfrica, la zona en la que més
creix el nombre de catòlics a tot el món. Es calcula que l’any 2050 hi haurà 350 milions. És
un continent que el Papa ha visitat quatre vegades en sis anys de pontiﬁcat.
Segons explica el mitjà del Vaticà, tot i que augmenta el nombre de catòlics, el nombre de
musulmans segueix sent molt superior: més d’un quart del total del continent.
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Vida com a diàleg
Entre els cristians catòlics que hi habitan, destaca la germana Anne Falola, missionera a
Nigèria, que viu entre persones de totes les religions. Explica que l’islam no és només el
fonamentalisme, i que hi ha sectors oberts a el diàleg.
“La vida quotidiana és un diàleg. I hem d’aprendre molt més sobre l’Islam perquè el que
veiem de Boko Haram no representa tot l’Islam”. L’Anne treballa per ajudar a joves, tant
catòlics com musulmans. Els ofereix refugi, acollida i, sobretot, els escolta. Insisteix que la
pau ha de passar pel diàleg interreligiós.
“Tenim un lloc on ens dediquem a dialogar -explica la religiosa-. Ens vam adonar que abans
musulmans i protestants venien a les nostres escoles. Ara hi ha els musulmans tenen les
seves escoles i els protestants les seves. Això no ens va a ajudar molt a dialogar”.

Cosint els vincles
Segons explica la germana, quan hi ha separació es provoquen els dilemes. La divisió té
greus conseqüències per a la dona, perquè els fa més difícil que puguin formar-se. Per això,
sor Anne ha obert un taller. Allà els ensenya a cosir, i a tenir autonomia per tirar endavant.
“Vam reunir a totes les joves: cristianes i musulmanes. Es coneixen entre elles i vénen a
aprendre. Després, tornen als seus grups i al seu torn els ensenyen a altres dones”.
Sor Anne diu que invertir en el desenvolupament professional és una manera apassionant
d’unir a les persones i de complir la seva missió com a missionera.
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