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Generositat per partida doble
La pandèmia actual que estem patint ha impulsat al Papa a crear, mitjançant
d’OMP, un Fons d’Emergència COVID-19 per ajudar a l’Església missionera en
aquesta crisi. Però encara que aquest Fons aparegui en primer pla, no podem
oblidar que l’Església local en aquests llocs té necessitats abans, durant
i després del coronavirus.
Una d’aquestes necessitats més evidents és la formació dels joves que han
sentit la crida del Senyor per a consagrar-se a través de la vida sacerdotal o
religiosa, en un context de falta de recursos.
Aquest 3 de maig és la Jornada de Vocacions Natives. En la situació actual,
no volem deixar de recolzar als qui, el dia de demà, seran columna de les
seves Esglésies a Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. La pandèmia agreujarà la
situació habitual de precarietat dels seminaris i noviciats en els territoris
de missió, i per això, necessiten que intensifiquem l’oració i la col·laboració
econòmica.

1

3 de maig: Vocacions Natives
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El 3 de maig celebrem, de forma conjunta, la Jornada Mundial de Pregària per les
Vocacions i la Jornada de Vocacions Natives, organitzades per CEE, CONFER, CEDIS i
Obres Missionals Pontifícies (OMP), amb el lema “Jesús viu i et vol viu”.
A continuació, OMP ofereix informació sobre aquestes Vocacions Natives, la seva jornada i
la seva situació actual en el món.

Què són les Vocacions Natives?
Són les persones cridades a la vocació sacerdotal o religiosa en els Territoris de Missió.

Són el millor legat dels missioners. És el fruit del seu testimoni, que s’encarna en una
cultura.

Són el present de les
Esglésies locals. Elles estan
portant l’Evangeli a la seva gent,
també en la pandèmia.

Representen el futur de l’Església. La seva formació assegura la solidesa de l’Església
catòlica i universal.

Per què necessiten ajuda?
Molt sovint, les vocacions natives tenen series dificultats per seguir endavant en la seva formació per
problemes econòmics. L’Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol –una de les quatre Obres Missionals
Pontifícies (OMP)– és l’instrument que té el Papa des de fa més de 130 anys per canalitzar les ajudes
de tots els catòlics del món i sostenir la formació de les vocacions natives. Aquesta Obra Pontifícia té
encomanada per la Santa Seu l’atenció de tots els seminaris en els territoris de missió.
Sosté anualment 76.759 seminaristes (un de cada tres seminaristes del món) i 8.094
novicis i novícies en el seu primer any canònic.

El 3 de maig es celebra la Jornada de
Vocacions Natives para promoure
la pregària i la cooperació econòmica
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El millor legat dels missioners
“Un dia va dir que volia ser como nosaltres...
Ara guia una diòcesis a Etiòpia”
Sayoum Franso (el del centre amb el bastó),
quan era un nen

Monseñor Franso el dia de la seva
ordenació episcopal

“En els anys vuitanta estava jo destinat en una zona rural d’Etiòpia, on eren freqüents
escaramusses armades. Teníem en la zona tres escoles, un dispensari, tres esglésies i ens movíem en cavall o mula per seguir totes les activitats pròpies d’una missió catòlica.
En la nostra pròpia casa rebíem xavals per ajudar-los a assistir al col·legi, menjàvem en la
mateixa taula i del mateix menjar. Les seves obligacions eren simples i clares: estudiar, jugar,
treballar a l’hort que ens sustentava i els caps de setmana acompanyar al missioner als poblats.
En aquest ambient van créixer els nois.
Un d’ells especialment amb ganes d’aprendre destacava per sobre de la resta. Mai posava
una excusa d’exàmens per no acompanyar-nos els quinze, trenta o quaranta kilòmetres de les
diferents estacions de missió. Sempre ens acompanyava a peu i carregant una motxilla amb els
seus llibres, i alguna cosa per menjar pel missioner i per a ell mateix. Aquest noi fou sempre el
primer de la classe, quan treballava a l’hort no es podia corregir-lo. Era un bon escolà. El
vam enviar a l’escola de secundària a trenta kms, portàvem el menjar per una setmana i tornava
els divendres a la tarda per acompanyar-nos de nou a la capella.
Un dia va dir que volia ser com nosaltres i l’enviàrem al seminari. Han passat els anys i ara guia
una diòcesi a Etiòpia. És el bisbe Seyoum Franso, vicari apostòlic d’Hosanna”.
Alvaro Palacios. Missioner de la Consolata a Etiòpia

