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AGENDA

Trobada/ peregrinació fi de curs, dia 3 de juny
a s’ermita de Fàtima.
Trobada internacional dels EMD
a Fàtima. Del 16 al 21 de juliol de 2018.
Inici de curs San José de El Escorial
del 28 al 30 setembre ( responsables de sector i EDIP).
Inici de curs 2018/ 19 col·legi La Salle de Maó
Diumenge 7 d’Octubre (pendent de confirmació).
Jornades nou impuls del 26 al 28 d’octubre 2018
(Mas Boronat) Salomó, Tarragona

Han estat cridats a la casa del Pare
PERE FERRER BENEJAM, 8/12/2017
De l‘equip Ciutadella 6
JOAN PONS MARTÍ (en Joan de la Marcona), 13/4/ 2018
De l‘equip Ferreries 1

Enviau les vostres col·laboracions a:

vidaemd@hotmail.com
EMD–2/juny2018

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

SER TESTIMONIS IRRADIANT
Un altre curs!, arriba l’estiu i
ens preparam per a viure noves
experiències, conèixer nova gent i
posar en pràctica tot el que hem
viscut durant aquest curs.
A vegades ens queixam que
cada cop hi ha manco gent que va
a missa, que surten pocs matrimonis nous que vulguin participar
amb els EMD, que cada vegada hi
ha menys fillets i joves a catequesi, també que costa molt trobar gent nova a moltes entitats, ja
siguin de caire social o d’Església i
ens demanam: què passa?
Tots els temes ens han anat recordant com hem de viure el nostre matrimoni dins sa línia dels
EMD i creim que, al llarg dels anys,
potser ens hem anat relaxant amb
ses nostres «obligacions»... deure
de seure, regla de vida, pregària....., punts d’esforç que hem
anat perdent al llarg del camí des
que varem fer el pilotatge?
Creim que el que hauríem de
fer primer de tot es mirar-nos a
nosaltres mateixos i pensar que
potser no “irradiam” prou, no som
prou testimonis, que sa nostra
presència no irradia prou felicitat,
prou tolerància, prou convenciment.

Recordem que: “la paciència
sense esperança es resignació, el
perdó sense reconciliació es simplement oblit, l’entrega sense alegria es servitud”.
A l’”Amoris Laetitia” el Papa,
junt amb la crida a ser testimonis
de la nostra proposta matrimonial
i familiar, ens convida a una “saludable autocrítica” i a ser “humils i
realistes, per reconèixer que moltes vegades la nostra manera de
presentar les conviccions cristianes i la forma de tractar les persones ha ajudat a provocar tot allò
que avui lamentam”.(AL 34)
Hauríem d’intentar que els temes que anam fent cada curs ens
serveixin per madurar i aprofundir sa nostra vida com a cristians
membres dels EMD
Però, benvolguts equipiers,
¡¡coratge,força!! Que ser sant no és
no caure mai, sinó saber-se aixecar sempre.
Aprofitem aquest estiu per cercar moments de trobada, amb
noltros mateixos i amb Déu ( pregària) i que sapiguem gaudir de
l’alegria de ser cristians, d’haver
estat tocats per Déu.
MOLT BON ESTIU !!!!!
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La força
de
la pregària
PREGÀRIES D’ADVENT.
Ferreries, 16 de desembre de 2017

Preparant el camí d’arribada de
Jesús durant les Festes nadalenques, des de fa un caramull d’anys,
els membres dels equips de matrimonis ens trobam, arrecerats en el
santíssim de l’església de Santa
Maria, per pregar.
Amb el fil conductor de la pobresa i a partir de textos escollits
de la primera Jornada Mundial dels
pobres, “Amoris Laetitia” i “Evangelii Gaudium” del Papa Francesc,
es van posar en comú les reflexions
sorgides prèviament del debat i del
treball dels diferents grups participants. Coneixem de prop la pobresa dels altres? Reconeixem la
nostra pròpia pobresa? Què ens
demana Déu personalment, com a
parella i com a família?
EMD–4/juny2018
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“Amb el fil conductor
de la pobresa”
/////////////////////////////
Intercalant la paraula, el silenci
i la música ens endinsàrem en un
clima de pau i de serenor a la recerca del contacte amb Déu per tal
de lliurar-nos amb confiança a les
seves mans generoses i comprensives. Resulta estrany que no exercitem més aquests moments de
reflexió, que no propiciem amb assiduïtat aquestes aturades en el
camí, que no abracem més sovint
la pregària per convertir-la en un
hàbit, en una necessitat, en una
força transformadora. La veritat és
que la valoració de l’experiència
és sempre positiva i enriquidora.
Paradoxes de la vida.
Durant aquest petit oasi, un
missatge clar es convertia en l’eix
transversal de la pregària: les parelles que formam part dels equips
de matrimonis hem de reconèixer
la nostra pobresa per tenir més bo
de fer veure també la dels altres
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per tal de revertir la situació. En la
mesura que ens sentim pobres,
deixam espai per als altres; en tant
que ens deixam ajudar i som receptius a les aportacions alienes,
creixem en saviesa i també en humilitat; i, de la mateixa manera,
mentre treballam pel bé dels altres i anhelam la justícia social,
aconseguim transformar el món i
fer present el Regne de Déu aquí,
entre noltros; facilitant la felicitat
d’aquelles persones que ens envolten, sobretot les més pobres i
necessitades, perseguint amb ells
els seus somnis, aconseguim també els nostres somnis i la nostra
pròpia felicitat.
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Espavilem-nos i mantenint-nos
a l’aguait per descobrir sempre les
nostres pobreses i les dels altres.
Ens hi ajudarà sempre la pregària i
dur una vida reflexiva i amatent.
Enmig del brogit diari, tinguem
sempre present que viure amb serenor de cor és transparentar Déu.
Rosa i Carre
/////////////////////////////

