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

ARRELS I
ALES
Aquests dies, quan ja som a les
portes d’acabar un altre curs, comentàvem amb les parelles del
grup, que molts dels nostres fills
marxen de casa per cursar estudis
a fora de l’illa i que la gran majoria
d’ells s’hi queden perquè hi troben feina, parella, amics… N’estem contents de poder-ho veure i
acompayar-los en aquest procés,
però en cap moment volem que
tallin les seves arrels amb els pares, que no siguin com el fill pròdig de l’evangeli que va rompre
amb son pare i se’n va anar de ca
seva. Però al mateix temps desitjam que, quan ja estan formats, se
sentin lliures per tal de ser ells
mateixos, cada un amb la seva
propia identitat.
Moltes vegades els pares ens
sentim culpables, perquè no hem
dedicat prou temps als fills, ja que
estem immersos dins moviments,

associacions diverses…, i aleshores pensam que potser no els hem
sabut transmetre els valors derivats de la nostra fe i compromís
cristià; però creim, per altra banda, que és bo que els fills vegin
que som pares compromesos i
així ells pugin créixer essent més
solidaris.
Tampoc no ens hem d’obssesionar amb el tema de l’educació
com si tractéssim de modelar els
fills segons el nostre patró; es
tracta més tost de generar en ells
procesos de maduració, perquè
siguin ells mateixos qui aprenguin
a decidir i actuar com a persones
adultes i responsables. En l’exercici de la nostra esponsabilitat
com a pares i mares, consideram
molt important que els fills notin,
ensumin que són molt valuosos
per als seus pares.
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CRIDATS A
CONSTRUIR
PONTS
D’AMOR
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Pregària Familiar d’Advent dels Equips de la Mare de Déu, del
Sector Menorca-B

El diumenge 18 de desembre de
2016 els equips de matrimonis de
la Mare de Déu del sector-B vam
celebrar la pregària d’Advent a la
parròquia de Sant Esteve de Ciutadella, amb la participació dels fills
més joves dels equipistes.
Els participants vam poder reflexionar sobre “com les famílies
cristianes estem cridades a cons-

truir ponts d’amor amb... els nostres fills, amb els majors, amb els
més necessitats, els maltractats,
amb la societat que ens envolta, a
través dels voluntaris...”.
En acabar, vam poder compartir
les especialitats de rebosteria nadalenca que cada equip havia
aportat, en un ambient de bona
convivència.
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PREGAR I
ACTUAR!

“No hem de construir murs sinó
ponts. No hem de tancar portes
sinó obrir-les”.
El missatge del Papa Francesc
davant el cruel drama de la migració ha estat la llum que ens ha
guiat en la nostra pregària. Vam
comptar també amb el testimoni d’en Miquel Àngel Maria, actual conseller de cultura i educació
a Menorca, llicenciat en estudis
eclesiàstics i expert internacional
en anàlisi i intervenció social; amb
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la projecció d’imatges d’un campament de refugiats a l’illa grega
de Quios i el seu testimoni personal, ens apropava i sensibilitzava
davant la difícil i extrema situació
que estan vivint en aquesta illa,
on havia viatjat en una delegació
del Fons Menorquí de Cooperació,
per conèixer de primera mà com
s’aborda aquesta greu situació a
causa de la massiva arribada de
refugiats i emigrants.

///////////////////////////////////////////////////////////////// Vida

Moviment

PREGÀRIA D’ADVENT EMD-2016
Sector A, Ferreries, Maó, Es Castell
Església de Santa Maria,
Ferreries dia 17 de desembre.

Una pregària per veure, però
també per actuar:
Veiem la crua realitat humana
des d’on fa temps que Déu ens
parla i s’hi fa present de mil maneres, però nosaltres, els seus,
després de tant de temps, el seguim rebutjant en no fer lloc per
a Déu dins la nostra acomodada
cultura del benestar.
Veiem que avui dia la crítica fàcil surt de nosaltres amb rapidesa
i som especialistes en jutjar-ho
tot; és tan fàcil emetre judicis de
valors i responsabilitzar els governs dels països rics, la societat
capitalista.
Veure i jutjar... però..., i després,
què feim?
Deixem de ser espectadors!
Aquest va ser el nostre clam

comú en aquesta nit de pregària:
rompre amb la nostra inèrcia d’indiferència, no pensar només amb
nosaltres i ser persones actives i
compromeses amb vetllar pel bé
de tots, pels drets i la dignitat humana.
I donar gràcies per tantes persones voluntàries creients i no
creients, minoritaris però actius,
que han rebut els refugiats, han
fet costat als necessitats, han
protestat, han sortit al carrer, han
reclamat els drets i la dignitat humana.
És d’aquesta família que som
cridats a formar-ne part.
Per acabar vam compartir una
picada junts amb tots els assistents a la pregària mentre ens desitjàvem un Bon Nadal.
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MATRIMONIS
INTERESSATS
EN CONÈIXER ELS EMD
Amb el títol «trobada de matrimonis que volen cuidar la relació
de parella i aprofundir en l’Amor i
en la Fe», el divendres 17 del passat mes de Febrer, els equips de la
Mare de Déu de Menorca van presentar el moviment a les parelles
interessades en conèixer de prop
els EMD, a la Sala dels Arcs del Seminari de Ciutadella.
Després d’una breu introducció i d’una reflexió a través d’un
conte sobre l’escala de valors a
la nostra vida, es va presentar la
història, el carisma i la dinàmica
d’aquest moviment que promou
l’Espiritualitat Conjugal per mitjà
de la pregària, la formació, el diàleg en parella i la participació en
un equip de matrimonis cristians
amb les mateixes inquietuds.
2 matrimonis, un amb fills encara joves i l’altre amb més de
33 anys d’experiència als Equips,
juntament amb un Consiliari, van
aportar amb el seu testimoni el
punt vivencial de la trobada, que
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va acabar compartint un poc de
bereneta per intercanviar opinions, inquietuds i vivències dels
assistents.
Hi van participar un total de 16
parelles que van respondre a la
convidada feta per algun membre
dels equips o qualque consiliari:
d’aquesta manera fèiem realitat
el que sempre ens diuen des de
l’EDIP, que tots els equipistes som
els principals agents de difusió
del nostre moviment.
Una nova experiència que valoram molt positivament des de
l’equip responsable pel que ha
representat d’implicació de molta gent interessada en fer créixer
el nostre moviment i d’estendre
aquesta Gràcia que hem rebut a
moltes altres parelles que sabem
els hi pot fer bé.
Desprès de sembrar les llavors,
cal regar-les i cuidar-les. El que
creixin i multipliquin, ja és obra de
l’Esperit en qui posam tota la nostra confiança.			
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Exercicis espirituals EMD-MENORCA.

