La Casa Zatti per a salesians coadjutors de diferents regions d'Europa comença a caminar
08/07/2019 - Salesians

La Casa Artémides Zatti per a la formació específica dels salesians coadjutors de les dues regions europees ha començat
finalment la seva marxa, després d'uns mesos d'espera. El germà Daniel Imriska (SLK) va arribar el 24 de juny, Travis Gunther
(SUE) el 28 de juny, Gabriele Calabrese (ICC) arribarà el 16 de juliol ... Aquests tres dedicaran l'estiu a aprendre espanyol. Luis
Javier Barajas (SSM) arribarà a finals d'agost, i juntament amb els anteriors dedicarà dos anys a la formació teològica i pastoral
a l'Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco a Martí-Codolar. L'equip formatiu estarà format per Manuel Rupérez
(SSM) i Jordi Latorre (SMX).

A sis anys de la seva visita a l'illa de Lampedusa, el papa Francesc va presidir aquest dilluns una missa a la basílica de Sant
Pere, on ha recordat que els migrants són "primer de tot éssers humans", va denunciar les tortures, maltractaments i violacions
a les que són sotmesos i va assegurar que "ningú està exempt" de la tasca de assistir-los.
El web dels Salesians entrevisten al salesià Jordi Latorre, responsable d'aquesta casa de formació:
Com va sorgir la idea de Casa Zatti?
La Ratio, que és el document que regeix la formació dels salesians de Don Bosco, ja l'any 2000 parlava d'un bienni de formació
específica teològica-pastoral, per als salesians coadjutors, a poc a poc s'han anat creant cases en diverses parts de món,
sobretot una casa de formació per a cada regió. Aquí, a Europa, les dues regions han tingut una única casa de formació per a
coadjutors, tradicionalment ubicada a Valdocco. Fa uns anys va haver de tancar per diversos motius, ara el consell superior
dels salesians ha decidit obrir-ne una de nova a Martí -Codolar, a Barcelona.
Qui en són els destinataris?
Són aquells germans coadjutors que es troben en l'any previ per a la seva professió de vots perpetus, per tant, ja han fet el
noviciat, posnoviciat i el tirocinni, i ara, abans dels perpetus vénen a Casa Zatti, on s'estudiaran dos anys de teologia pastoral i
es preparen espiritualment per a la professió perpètua.
Quants salesians esperen rebre de cara al curs 2019/2020?
Aquest curs s'iniciarà amb quatre salesians, Daniel Imriska (SLK), Travis Gunther (SUE), Gabriele Calabrese (ICC), Luis Javier
Barajas (SSM). S'iniciaran aquest any i continuaran encara un any més. El segon any esperem rebre 2 o 3 coadjutors més que
vindran a iniciar el seu primer any aquí.
Quants formadors acompanyaran als germans salesians?
De moment serem dos formadors, Manuel Rupérez, de la Inspectoria de Madrid, un jove coadjutor que ha estat missioner però
que per motius personals ha hagut de tornar a Espanya uns anys, i n'estarà almenys dos acompanyant els germans, i un
servidor.
Qui és el responsable d'aquesta casa de formació?
El Rector Major, a través del dicasteri de la formació, em va encarregar l'estiu de 2017 posar en marxa aquesta casa de
formació. El motiu és molt simple, ja que soc el director de l'Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco, i com han
pensat en aquesta casa en coordinació amb l'Institut, m'ha tocat posar-la en marxa.
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