Prop de 500 alumnes de Tarragona són enviats a
ser petits missioners
Dv, 14/12/2018 per Catalunya Religió
https://www.youtube.com/watch?v=dx4a5ZwBBU8
(Arquebisbat de Tarragona) L’església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona ha
acollit, aquest dijous, dia 13 de desembre, la celebració dels Sembradors d’Estels
organitzada per la Delegació diocesana de Missions i cooperació entre les
Esglésies.
Presidida per l'arquebisbe, Jaume Pujol, ha comptat amb la participació de les
escoles del Carme, Sant Domènec de Guzmán, Mare de Déu del Carme, Vedruna
Sagrat Cor, Santa Teresa de Jesús de Tarragona, Sant Pau Apòstol i LestonnacL’Ensenyança, que aquest any ha estat l’encarregada de coordinar l’activitat.
La salutació i benvinguda de la delegada diocesana de Missions, Ana González, ha
iniciat la celebració amb el cant nadalenc de Kairoi «No dormiu» seguit del
testimoni d’un professor de l’escola de l’Ensenyança, Jesús Blanco, el qual ha
compartit amb els nens i nenes la seva experiència durant disset anys de
voluntariat cristià acompanyant malalts a Lourdes. «Fent aquest voluntariat m’he
trobat amb mi mateix i amb Déu», ha explicat Blanco. Els infants també han
participat activament en l’activitat llegint l’evangeli del naixement de Jesús a
diferents veus, escenificant el conte «Alícia busca Déu» i presentant una ofrena
que responia a la pregunta «Com puc acollir jo a Jesús»? Com les accions i actituds
amb les que es pot acollir Jesús són infinites les ofrenes presentades per cada
escola han acabat dibuixant el símbol matemàtic de l’infinit.
L’enviament i benedicció per part de l'arquebisbe, el repartiments dels estels a
cada escola i el cant de l’himne «Sembradors d’estels» ha clos la celebració
d’aquest any.
Els Sembradors d’Estels és una iniciativa que compta amb més de trenta anys
d’arrelament a l’arxidiòcesi, moment en que els infants feliciten el Nadal en nom
dels missioners. També és el punt de partida de la Jornada de Infància Missionera
que se celebrarà el diumenge dia 27 de gener de 2019.
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