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AGENDA
Pendent confirmació data d´ínici curs

Benvingut a la Vida

Jordi Lluch Casanovas, nascut el 10 de gener 2016
Fill den Quim i na Majo, Ciutadella 16.

Enviau les vostres col·laboracions a:

vidaemd@hotmail.com

Han estat cridats a la casa del pare
Mª Esperança Cortés Casasnovas, dia 22-1-2016

Mare de Joana Anglada Cortés, C-12

Ignaci Florit Sabater, dia 19-5-2016
Germà de Ana Florit Sabater, C-16 

i antic component dels EMD
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////Editorial

“AMORIS LAETITIA” és el títol en 
llatí de l’exhortació apostòlica 
post-sinodal del Papa Francesc; 
és format per les primeres parau-
les de l’escrit: “L’alegria de l’amor 
que es viu en les famílies és tam-
bé el goig de l’Església” (1). 

És un document de 9 capítols 
subdividit en 325 apartats, fruit 
d’una ampla participació de tota 
l’Església catòlica en el darrer sí-
node sobre la Família: molts de 
grups de matrimonis i altres cris-
tians van participar en la consulta 
prèvia i, a continuació, els bisbes 
de l’església universal, ajudats 
per consultors i experts, van de-
batre a Roma la temàtica plante-
jada. Redactada finalment pel 
Papa Francesc, l’exhortació mos-
tra una rica i equilibrada visió del 
pensament de l’Església sobre el 
matrimoni i la família, mentre dei-
xa obertes algunes qüestions no 
resoltes.

Com llegir-lo d’una manera 
profitosa? De dues maneres: per-
sonalment o en parella, o també 
en grup de matrimonis (o en altres 
grups diversos interessats el 
tema). La seva lectura, sobretot si 
és personal, es pot fer d’una ma-

nera seguida des del comença-
ment fins al final tot subratllant 
allò més important. També es po-
den triar el capítol que més inte-
ressi: 

1. La família a la llum de la Paraula
2. Realitat i desafiaments de les 

famílies
3. La mirada posada en Jesús: vo-

cació de la família
4. L’amor en el matrimoni
5. Amor que esdevé fecund
6. Algunes perspectives pastorals 
7. Enfortir l’educació dels fills
8. Acompanyar, discernir i inte-

grar la fragilitat
9. Espiritualitat matrimonial i fa-

miliar

L’”Amoris laetitia”  ens interes-
sa a tots: casats i no casats, reei-
xits i fracassats, responsables de 
la pastoral i compromesos en àm-
bits extra-familiars. Diu el Papa en 
la introducció: “esper que cadas-
cú, a través de la lectura, se senti 
cridat a tenir cura amorosa de la 
vida de les famílies, perquè 
aquestes no són un problema, són 
principalment una oportunitat”.

PER A UNA LECTURA PROFITOSA 
DE L’”AMORIS LAETITIA”
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Vida Moviment//////////////////////////////////////////////////////////////////

PREGÀRIA
D’ADVENT
2015

El passat 20 de desembre a les 
17.00h, ens vàrem trobar els 
equips del sector B a la parròquia 
de Sant Rafel de Ciutadella per ce-
lebrar l’anual pregària d’advent 
dels EMD.

Aquesta es va estructurar en-
torn de les obres de Misericòrdia 
per fer referència a la pregària a la 
butlla papal “Misericordiae Vul-
tus”.

Un equip va preparar l’ambien-
tació creant un mural de color 
blau, representant el cel, unes es-
trelles blanques com a símbol de 
les obres de misericòrdia i unes 
estrelles grogues per acabar 
d’omplir el cel.

Set equips diferents van fer 
una única aportació o reflexió, 
cada un d’ells, sobre les set obres 
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de misericòrdia, englobant les 
corporals i les espirituals. Després 
de cada lectura, dos representats 
del grup enganxaven dues grans 
estrelles blanques al mural.

Al final els fillets i tots aquells 
que van voler van poder acabar 
d’omplir el mural amb estrelles 
més petites i de color groc on ca-
dascú hi reflexava un desig, un 

pensament, una pregaria...
Vam finalitzar la pregària amb 

la lectura de l’evangeli LC 2, 8-10 i 
cantant el Magnificat.

