Convocatòria Fòrum juny
Reunió Fòrum:
Dia: dilluns 21 de juny
Hora: 2/4 de 12 al Restaurant MAS NOU
(A les 11 a la parròquia de Sant Pau per a qui no sàpiga on és, on hi haurà
l’Ignasi que esperarà els membres dels altres Fòrums que vinguin a la trobada.)
Ordre del dia:
- Benvinguda als membres dels Fòrums presents.
- Aprovació acte anterior
- Presentació del llibre dels 10 anys
- Propostes per al treball sobre “Rol del capellà”
- Dinar i cloenda del curs
El 31 de maig, a la reunió de la Comissió del Fòrum per preparar l’última trobada del curs,
acordàrem el següent:
- Proposar per al curs vinent un petit reglament de funcionament intern de les nostres
assemblees:
a) Vetllar perquè les intervencions no s’apartin del tema del qual s’està parlant. Atendre
els avisos de la Mesa en aquest sentit.
b) Acceptar que les intervencions siguin breus i precises. Com a criteri normal, no
haurien de superar els 2 minuts
c) Establir el dret de rèplica i de resposta a les al·lusions personals, però només un torn,
a fi d’evitar el monopoli de les intervencions.
- Quant al finançament del llibre, segons el que reflecteix l’acta anterior, matisar-ne els acords:
com que l’edició ens costarà menys del que pensàvem, proposem de no fer l’aportació de 60 €,
sinó de pagar 3 € per llibre que ens n’emportem (que tothom s’emporti els que necessiti) i que, a
la primera reunió del curs vinent, repassem si cobrim despeses o no. Llavors serà el moment de
comprometre’ns al finançament, si és que no hi arribem.
- Quant al tema del “Rol del capellà”, per tirar endavant la feina, proposem (atès tot el que es va
dir a l’última reunió) que el dia 21 elegim tres propostes per continuar el treball. Creiem que ens
aniria bé seguir la plantilla de VEURE / JUTJAR / ACTUAR, sigui quina sigui la proposta que
es triï:
1- Analitzar les característiques de les nostres comunitats (per l’experiència que en
tinguem o pel coneixement d’altres experiències) i veure les possibilitats d’avançar cap a
comunitats plurals i participatives. És a dir: què demanen les comunitats i el model de capellà
que necessitarien
2- Identificar els condicionaments anacrònics del nostre estatut de capellà (vida
solitària, dependència econòmica, autoritat vertical, nomenaments a dit, casta privilegiada i
sacralitzada, homes/orquestra...) i assajar formes alternatives que responguin a la cultural actual.
3- Recuperar documents del Concili Vaticà II i Tarraconense i documents del Fòrum
(“Uns referents lluminosos” i “Ministeris al servei de les comunitats”) per veure quins punts
d’arrencada ens ofereixen per avançar en la reflexió i en l’actuació.

