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AGENDA

12/12/2015 – Intersector Barcelona
19/12/2015 – Pregària Advent Sector A
20/12/2015 – Pegària Advent Sector B
24/01/2016 – 12 hr. Comissió Permanent (Joana i Bep)
13/02/2016 – Reunió Equip Regional (Via Skype)
21/02/2016 – Cafè amb els antics responsables de 		
sector
4, 5 i 6/03/2016 – Excercicis Espirituals

Han estat cridats a la casa del pare
Magdalena Marqués Caules – Dia 25-10-2015
Mare de Mª Jesús Taltavull de l’equip F-13
Carmen Seguer Edo – Dia 2-11-2015
Mare d’en Julio Tena (Es Castell)
Tònia Benejam Benejam – Dia 3-11-2015
Mare de Valentina Bosch Benejam de l’equip C-3
Fel Pons Sabater – Dia 12-11-2015
Espòs de Maria Valls Pons de l’equip C-3

Enviau les vostres col·laboracions a:

vidaemd@hotmail.com
EMD–2/desembre2015

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////Editorial

Nadal
a la vista

Mirem Jesús si volem comprendre com és la misericòrdia de Déu.
Una de les facetes que més destaquen en la seva manera de ser i
d’obrar és el seu apropament amigable als pecadors i als impurs.
Era un tabú atracar-s’hi: calia evitar a tot preu el seu contacte per
tal de no contaminar-se.
Tot acollint els pecadors Jesús
no solament no es contaminava
amb el virus del mal sinó que comunicava la força de la vida i del
perdó. Els obria les portes de la
seva nova família composta de
germanes i germans. Als escrupulosos fariseus també els convidava a compartir amb ells la mateixa
taula.

Per Nadal no commemoram
únicament el fet històric del naixement de Jesús el nostre Messies. Celebram que la misericòrdia
infinita de Déu ha pres forma humana en Jesús i ha fet camí en la
nostra terra i en la nostra història:
Nadal és l’inici d’aquest camí que
És un repte grandiós que tenim
els cristians tenim la missió de davant: ser misericordiosos sense
continuar.
deixar de ser justs; ser justs sense
perdre l’alegria. Per respondre-hi
“Sigueu misericordiosos. Viure no tenim altra sortida que abeula missió amb alegria”: aquest és rar-nos dia a dia a la font de la miel lema proposat el present curs sericòrdia. I llavors sortir a camí
als grups de matrimonis que for- dels altres dins qualsevol espai de
mam el moviment EMD. La miseri- convivència – família, feina, món
còrdia és un dels noms de l’amor escolar, societat, església... - o fora
que caracteritza el Déu de Jesús d’aquests espais, combregant
de Natzaret. Som cridats a ser mi- amb la filantropia divina que ha
sericordiosos com el nostre Pare aparegut a la terra en Jesús de
Déu, ens exhorta Jesús.
Natzaret, el fill de Maria.
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UNA
EXPERIÈNCIA
DE COMUNIÓ
Final de Curs EMD de Menorca.
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Els Equips de la Mare de Déu van
decidir fer enguany la jornada
de final de curs a Ferreries d’una
forma oberta a la gent del poble.
La parròquia de Ferreries, en saber-ho, els proposà de fer coincidir la seva festa de fi de curs amb
la del moviment de matrimonis.
Així és com el 6 de juny, els diferents grups de matrimonis dels
EMD de Menorca van celebrar
conjuntament amb la parròquia
el seu final de curs 2014-15. A la
missa, concelebrada a l’església
de Sta. Maria, els diversos grups
assistents van fer les seves aportacions en les pregàries i altres
intervencions. Una polida experiència de comunió, fent Església
tots junts. El cant final - “vine amb
mi, amic meu, farem junts el camí”
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- donava pas a la festa del compartir, al pati de l’escola de Sant
Francesc, d’una bona bereneta i
vetlada de recordances de la història del moviment. La trobada
acabà amb el cant en rotlo “No és
un adéu per sempre” i el desig d’
un bon estiu a tothom!

Moviment

Els EMD agraïen i i aprofitaven
aquesta oportunitat de donar-se
a conèixer una mica més, fent a
sebre que el moviment sempre té
les seves portes obertes, i està al
servei de tots aquells matrimonis
que vulguin formar-ne part.
Equip de difussió. (Emd Menorca)
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Trobada d’inici de Curs 2015-2016 EMD de Menorca.
Junts en pregària, els EMD de Menorca vam celebrar el diumenge 20
de septembre passat la 43ª trobada d´inici de curs 2015-2016, a la
Salle de Maó.

