Formació en l’hospitalitat

Formació en l’hospitalitat
Entrevista realitzada al germà Luis Marzo, responsable del Noviciat Europeu
30 desembre, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La ciutat italiana de Brescia ha estat l’escollida per al nou Noviciat Europeu de les diferents
províncies de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. En aquesta localitat, l’Orde disposa d’un
institut per a la investigació i l’atenció a persones amb problemes de salut mental i un centre
per a l’acollida a persones sense sostre i immigrants, “que serviran perquè els novicis puguin
realitzar la seva experiència d’hospitalitat”, assegura el germà Luis Marzo, responsable del
Noviciat Europeu. Els projectes formatius comuns ja són una realitat a les regions de l’Orde a
Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia-Oceania.
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Per què consideren necessari uniﬁcar noviciats?
Aquest projecte neix com a resposta al desaﬁament que viu la Vida Consagrada i, en concret,
l’Orde Hospitalari, d’oferir una formació i un acompanyament a les persones que es
plantegen la seva vocació hospitalària d’acord als nostres temps, que alhora tingui en
compte la pluralitat, la interculturalitat i la universalitat de la nostra Institució.

Què prioritzeu en la formació del futur germà?
Les experiències d’hospitalitat, perquè el jove pugui viure en primera persona el contacte
amb les situacions reals de fragilitat. Prioritzem també la reﬂexió en temes tan importants
per a la vida d’un germà de Sant Joan de Déu com són la pastoral de la salut o social, la
bioètica i la humanització.

Quin perﬁl té la persona que es planteja entrar a l’Orde?
Són persones amb una gran vivència de fe i una sensibilitat pel món del sofriment i de la
vulnerabilitat. Aquests dos aspectes són comuns, siguin del país que siguin; el que els
distingeix, simplement, és la manera com el viuen. L’experiència que estem vivint com a
comunitat formativa és molt positiva; creiem que és un signe de l’Esperit que puguem
construir junts un projecte formatiu per als futurs Germans de Sant Joan de Déu a Europa.
Entrevista realitzada por Òscar Bardají y Martín per al Full Dominical del 5 de gener
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