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AGENDA

17-02-2017 – Trobada amb noves parelles
(seminari Ciutadella)

24-25-26/2017 – Exercicis espirituals
28-05-2017 – Jornada de fi de curs 

Enviau les vostres col·laboracions a:

vidaemd@hotmail.com

Han estat cridats a la casa del pare

*Maria Llabrés Mateu dia 2-2-2016
Mare d’Antònia Carbonell Llabrés (C15)

Isabel Febrer Bagur dia 17-10-2016
Mare de Rosa Pons Febrer (F11)

* L’EDIP demanam disculpes per no haver inclòs aquesta defunció a l’anterior revista.



desembre2016/EMD–3

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

Què esteim fent malament?
Possiblement, la reacció de la filla 
del meu amic ens és familiar a 
tots, i ens hauria de fer reflexionar 
davant un drama com el que estan 
vivint milers, milions de persones 
en haver d’emigrar a uns altres pa-
ïsos cercant una vida digna, i da-
vant totes les tragèdies que envol-
ten aquest fet, com haver de re-
córrer milers de kilòmetres traves-
sant diferents països, molts d’ells 
en guerra, passant gana, fred, ca-
lor, set, humiliacions, agressions i, 
en molts dels casos, violacions; i a 
més haver de pagar a les màfies 
que normalment deixen les famí-
lies endeutades per anys. I tot açò, 
si no moren en l’intent.

Idò nosaltres, bona gent, sensi-
bles al patiment humà i acomo-
dats cristians, davant aquest fet...
Què hi feim?... Però, que hi podem 
fer nosaltres? La resposta no és 
senzilla perquè estarem tots 
d’acord que l’ideal seria que 

aquests països d’on s’emigra pu-
guessin oferir prou qualitat de 
vida perquè la gent no hagués de 
fugir o morir, i que si han de sortir 
del seu país sigui per voluntat i no 
per necessitat ... i açò no és senzill.

És clar que necessiten ajuda... 
Ara ja i amb urgència i, dins les 
nostres possibilitats els hi hem de 
donar.

També hem de ser conscients 
de tot el nostre benestar, i agraïts 
per lo que tenim i com vivim, ja 
que més prest que més tard açò 
farà moure consciències, per tant 
ajudarà a canviar la nostra res-
posta davant aquest drama que 
en deim immigració, i que segura-
ment hauríem d’anomenar una in-
diferència, injustícia...

Per tant, ser conscients i edu-
car per tenir present els qui pa-
teixen, i compartir amb els qui de 
ver podrien dir... “No hi ha res dins 
sa nevera”.

NO HI HA RES DINS SA NEVERA...?
Fa poc un company ens contava una feta que li va passar a ca seva. 
Deia:
“S’altre dia, vaig anar a fer una compra en es “súper”, em vaig gastar 
uns 80 €; va arribar sa filla, va obrir sa nevera cercant... no sé què, i em 
diu amb un to de veu un poc més fort de lo normal... “hooo!! no hi ha res 
dins sa nevera”... ”Dins jo vaig pensar: acab de col·locar-hi una compra, i 
no hi ha res?” 
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XLIII TROBADA
DE FINAL DE CURS
El passat Diumenge 5 de juny, 

els equips de Menorca vam cele-
brar la nostra cloenda del curs 
2015-2016, juntament amb la co-
munitat de Sant Antoni Abat de 
Maó: en aquesta parròquia vam 
participar conjuntament en l´Eu-
caristia dominical. La celebració 
va ser presidida pel rector Mn Ra-
fel Portella. 

Tot escoltant la paraula de Déu, 
elevant les nostres pregàries i els 
nostres cants, els equips comen-
çàvem així de la millor manera, en 
comunitat, aquesta jornada. 

Abans d’acabar, na Mercè i en 
Joan, responsables de sector, en 
nom dels equips van agraïr en pri-
mer lloc, l´acollida per part de la 
parròquia, i tot seguit van convidar 
les parelles i matrimonis interes-

sats a conèixer els E.M.D, i els van 
animar a compartir aquesta ex-
periència de fe i amor, aquest ca-
minar en parella fent present Déu 
entre nosaltres.

En acabar la celebració, vam 
passar una estoneta al pati de l’es-
glésia parroquial on vam compar-
tir una picadeta abans de marxar 
cap al pinaret de S´Algar (St. Lluís) 
on acabaríem de passar aquesta 
agradable jornada de convivència. 

Vam ser acompanyats per al-
guns dels nostres consiliaris, i del 
nou grup des Castell que prest for-
marà part de la nostra família del 
equips: benvinguts!