“ Sigueu Misericordiosos”.
Viure la missió amb alegria!”
Aquest és el lema proposat per al
nou curs que, com a punt de reflexió, va encetar la jornada. Na
Milagros Pons Florit, voluntària
de Càritas a Menorca, va ser l’encarregada de brindar-nos el seu
testimoni en relació amb el lema
. Germana de dotze, mare i àvia,
ens trasmetia l´alegria , la satisfacció, l´entusiasme que li aporta
estar aprop i al servei , com diu
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ella,” dels nostres germans”.
Seguidament els nostres estimats
, Albert Mascaró i Anna Padrós ,
matrimoni responsable Regional
de Catalunya i Menorca, van exposar la seva experiència en les
recents Jornades Internacionals
de Fornació a Roma. Ens van fer
arribar les paraules que el Sant
Pare Francesc va dedicar als EMD,
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paraules que ens animen a viure amb profunditat , constància i
perseverança la nostra experiència cristiana dins els Equips .
Després d´haver pres conciència
de la dimensió internacional del
nostre moviment per la seva presència al cinc continents, n’Albert
i n’Anna van fer un extens recorregut pels 70 anys del equips de
la Mare de Déu a partir de la Carta
Fundacional, tot proposant nous
reptes i cercant noves propostes
per dur endavant com a col·laboradors de Crist, des del moviment,
la tasca de la construcció de l’Església del segle XXI.
Després de treballar en petits
grups aquestes noves inquietuds
i de compartir taula tots junts,
es va donar pas a la celebració
de L’Eucaristia, moment de sen-
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tir-nos Església en comunió amb
Crist.
Durant la celebració es va fer el
canvi de responsables del sector
A: en Bep i na Joana aceptaven el
relleu del qui fins en aquell moment havia estat el matrimoni
responsable de sector, en Lluis
i na Mari, i prenien entre les seves mans una petita llum, símbol
de la presència i guia de Déu en
aquesta nova etapa.
Agafats de les mans al pati del
col·legi, vam cantar “L’hora dels
adéus” com a comiat.
Ara els EMD emprenem aquest
curs disposats a aprofitar la nova
oportunitat que tenim de compartir el goig de viure la nostra missió
i de contribuir a la construcció de
l ´Esglesia d’avui!.
EDIP.
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JORNADES EDIP
DEL CURS 2015-2016
Madrid, 23 a 25 d’octubre
Dos matrimonis de l’EDIP dels
sectors de Menorca, abans anomenat equip de serveis, vàrem ser
presents a les jornades nacionals,
celebrades a Madrid els dies 23,
24 i 25 d’octubre.
Però ens direu, què és l’EDIP? Un
EDIP és un Equip de treball dins
de l’estructura organitzativa del
Moviment dels Equips de la Mare
de Déu que té com a finalitat coordinar i tirar endavant les tasques
de Difusió, Informació, Pilotatge i
altres Acompanyaments.
Els dos matrimonis érem, Lina
Martí - Manel Febrer i Martina Mir
- Sebastià Mercadal. Els primers,
juntament amb el nostre equip
base, som els motors de les publicacions del nostre sector: revista
“Vida dels equips” i, alhora, corresponsals dels nostres equips de
Menorca a la revista de la regió Catalunya-Menorca. Per altra banda,
els segons representem els pilots,
ja que aquest any acompanyem
un equip nou d’es Castell.
Han estat uns dies intensos de reEMD–8/desembre2015