La trobada va concloure amb 
una bereneta conjunta amb el que 
entre tots havíem aportat i amb 
els millors desitjos d’un Bon Na-
dal 2015.
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“No dormiu! 
Que vindrà un nen!”

Vetllar! 
Estar atens! 

Obrir els cors......

ADVENT 2015 SECTOR A MENORCA
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Entrada ja la nit del passat Dis-
sabte 19 , a la parròquia de Santa 
Maria Ferreries, ens disposavem 
dins la quietut i serenor que ens  
aporta aquests moments de reco-
lliment a celebrar la nostra anual 
pregària d´advent.
Sols rompent el silenci els nos-
tres cants i les nostres pregàries, 
els cors obriem a la Paraula a  La 
Misericòrdia per fer-la arribar a 
les nostres mans;donar de menjar 
al qui té fam, ensenyar a qui no 
sap, donar de beure a l´assedegat, 
donar concell al qui ho necessi-
ta, vestir al despullat, corregir el 
qui va errat, acollir als pelegrins, 

perdonar les injúries per amor 
de Déu, visitar els malalts i pre-
sos, consolar el trist, rescatar els 
captius, sofrir amb paciència les 
flaqueses i molèsties del pròxim, 
enterrar els morts i pregar Déu 
pels vius i pels difunts......
El misstge és molt clar......”serà 
Déu amb vosaltres” i el nostre 
germà, anem-lo a buscar!

Cantant tots junts el Magnificat 
concluia la nostra pregaria.
Ens despediem compartint  taula  
i els nostres millors dessitjos per 
un Feliç Nadal.

EDIP, Menorca.
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El mundo cambiante 
interpela a los ENS o EMD

El encuentro se ha llevado a cabo 
en la parroquia del Roser de Es 
Castell , el dia 21 de febrero. En él 
ha participado el Cardenal Anto-
nio Cañizares actual Arzobispo de 
Valencia, de visita en nuestra isla, 
nuestro Administrador Diocesa-
no, Gerardo Villalonga  y el recién 
nombrado Vicario General, Bosco 
Faner. Así mismo,  han participado 
8 matrimonios ex responsables 
de sector, 6 conciliarios y 1 re-
presentante del EDIP. (equipo de 
difusión y pilotage) y los cuatro 
matrimonios  junto al consiliario, 
que actualmente forman parte de 
la permanente de los equipos.
La reflexión y el diàlogo comparti-
do han estado fundamentados en 
tres preguntas que hacen referen-
cia a los documentos de trabajo 
del III Encuentro Internacional de 
los Responsables Regionales de 
los ENS, celebrado en Roma del 

6 al 11 de septiembre del pasado 
año.Y que son un reflejo de las 
inquietudes actuales de los mi-
embros de los equipos: Vocación, 
Misión, Fidelidad al carisma del 
moviento, Espiritualidad, forma-
ción, Anuncio,  Obertura, Nuevas 
Tecnologías, Redes sociales, Jove-
nes, Acompañamiento, Relación 
directa, Procimidad, Divulgación, 
Testimonio.
Todo ello sin olvidar que somos 
personas enamoradas de Jesús,  
que nuestra misión es acercar a 
la gente a Jesús, propiciar un en-
cuentro fuerte con Ël. Sin esto, 
todo lo demás carece de sentido.

Secretarios de la Permanente de los EMD.

TROBADA ANTICS RESPONSABLES

Cardenal 
Antonio Cañizares ,

actual Arzobispo de 
Valencia.
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No passem de llarg.
Compromesos!

Aquest va ser el lema de la Troba-
da General dels Equips de la Mare 
de Déu (EMD) que es va celebrar 
el passat dissabte 8 d’abril a L’Es-
cola Pia de Terrassa. En la qual hi 
van participar sis matrimonis me-
norquins i el Consiliari.
El matí després de l’acollida i la 
pregària el Sr. Bisbe Auxiliar de 
Barcelona Mons. Sebastià Talta-
vull va impartir,  la ponència que 
versà sobre el tema del compro-
mís. A darrera hora del matí hi ha-
via preparats una sèrie de Tallers, 

que cada parella elegia al que 
volia participar. Els tallers tení-
em com a eix comú el compromís 
en…. Diferents àmbits de la soci-
etat i de l’Església. Seguint amb 
un dinar de germanor, un petit 
descans per continuar amb els ta-
llers del capvespre; eucaristia que 
varen preparar les 6 parelles de 
Menorca que hi assistiren, presi-
dida pel Bisbe Sebastià Taltavull; 
acabant amb la foto de grup, amb 
tots els assistents a la trobada. 
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“VIU LA  MISERICÒRDIA 
AMB