Entre acudits i rialles, contents i 
satisfets d´haver compartit i recor-
regut un trosset més de camí, i en 
l’espera de retrobar-nos el proper 
curs, ens acomiadàvem tot desit-
jant un bon estiu a tothom!

 Edip, F13 
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ÉS VIU EL SEU RECORD

A hores d’ara tothom pot recor-
dar la sorpresa causada per la 
mort inesperada del nostre esti-
mat prevere Rafel Portella Moll: el 
dilluns de matí, 19 de setembre, 
l’absència del recent estrenat rec-
tor de St. Cristòfol des Migjorn va 
alertar els fidels de la parròquia. El 
seu cos sense vida era trobat a la 
rectoria: sembla que havia mort el 
dia anterior a causa d’un infart.

Les mostres d’estima cap a 
aquest prevere han estas moltes 
degut a les diverses tasques pas-
torals a les quals ell s’havia dedi-
cat durant els 24 anys de servei a la 
comunitat cristiana.

En Rafel Portella va formar part 
de la vida dels equips, el vam tenir 
aprop nostre com a consiliari en el 
nostre camí en la formació, i con-

seller espiritual al sevei dels 
equips. Ell ja no hi és, però dins 
nosaltres hi viu el seu record i re-
sonen aquestes paraules que un 
dia ens va dedicar.

 L’amor mai no pot esser reta-
llat, com tampoc el perdò, la soli-
daritat, el diàleg, ni cap d’aquelles 
actituds i accions que brollen de 
l’amor autèntic i les coses essenci-
als. I la Fe ho és per nosaltres!

Sens dubte que la Fe de les nos-
tres famílies, la comunicació entre 
els esposos i amb els fills, la parti-
cipació a les comunitats cristianes, 
es veuran enriquits si cadascú és 
més capaç de donar-se a si mateix 
i de donar als altres raó de la prò-
pia FE.

Els equips de la Mare de Déu te-
nim un pes, una valoració, i una 
responsabilitat dins l’ Església de 
Menorca de la que n’hem de ser 
concients. Som ses famìlies que 
posen cara jove a les parròquies 
envellides, no ho podem fer de 
qualsevol manera, ens hi va el pre-
sent i el futur de l’ Església que es-
timam.
 “Rafel Portella” (vida dels equips / setem-
bre 2012 – núm 42)

“Donem vida a aquestes
paraules i farem viu el seu record”
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“NO MURS SINÓ PONTS”
 44a. TROBADA D’INICI DE CURS 2016-17 EMD MENORCA

Retrobar-nos altra vegada amb 
totes les parelles de matrimonis 
vinguts de diferents pobles de 
Menorca amb qui formam part 
d´aquest moviment, és sempre 
motiu d’alegria i celebració i més 
encara per la incorporació d’un 
nou grup format a Es Castell: ben-
vinguts! I així és com aquest pas-
sat diumenge dia 2 d´octubre, a 
l’església de Santa Maria de Fer-
reries, amb el lema” NO MURS 
SINÓ PONTS” emprenem i comen-
çam aquest nou curs 2016-2017.

Agraïm a Mn. Manel Claret, de-
legat diocesà de la Família de Bar-
celona, que hagi volgut compartir 
aquesta jornada amb nosaltres i 
oferir-nos una xerrada sobre l’Ex-

Mn. Manel Claret
Delegat diocesà
de la família de 

Barcelona
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hortació apostòlica del Papa Fran-
cesc “Amoris laetitia” que afronta 
els reptes pastorals en la família 
en la nova evangelització. Tot i ser 
conscient que la realitat avui dia 
dins els matrimonis i les famílies 
és moltes vegades complexa i difí-
cil, Mn. Manel ens anima a desco-
brir, acollir i discernir, a la llum de 
l’evangeli, el dinamisme i l’alegria 
de l’amor conjugal. Remarca la im-
portància que té dins el matrimoni 
reelegir-se de nou cada día i que 
sempre ho paga la pena lluitar per 
l’amor. Acabada la seva exposició 
ens convida a posar en comú els 

nostres dubtes i reflexions. 
El capvespre, i després de com-

partir taula, acabam aquesta jor-
nada amb la celebració de l’eu-
caristia, moment de comunió i 
connexió més profunda amb Déu; 
després de l’homilia té lloc el re-
lleu de responsables del sector B: 
Joan i Mercè deixen el seu càrrec 
donant les gràcies per tot allò que 
els ha aportat i enriquit aquesta 
experiència, i donen pas al matri-
moni format per Tolo i Joana, els 
quals comparteixen amb nosal-
tres també els seus desitjos d’em-
pendre aquesta tasca amb il·lusió. 
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HA ARRIBAT EL MOMENT DE 
PASSAR EL RELLEU de la nostra 
responsabilitat com a responsa-
bles del sector B de Menorca. 

