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Jornada de les Vocacions Natives
Aquesta Jornada està dedicada a l’oració i a la cooperació econòmica amb els joves
que són cridats a la vocació sacerdotal o religiosa als territoris de missió
13 abril, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El proper diumenge 17 d’abril se celebren les Vocacions Natives. Aquestes estan promogudes
per l’Obra de Sant Pere Apòstol i sempre es celebra a Espanya el quart diumenge de Pasqua ,
coincidint amb la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions aquest any s’ha hagut
d’avançar la data.
Molt sovint les vocacions que sorgeixen en els Territoris de Missió tenen serioses diﬁcultats
per seguir endavant en la seva formació per problemes econòmics . És freqüent que un jove
africà no pugui pagar-se els estudis del seminari; o que un convent a l’Àsia amb prou feines
pugui mantenir a les novícies que entren. La Jornada de Vocacions Natives és una nova
oportunitat per ajudar al futur de l’Església universal.
Naixement de les Vocacions Natives
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Estefania i Joana Bigard, mare i ﬁlla, van llegir el 1889 una carta del bisbe francès de
Nagasaki, en què explicava que els cristians japonesos, per por a la persecució, no volien
apropar-se als missioners estrangers, els deia que això no passaria si els sacerdots fossin
naturals del seu mateix país. Les dues laiques franceses comencen una gran activitat per
implicar l’Església en el sosteniment de les vocacions en els Territoris de Missió . El Papa Pius
XI va assumir aquesta iniciativa privada com a seva i de tota l’Església, i en 1922 li va donar
el caràcter de “pontifícia”.
Ningú sense vocació sacerdotal als territoris de missió
La Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol, una de les Obres Missionals Pontifícies (OMP), és la
institució que s’encarrega de fomentar la col·laboració amb les vocacions natives, a través
d’aquesta Jornada i d’altres iniciatives diverses. Aquesta Obra sosté anualment 75.563
seminaristes i 6.707 novicis i novícies en el seu primer any canònic.
Per a més informació: Tel. 93 270 10 14 – ddmissions5112@arqbcn.cat –
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