Monsenyor Seyoum Franso es va formar al seminari menor de Meki, i el major d’Addis
Abeba, tots dos sostinguts per l’Obra de Sant Pere Apòstol. Després va estudiar sis anys a
Roma, amb beques d’aquesta obra pontifícia.
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El present de les Esglésies locals
“Els pastors no hem abandonat a la gent en aquesta pandèmia”

Els preveres i religioses natius del
vicariat de Puyo, preparant bosses de menjar
“Al vicariat de Puyo (selva amazònica d’Equador), l’Església s’ha mobilitzat per estar a prop de la
gent, i que sàpiguen que els pastors no els hem abandonat. Hi ha un nombre molt gran de
famílies que no treballen en aquesta situació de confinament, i si no treballen, no cobren. El
vicariat ha comprat aliments, i preparem bosses per poder entregar a les parròquies, i que des
d’allí es distribueixi entre els qui més ho necessiten. Comprem els productes, i a casa, els
preveres i religioses que vivim aquí, ens ponem a fer nosaltres mateixos les bosses, amb racions
per les famílies”.
Mauricio Espinosa, prevere diocesà de Puyo, vocació nativa a Equador
Mauricio Espinosa és una vocació nativa de Puyo, en plena selva amazònica. L’Obra de
Sant Pere Apòstol ha recolzat la seva formació, per poder estudiar al seminari de Quito,
per ordenar-se posteriorment en la seva diòcesi d’origen, i ser pastor en la seva terra.

El futur de l’Església universal
“El meu bisbe vol formar un Comitè Nacional
de Bioètica a Papua Nova Guinea”
Abans d’entrar al seminari, era metge d’urgències. Ara
com prevere estic estudiant a Roma teologia moral per
orientar èticament el treball de metges i infermeres al
meu país”.
James Ereai, prevere diocesà i metge
de Papua Nova Guinea
James Erai estudia a Roma en un col·legi sostingut per l’Obra de Sant Pere Apòstol.
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85.000 sís
Molts joves estan responent a la crida de Jesús en els territoris de missió. Però, un cop fet el
pas, es trobem amb molts dificultats personals i econòmiques. L’Església cal preparar-se
per acollir-los i formar-los. L’Obra de Sant Pere Apòstol, una de les Obres Missionals
Pontifícies, va néixer per això; i avui, 130 anys després, segueix canalitzant les ajudes dels
catòlics de tot el món per donar suport a aquestes vocacions natives.
En total, a prop de 85.000 nois i noies han pogut respondre a la crida, gràcies als
18.946.586€ que aquesta Obra va enviar l’any 2019.
Diners enviats: 18.946.586€
Aportació d’Espanya: 2.486.287,88€
Seminaristes atesos: 76.759
737 seminaris
2.251 formadors
Novicis recolzats: 8.094
5.212 dones
2.882 homes
1.200 congregacions

Seminaris

Noviciats

Seminaris

Seminaristes

Formadors

Cong.
masculines

Novicis

Cong.
femenines

Novícies

Àfrica

470

58.408

1.495

200

1.502

498

2.059

Amèrica

17

468

38

-

-

-

-

Àsia

243

17.657

704

146

1.369

343

2.677

Oceania

7

226

14

3

11

10

26

TOTAL

737

76.759

2.251

349

2.882

851

5.212

Beca a una vocació nativa
A més de les aportacions econòmiques puntuals, hi ha un sistema de beques per
finançar de manera concreta un període de formació d’una d’aquestes vocacions.
Hi ha tres modalitats:
Beca completa....... 2.000€
Sis anys de formació
Mitja beca ............. 1.000€
Tres anys de formació
Un curs acadèmic .......................350€
Un any de formació
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