unions, convivències i reflexions,
sobre la missió dels EDIP. Les tres
xerrades duien com a títols:
1a “Vivir la misericordia con alegría”, impartida per Josep Buades,
consiliari d’EDIP de la “super-región”.
2a “Proyecto Marco, estructura
del EDIP”, impartida per Francisca
Juan i Rafa Bou, coordinadors EDIP
de la super-regió d’Espanya.
3a “Presentación el nuevo Libro
para el Pilotaje”, impartida pels
Responsables
super-regionals
d’Espanya, Álberto Pérez i Mercedes Gómez.
Valorem molt positivament la feina feta en el equips de reflexió
(equips mixtes), on hi havia representació de les diferents regions
d’Espanya. L’objectiu era la reflexió conjunta sobre diversos aspectes dels EDIP a Espanya i, per
altra banda, l’intercanvi molt enriquidor d’experiències.
També volem destacar el gran
nombre d’equips en pilotatge que
hi ha en aquests moments a la
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super-regió d’Espanya. Les regions d’Andalusia i València-Múrcia
són les més fructíferes en aquest
aspecte.
Per últim, us animem a visitar:
➡la nova pàgina web que han
promogut els responsables de la
super-regió, Alberto i Mercedes,
on hi trobareu tot tipus d’informacions, documents, nou llibre de
pilotatge, trobades, etc:
http://equiposens.org/
http://equiposens.org/ens/EDIP.
➡I com a lloc més viu i de més actualitat en quant a notícies, podeu
accedir a facebook.: https://www.
facebook.com/ensespana/
➡També hi ha la pàgina web de
Catalunya_Menorca:
http://www.emd-cm.cat/
DIFUSIÓ: És el fet d’estendre, propagar i donar a conèixer l’existència del Moviment a persones o
institucions que el desconeixen.
INFORMACIÓ: És l’acte pel qual, a
un matrimoni o grup de matrimo-
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nis se’ls explica i se’ls instrueix
sobre el carisma i la Pedagogia
dels Equips de la Mare de Déu.
És el pas següent a la Difusió. Això
vol dir que un matrimoni que després de la Difusió vulgui conèixer
una mica més dels Equips de la
Mare de Déu, cal informar-lo detalladament; així com si un rector
demana informació per a un grup
de matrimonis de la seva parròquia.
PILOTATGE: Mitjançant el pilotatge
els matrimonis s’inicien en l’esperit i la pedagogia dels Equips
de manera que, en finalitzar-lo,
puguin decidir la seva incorporació o no als EMD (en castellà ENS,
“equipos de Nuestra Señora”).
ALTRES ACOMPANYAMENTS:
Aquest Moviment dels Equips de
la Mare de Déu (EMD) és eminentment espiritual, però format per
persones actives.
Dins de l’Ajuda Mútua o el Servei
a l’Església i sempre que se’ns
demani des d’una Parròquia, ja
que no hem d’interferir-hi sinó
formar-ne part, es faran actuacions en els àmbits i necessitats següents: Joves, nuvis, prematrimonials, parelles acabades de casar
o ajuntades, divorciats i tornats a
casar.
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NECESSITAT DE FORMACIÓ
El dissabte 19 de setembre, 8 consiliaris dels grups d’EMD de Menorca ens
vam reunir al santuari del Toro amb els
responsables del moviment. Després
d’una pregària sobre el valor religiós del
temps ordinari (text manllevat de la Gna.
Clarissa Gadi Bosch), n’Albert i n’Anna,
responsables del moviment a Catalunya-Menorca, que havien participat recentment en unes jornades de formació
a Roma, ens van posar al corrent del que
havient tractat en aquests dies de convivència internacional.
El treball es va centrar en els tres eixos
de FORMACIÓ, ACOLLIDA I MISSIÓ. S’hi va
constatar una falta general de formació
bàsica en els nous matrimonis que arriben als EMD, una formació que comenci pel fonament de tot que és Jesucrist.
En temps de crisi cal tornar a les fonts
del moviment: punt d’esforç, sentada...
En aquest sentit s’està fent una feina de
recerca de documentació dispersa per
posar-la en ordre i fer-la més accessible
a tots els equipiers. Els quaderns anuals són una bona eina de formació, però
no tothom els segueix. El tema d’estudi
d’enguany és “Sigueu misericordiosos.
Viure la missió amb alegria”. Serà la nostra participació en el jubileu de la misericòrdia proposat pel Papa Francesc.
La qüestió és com fer arribar als grups
de base els mitjans de formació. A més
EMD–10/desembre2015

de poder accedir a aquests materials a
través d’internet, la formació es pot reforçar a partir de trobades regionals i
diocesanes fins arribar directament als
equips vells i nous.
D’altra banda, hi ha també consiliaris
que, en arribar als EMD, necessiten un
pilotatge, ja que els falta experiència
de moviment. Les jornades hi ajuden.
El paper del consiliari més que el d’un
conseller extern és el d’un membre més
de l’equip en el qual s’articulen l’experiència de 2 sagraments en pla d’igualtat:
el matrimoni i l’orde. D’altra banda, el
consiliari, que ha de conjuminar el seu
paper dins els equips amb altres dedicacions pastorals, pot aportar al grup un
sentit d’Església que vagi més enllà dels
límits del mateix moviment.
Una estratègia pastoral per a captar
nous membres per al moviment dels
EMD podria seguir aquests passos:
primer contacte: xerrada a parelles que
s’han de casar, trobades amb pares per
al bateig dels seus fills, catequesi familiar, casaments.
Segon contacte amb els qui duen els
fills a catequesi, la defunció d’un familiar, la missa dominical.
Tercer contacte: fer la proposta directa
de conèixer i entra en els EMD.
Joan Febrer, consiliari
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Estimats amics...

