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Seminarista de Sudan del Sud diu que molts aposten per la unitat i treballen per la
pau, malgrat que el govern no ha abordat les conseqüències d'anys de conﬂicte
03 febrer, 2021 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Potser la imatge del Sant Pare agenollat, besant els peus als líders de Sudan del Sud va ser
un de les trobades més commovedores. Se li notava la urgència en la veu quan va implorar
als líders dels bàndols en guerra a Sudan del Sud la reconciliació amb un signat de pau. «Us
demano, com a germà: mantingueu la pau. Us ho demano de cor. Seguim endavant. Hi haurà
molts problemes, però no tingueu por. Seguiu endavant, resoleu els problemes».
Ndangi William Kamunde és de Sudan del Sud i estudia com a seminarista a Roma. Recorda
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que aquesta trobada els va donar molta esperança després d’anys de guerra civil. El conﬂicte
va esclatar el 2013, dos anys després que el país s’independitzés de Sudan. I continuen
lluitant. «El president va venir a Roma, i el mateix Papa es va agenollar i li va besar els peus.
Però el president no li va donar importància. Al principi ens va dir que ens portava la pau,
però on està aquesta pau? La gent està morint, hi ha molts desplaçats, falta l’educació per
als nens, no hi ha hospitals. Moltes persones dormen sota els arbres, perquè no tenen casa».

«Treballem junts per la pau, per construir la nostra relació amb Déu»
Aquest seminarista explica que l’Església catòlica s’ha ocupat d’alguns problemes que el
govern no ha aconseguit resoldre. I que els cristians, que són el 60% de la població, tenen
l’esperança que torni la pau. «Per descomptat hi ha moltes persones normals unides, que
defensen la unitat. Encara que un sigui cristià i un altre musulmà, necessitem la pau.
Treballem junts per la pau, per construir la nostra relació amb Déu».
Tot i que sembla que encara està lluny la pau completa del país, aquest seminarista
considera un bon senyal la unitat que ha experimentat al seu país i a Roma, on s’està
preparant per al sacerdoci. «He vist moltes coses, i estic aprenent moltes coses que portaré
quan torni a Sudan del Sud. Reso perquè Déu m’ajudi a formar-me bé a Roma, a preparar-me
bé per portar tot el que rebi a les persones de Sudan del Sud, especialment a la meva
diòcesi».
La diòcesi de Tombura-Yambio té 27 parròquies i més d’1.000.000 de catòlics. William
Kamunde espera tornar d’aquí a cinc anys, quan acabi els seus estudis de Filosoﬁa i Teologia.
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