ALEGRIA!”
Fa uns díes varem participar  un 
bon nombre de matrimonis dels 
equips , a una trobada d´exercicis 
espirituals dels EMD de Menorca  
en el Seminari Diocesá, els díes 
4-5-6 de Març 2016.

Amb la col.laboració sorprenent 
i agradable de Mn Joan Bauzà i 
Bauzà, desplaçat expresament 
desde la seva Séu de Palma de 
Mallorca. El qual ens va oferí unes 
xerrades que ens van enrriqui i re-
forçar les nostres creències cristia-
nes i les quals varen esser molt es-
coltades amb molta atenció i molt 
gratificants per tots els asistens 
gràcies a s´elocuencia i expresiva 
exposició del ponent ,Mn Joan .Al 
que es va agrair amb un fort, llarg, 
merescut i unànim aplaudiment.
Em van demanar es resum que un 
servidor havia exposat verbalment 
per s´aceptació que havia tingut 
per part dels allà presents i el po-
nent. 

Col.laboracions//////////////////////////////////////////////////////////////

José Luis Zornoza Febrer
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Aquí el teniu:
Contempla el que ens envolta i 
sent l´alegría de la vida.
Si perdessim la confiança amb Déu 
pare, ho perdriem tot.
Que es faci la vostra voluntat! És la 
nostra, Ajuda´ns María.
Uma coça és multiplicar i una altra 
és repartir.

Estima a Déu com a tú mateix
Déu és innombrable, no tots sóm 
pares, però tots nosaltres sóm fills.

El perdó i l´amor són la millor sin-
fonia amb tres notes.......

Estima.....estima.......estima.
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Títol: “EL PERFUM DE 
L’EVANGELI: Jesús es 
troba amb les dones”
Autor: NÚRIA 
CALDUCH-BENAGES

L’autora és una religiosa cata-
lana, de Barcelona, doctora en Sa-
grada Escriptura, professora a la 
Pontifícia Universitat Gregoriana 
de Roma que va participar com ex-
perta en l’anterior sínode de bis-
bes dedicat a l’evangelització.

En aquesta obra, publicada en 
català per l’Abadia de Montserrat 
(nº 185 de la col·lecció Saurí, any 
2014), Núria Calduch ens apropa 
a algunes trobades de Jesús amb 
dones segons els evangelis: amb 
l’hemorroïssa (Mc 5, 25-34), l’es-
trangera siro-fenícia (Mc 7, 24-30), 
l’anònima pecadora intrussa en 
el convit de ca un fariseu (Lc 7, 36-
50), i la seva relació amb les dones 
deixebles (Lc 8, 1-3) i amb Maria de 
Betània (Jn 12, 1-11). El darrer capí-
tol el dedica a mostrar-nos la rela-

ció de Jesús amb la Saviesa segons 
l’Antic i el Nou Testament.

Jesús,  segons ens fa veure l’au-
tora, connecta amb el dolor físic 
i espiritual de les dones i capgira 
els tabús del seu temps tot supe-
rant les discriminacions que les 
dones sofrien en la societat jueva 
del segle 1r. La lectura d’aquest lli-
bre, ben documentat i escrit, ens 
ajuda a deixar de llegir els evan-
gelis des d’una perspectiva pa-
triarcal, i a guaitar-hi amb l’atenta 
mirada femenina que es fixa en 
fets i detalls sovint passats per alt.

Tal com escriu al final la Dra. 
Núria Calduch, “Jesús, Saviesa de 
Déu, s’expandeix més enllà del 
coneixement i la informació i con-
vida a posar en joc la vida sence-
ra i no tan sols el nostre cervell; 
l’emoció i els afectes i no tan sols 
la nostra racionalitat; el cos i no 
tan sols l’ànima. Ens invita a que-
dar impregnats del seu perfum i 
dels seus dons”.

Joan Febrer

És una publicació dels