Gràcies a tots els qui en el seu 
moment vau dipositar la confi-
ança amb noltros. Gràcies també 
a totes les persones que al llarg 
d’aquests 3 anys ens hem creuat 
i hem treballat juntes, als que es-
timem molt i els consideram bons 
amics, segur que els trobarem a 
faltar. Entre tots hem compartit 
molt bons mo-
ments, de feina i 
també de festa. 
No hem escatimat 
esforços per tre-
ballar en bé del 
Moviment, tot i 
que som conscients que ben se-
gur no hem aconseguit tot el que 
voldríem, per acò, per totes les 
nostres mancances us en dema-
nem perdó.

Estem convençuts que hem 
rebut molt més del que hem do-
nat. La responsabilitat dintre dels 
equips ha estat per noltros una 
resposta amorosa a la crida que 
ens fa Déu, una obligació que es 
deriva de molts beneficis que 
rebem per la nostra permanència 

als EMD, per això us demanem que 
no la rebutgeu quan se us presen-
ti l’oportunitat. És bo obrir-nos 
al moviment. Per noltros hi ha un 
abans i un després.

El nostre desig, ha estat con-
tribuir a que la gent dels equips 
visqués amb més autenticitat i 
profunditat el missatge del Pare 
Caffarel, hem volgut fer créixer la 
il·lusió pels EMD i la nostra inten-
ció ha estat la de animar-vos i aju-
dar-vos.

Sentim que 
el valor del Mo-
viment és avui 
més necessari 
que mai, i el seu 
recolzament im-
prescindible. I 

amb aquest desig dipositam tota 
la nostra confiança, a na Joana i 
en Tolo, que amb sorpresa, en un 
primer moment, però, amb molt 
bon humor, alegria i esperit de 
servei van acceptar la nova res-
ponsabilitat Sincerament gràcies, 
Tolo i Joana!!

   Joan i Mercè
Ferreríes, 01 d’octubre de 2016

Entrevistes///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vida Moviment//////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUS RESPONSABLES 
SECTOR MENORCA-B

/////////////////////////////

“hem rebut molt més
del que hem donat”

/////////////////////////////

RENOVACIÓ RESPONSABLES SECTOR B

➫
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NOUS RESPONSABLES 
SECTOR MENORCA-B

I l’Esperit ho ha 
tornat a fer...

Aquest mes d’oc-
tubre se’ns ha en-
comanat la respon-
sabilitat del sector 
B de Menorca.

Quan en Joan i 
na Mercé van venir 
a ca nostra per demanar-nos si 
volíem agafar aquesta responsa-
bilitat ens van sorgir tota classe 
de dubtes i preguntes: Perquè no-
saltres?, Seríem capaços d’estar a 
l’altura? Tendríem temps per de-
dicar-nos a aquesta tasca?

Teníem clar que, si volíem viu-
re el nostre matrimoni cristià in-

tegrats en els EMD 
de manera coherent, 
la nostra resposta 
havia de ser SI. Però, 
per moments, les 
pors i la veça podien 
més.

Després de refle-
xionar-ho en parella, 

ens va venir a la memòria la pa-
ràbola dels Talents (Mt 25, 14-30) 
i vam tenir clar que l’Esperit Sant 
ens ho havia tornat a fer: Havia 
posat davant nostre l’oportunitat 
de fer un servei a la Comunitat 
Cristiana, aquesta vegada ens en-
carregava d’estendre l’alegria de 

➫

////////////////////////

“...agafar aquesta
responsabilitat

amb il·lusió i ganes”
////////////////////////

En Joan i na Mercè 
passant el relleu a 

nen Tolo i na Joana.
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l’amor a través del moviment dels 
EMD.

Per tant, vam tenir clar que 
havíem d’agafar aquesta respon-
sabilitat amb il·lusió i ganes, con-
vençuts que comptarem amb el 
suport de la nostra Fe i l’ajuda de 
tots vosaltres amb qui formem 
aquesta gran família, i amb agra-
ïment a tots els que ens han pre-
cedit en el càrrec, especialment a 
n’en Joan i na Mercé, per la labor 
desenvolupada.

Ens posem a la vostra disposi-
ció per tot el que necessiteu, i in-
tentarem estar sempre pendents 
de tots vosaltres. Ens agradaria 

poder compartir una estona amb 
cada equip (reunió, trobada, pre-
gària, etc.) per conèixer el movi-
ment en profunditat, així com po-
der donar a conèixer el moviment 
a altres matrimonis i estendre així 
la Gràcia rebuda. Estem conven-
çuts que tots vosaltres ens ajuda-
reu en aquesta tasca.