UNS DIES
DE CONVIVÈNCIA
I RECOLLIMENT
Teodor Suau i Puig, ben conegut a Menorca que ha visitat moltes
vegades, és un prevere de Mallorca que va néixer el 1947. Després d’estudiar al seminari de Mallorca, amplià estudis a Alemanya i, a l’Institut Bíblic de Roma, es llicencià en Ciències Bíbliques. Entre les diverses
responsabilitats pastorals, destacam la de director del Centre d’Estudis
Teològics i de l’Institut Superior de Ciències Religioses. Actualment és
canonge de la Seu de Mallorca i Prefecte de Litúrgia.
Denou matrimonis dels Emd de
Menorca, hem tingut l’oportunitat una vegada més d’assistir als
Exercicis Espirituals que hem celebrat al Seminari Diocesà de Ciutadella, els dies, 24,25 i 26 de Març.
Aquest és un espai que ens brinda
cada any el nostre moviment per
fer una tan necessària com a reconfortant aturada en la nostra
quotidiana vida, i que aprofitam
per aprofundir i reflexionar en la
nostra fe, tant en parella com personalment.
Aquesta vegada ens ha acompanyat mossèn Teodor Suau*que,
amb les seves ponències, ens ha
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ajudat a anar coneixent una mica
més el camí que ens mostra Jesús,
mitjançant les seves obres i paraules. El seu és un camí de superació personal que ens porta cap
a la confiança, la llibertat, el perdó, cap a la resurrecció i comunió
amb Déu.
Han estat uns dies de convivència i recolliment compartint
moments per escoltar, reflexionar,
qüestionar, dialogar, aprendre i
pregar junts. Vam acabar aquestes
jornades d’Exercicis el Diumenge
amb la celebració de l’Eucaristia,

Moviment

com a acte més important del dia,
que va ser concelebrada pel nostre consiliari Berto Vidal i mossèn
Teodor Suau. Era el moment de
sentir-nos en comunió amb Déu i
donar gràcies per tot el que hem
rebut durant aquestes jornades.
Agraïm als nostres consiliaris
que ens van acompanyar en diferents moments de les jornades
així com també la visita del nostre
Bisbe, Francesc Conesa: amb tots
ells vàrem compartir taula en el
dinar de cloenda d’aquest darrer
dia d’exercicis.
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«ERA A LA PRESÓ I EM VAU VISITAR»
L’equip redactor de la Vida dels
equips, ens demana un comentari
sobre la nostra vivència de formar
part de l’equip de la Pastoral Penitenciària.
El nostre començament en
aquesta Pastoral va esser ben curiós ja que, per circumstàncies de
la vida, un company amb qui havíem fet feina molts d’anys, estava
internat en el centre penitenciari i,
en un moment donat, tots dos vam
tenir ganes de veure’ns. Ens vam
interessar per visitar-lo a través
de la seva família i ens van explicar que açò era molt complicat. I
en aquelles dates, en una trobada
amb Mossèn Berto Vidal (Capellà Penitenciari), li vam exposar el
nostre interès de fer aquesta visita al Centre, i ens va comentar que
una possibilitat era que l’acompanyéssim a la celebració de l’Eucaristia que es fa cada setmana al
Centre; i dit i fet, al principi hi anàvem amb un permís puntual, fins
que en Berto ens va proposar un
permís permanent per a tots dos,
i així, quasi bé sense adonar-nosen, vam entrar a formar part de la
Pastoral Penitenciària.
Al principi hi anàvem únicament
per veure el nostre amic, però a
poc a poc, ens adonàvem que alEMD–12/maig2017

tres interns s’alegraven de veure’ns i compartir una estoneta amb
noltros. I així ho feim de tant en
tant. El que intentam és no faltar
quan en Berto, per motiu de viatges o altres obligacions, no hi pot
anar, hi anam noltros, normalment
acompanyats d’una religiosa, també de la Pastoral, per celebrar-hi la
Paraula.
No fem gran cosa, però si notam
que, a vegades, una paraula, una
restreta de mans ajuda a sentir
companyia. Ens fa feliços de pensar que una abraçada nostra comporta fer que algú es pugui sentir
“persona”.
Gràcies, José i Leo
«Davant la gravetat del pecat, Déu
respon amb la plenitud del perdó.
La misericòrdia sempre serà més
gran que qualsevol pecat i ningú
no podrà posar un límit a l’amor
de Déu que perdona»
(De la Misericordiae vultus, 3, del Papa
Francesc)
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publicació dels

