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EL FÒRUM, UN ESPAI 
OBERT A TOTHOM

Més d’una vegada l’havíem convidat. Les 
nostres reunions mensuals, amb la pregà-
ria inicial, les nostres reflexions, el nostre 
compartir neguits i esperances... sempre 
han estat obertes a qualsevol sacerdot que 
hi vulgui participar. El Fòrum Ondara sem-
pre ha estat, tal com consta en els primers 
documents, un espai obert a tothom per 
aprofundir en la convivència i en la nostra 
sensibilitat sacerdotal. La nostra visió crítica 
davant el món i davant l’Església hem pro-
curat sempre que sigui constructiva i oberta 
segons l’esperit del Concili Vaticà II.

Més d’una vegada l’havíem convidat. A 
vegades havíem fet una lectura crítica de la 
seva actuació pública o dels seus escrits o 
de les seves decisions. Ens sentim lliures 
per tenir una mirada pròpia, compartida i 
oberta, crítica i fraterna. Una mirada i unes 
anàlisis a vegades no encertades, però sor-
gides sempre de la nostra voluntat d’aportar 
opinions i reflexions que ajudin a una visió 
esperançada, plural, oberta i de futur.

Més d’una vegada l’havíem convidat... I el 
nostre bisbe, primer sacerdot de la diòcesi, 
ha assistit a la nostra reunió, acompanyat del 

vicari general. Els hem rebut amb els braços 
oberts, com a tothom. I hem compartit pre-
gària recordant els companys que ja no hi 
són entre nosaltres, opinions que cada u ha 
tingut la llibertat d’expressar, reflexions que 
ens han dut a un diàleg sincer, hem compar-
tit neguits personals... i hem dinat junts amb 
una sobretaula distesa i amable.

Hem parlat dels escrits públics dels bis-
be, a vegades encertats i a vegades impru-
dents. Hem parlat dels nostres escrits que 
publiquem, a vegades encertats i a vega-
des imprudents. Ens hem adonat que tots, 
des del primer sacerdot de la diòcesi fins a 
l’últim recent ordenat hem d’anar millorant 
per tal que les nostres comunitats y la nos-
tra Església siguin “testimoni de veritat i de 
llibertat, de justícia i de pau; que tothom hi 
pugui trobar l’esperança que no mor”.

Des del Fòrum volem continuar oferint 
aquest espai a tots aquells que vulguin com-
partir vivències i experiències, reflexions i 
opinions, amb un esperit fratern i obert. En 
paraules d’un dels assistents, “la trobada 
de l’altre dia fou agradable, veritable i po-
sitiva”.
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