...ha arribat l’hora en que hem de
donar pas a un altra parella en
aquesta tasca de responsabilitat
que noltros vam acceptar fa tres
anys en aquest mateix lloc.
I ho feim amb un cert pesar, perque
de tot duna ens vam sentir acollits
per als qui formàveu la comissió
permanent i per tots voltros.
Ens hem trobat molt ben acompanyats al llarg del camí d’aquest
petit viatge. Per açò no podem
fer altre cosa que donar gràcies
al Pare per haver tingut aquesta
oportunitat.
Hi va haver un moment en que
vam veure clara la crida de Déu a
fer aquest servei cap als Equips.
Ara ens dona descans però també
ens demana que estiguem atents i
noltros l’hi demanam que ens concedeixi el do de la misericòrdia per
estar sempre a punt per qualsevol
cosa que necessiteu de noltros.
Gràcies, Bep i Joana, per haver acceptat prendre el relleu. Gràcies
perque sempre heu donat un bell
testimoni de fidelitat i amor al
Moviment i a les persones que el
formam.
Us feim entrega d’aquesta llum,
perque tingueu present a través
d’ella que l’Esperit de Déu vos
acompanya i us guia en tot moment. Lluis i Mari. Lluis i Mari

En Josep i na Joana
són els nous
responsables
Aquest curs comença una nova
etapa per nosaltres, ja que hem
acceptat assumir el relleu d’en
Lluís i na Mari responsables fins
ara del nostre sector.
Hi hem pensat molt abans d’acceptar, ja que no hi comptàvem i
que ens sentim més bé petits.
Però si Deu ens crida mitjançant
els nostres germans a un major
amor, aquí som i que Ell faci el
que vulgui de nosaltres.
La nostra responsabilitat ens ha
de dur a fomentar la unitat entre
els membres dels equips i l’Església, aprofundir en l’essència
del moviment i cercar en l’oració i
l’Eucaristia el nostre estaló.
Fem el propòsit de ser fidels al carisma dels Equips de la Mare de
Déu com a vertader do de Déu;
formar-ne part i treballar amb un
equip que ens ajudi en les nostres
responsabilitats, i per aconseguir-ho ens posam sota el guiatge de Jesucrist i demanem l’ajuda
de la Verge Maria, Patrona i Mare
dels Equips. Josep Pons i Joana Martí
desembre2015/EMD–11
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EL LAZO DE LUTO
DEL BELÉN 2015

Títol: EN PRESENCIA 		
DE DIOS
Autor: Henri Caffarel
Este volumen no es
un tratado sobre la
oración. El que lo
aborde así quizá se
sentirá decepcionado. Estas páginas no
pretenden decirlo todo sobre el tema y
no se presentan con la rigurosa lógica
de un manual. Son más bien a modo de
un intercambio, organizado desde distintos puntos de vista. Son respuestas
que se van dando a preguntas espontáneas y variadas que han ido surgiendo,
en un tono cercano de conversación familiar. Sin embargo, no se puede dudar
de que toda una teología de la oración
está contenida en estas páginas, del
mismo modo que se encuentra en ellas
la experiencia de hombres de oración
que han ido enriqueciendo la tradición
cristiana a lo largo de los siglos. La oración es donde tiene lugar esencialmente el hecho de hallarse en la presencia
de dios; una oración que es en primer
término adoración y ofrenda de uno
mismo. Por eso iniciar y ayudar a los
cristianos a orar sigue siendo la tarea
más urgente que quepa imaginar.

Us agrairia mostréssiu
un Floc Negre i lluent...
en el vostro Betlem/Arbre de
Nadal i de l’Any Nou
recolzant que la mort
d’al·lots com Aylan, del seu
germantet Ghalib i el de la seva
mami Rahab
no sigui oblidada!

És una publicació dels
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Mbonet-fuster