Ens encomanem a María, la 
Mare de Déu, la nostra Patrona, 
perquè ens guiï en aquesta nova 
etapa.

Una abraçada a tots,
Tolo Frau – Juana Anglada

➫
/////////////////////////////

“ens posem a la vostra 
disposició per tot el que 

necessiteu”
/////////////////////////////
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COMPANYS DE RUTA 
El passat 26 de novembre ens reu-

níem a la rectoria des Castell la majo-
ria de consiliaris dels EMD de Menorca 
amb els nous responsables del movi-
ment a Catalunya-Menorca, Agustín i 
Victoria, i el nou consiliari Mn. Josep 
Serra, a més dels responsables dio-
cesans. Mn. Josep, als EMD de Catalu-
nya des fa 17 anys, ens va parlar de la 
missió del consiliari en els equips de 
matrimonis. 

El consiliari no ha de dirigir l’equip 
sinó ser-hi com un més: que es ben 
prepara la reunió, resa i reflexiona 
amb els companys, comparteix amb 
ells la fe, la vida i l’amistat; és a dir, fa 
seu el mètode del moviment. Així els 
sagraments del matrimoni i de l’orde 
es complementen i s’enriquesquin 
mútuament. Els matrimonis no són 
cristians de 2ª sinó companys de ruta 
amb els consiliaris amb qui compar-
teixen un mateix sacerdoci comú. 

El servei propi del consiliari es pot 
concretar en aquests 10 punts sintetit-
zats així:
1. interessar-se per tots els membres 

de l’equip, amb les seves penes i 
alegries;

2. deixar-se ajudar en allò en què els 
laics estan més ben preparats;

3. valorar cada família com una cèl·lula 
de l’Església, i l’equip com a vitalit-

zador de la comunitat;
4. fer present Jesucrist com a cap i 

enviat de Déu Pare, no en poder o 
superioritat sinó en servei;

5. ser ministre de comunió en el matri-
moni, l’equip, l’església, el món, fo-
mentant una unitat que no es con-
fongui amb uniformitat. Açò implica 
participar en la posada en comú 
i ajudar a descobrir Déu en la vida 
quotidiana;

6. ser ministre de la Paraula de Déu i 
de les paraules de tots i per a tots 
i totes;

7. ser, amb els companys, factor de 
transformació de la parella i de 
l’equip;

8. obrir l’equip a l’Església local i ori-
entar-lo de cara a la seva missió en 
el món;

9. tenir cura de l’acolliment a cada 
casa i contribuir a fer de la vida una 
eucaristia;

10. vetlar perquè les tasques organit-
zatives no acaparin l’espai dedicat a 
les persones en la vivència de la fe.
Bon recordatori. Bon programa. 

 Joan Febrer (consiliari)

///////////////////////////////////////////////////////////// Espai del consiliari
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///////////////////////////////////////////////////////////////// Col·laboracions

PRIORITATS EN LA  PASTORAL FAMILIAR 

Mn. Francesc Conesa Ferrer ha 
estat nomenat pel Papa bastor per 
a la nostra diòcesi. El 7 de gener de 
2017, si Déu vol, serà consagrat bis-
be a la Catedral de Menorca i, des 
d’aquell moment, començarà el 
seu servei entre nosaltres.

Li vam fer arribar una pregun-
ta sobre les seves prioritats en la 
pastoral familiar. Tot d’una em va 
contestar que primer de tot vol 
conèixer la realitat eclesial d’aquí 
(grups, agents de pastoral, mit-
jans...) així com la nostra societat i 

les seves necessitats.
De tota manera ens avançà al-

gunes idees que considera impor-
tants:
● la pastoral pre-matrimonial: tant 

els cursets com els equips de pa-
relles cristianes que es preparen 
juntes per al sagrament;

● la difusió entre el poble de 
Déu de la doctrina sobre 

la família continguda en 
l’exhortació «Amoris 

laetitia»;
● recolzar els grups 

de matrimonis o 
escoles de pares 

on les famílies 
trobin suport 

per viure el seu matrimoni.
El bisbe electe veu l’objectiu 

pastoral d’enguany de «valorar, 
sostenir i encoratjar les famílies» 
com una bona oportunitat per 
oferir a la nostra societat l’ideal de 
la família cristiana com un estímul 
per a viure i donar valor al do del 
matrimoni i la família.

El Bisbe electe FRANCESC