“Convertir la pregrària
en un hàbit,
una necessitat”
/////////////////////////////
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El plaer
de pregar
junts
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El passat dia 17 de desembre
vam tenir el plaer d’assistir a la
pregària familiar d’advent dels
EMD sector B a l’església de Sant
Francesc.
Una pregària emotiva, en un
ambient tranquil i serè i preparada amb AMOR, cosa que es notava
en totes les presentacions que
vam veure. Tot i que en alguna exposició el resultat no fos l’ esperat
per problemes tècnics (so, imatge...), tenir el fulletó imprès ens va
ajudar a seguir molt millor el guió.
Les paraules ESPERANÇA, AGRAÏMENT, PERDÓ, IL·LUSIÓ, AMISTAT I
COMPARTIR, van ser el fil conduc-
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tor del camí de l’ AMOR. Totes
aquestes paraules s’anaven amarant de sentit amb una breu introducció de fragments del cant “des
de l’amor” i posterior reflexió que
ens va permetre fer una pregària
conjunta i alhora personal.
El grup d’infants van aportar el
seu “toc de moviment” sortint a
penjar cors per donar color i vida
al mural que presidia la pregària i
així s’hi van sentir partícips.
La música i el cant després de
cada reflexió va donar el “toc d’alegria i espiritualitat”
El caliu de tots i totes va fer pujar un poquet la temperatura am-
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bient ja que el dia va ser fred.
Tan de bo totes aquestes paraules quedin arrelades dins cadascú de nosaltres i, com diu el
lema d’ enguany “Anau per tot el
món... i escampau la Bona Nova de
l’Amor”, siguem “el vent” que escampa aquestes “llavors”.
Allò fàcil és seure, escoltar i
gaudir de la pregària; el més complicat és posar-ho en pràctica dia
rere dia. Que Déu ens hi ajudi!
Gràcies per convidar-nos!
Antoni i Joana
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“Actituds davant la
sexualitat”

La Jornada de formació dels EMD
que va tenir lloc el diumenge, 18 de
març, al col·legi Sant Francesc d’Assís de Ferreries va comptar, com a
ponents, amb la presència del matrimoni Secundino González i Olga
Muro, membres de l’Equip Satèl·lit
Internacional dels EMD durant els
anys 2015/16. Es va aprofitar l’oportunitat per organitzar una xerrada-col·loqui entorn del llibre Sexualitat i Espiritualitat, en la confecció
del qual hi van participar en Secun i
n’Olga. La xerrada, oberta al públic,
fou el dissabte, dia 17, al Seminari
diocesà de Ciutadella, que comptà
amb una nombrosa assistència.
Dins els EMD el tema de la sexualitat era un repte que no havia estat
afrontat d’una manera explícita, tot i
que el Pare Caffarel se l’havia plantejat tota la vida i, arrel d’una enquesta, preparava un llibre que no
EMD–8/juny2018

va arribar mai a veure la llum. El moviment dels EMD, idò, continuava tenint el desafiament d’incorporar el
tema de la sexualitat en el camí cap
a la santedat, oferint una visió que
posés de manifest la sexualitat com
una font de riquesa i no de fragilitat.
L’exposició del dissabte va resultar molt interessant, clarificadora i
certament constituí una novetat pel
tractament donat a una qüestió
considerada tabú des de gairebé
sempre. Amb un esquema molt gràfic i significatiu es van referir a les
diferents concepcions que, al llarg
de la història, partien d’una concepció dualista de la persona: cos/ànima o del dualisme: procreació /plaer... Aquestes idees i moltes altres
que s’han donat en el transcurs dels
segles, parteixen de plantejaments
erronis que han produït grans mals i
fortes angoixes. Els ponents basaren la seva argumentació en el Gènesi (AT) i en Jesucrist (NT) on es palesa que Déu creà l’home (espècie
humana) els creà home i dona a
imatge seva i els beneí, i al Nou Testament Jesucrist afirma: “tots dos
formen una sola cosa. ”Entès així,
l’amor humà és la millor manifesta-
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ció de l’amor de Déu que desitja
sempre el nostre bé i felicitat”.
La nova visió que presentaren se
centra en la consideració que som
persones sexuades i destinades per
Déu a conèixer-nos, estimar-nos i
ser fecunds (entès en un sentit ample) i oferir-nos mútuament en el do
de l’amor. Déu vol que la sexualitat
sigui font d’espiritualitat perquè la
sexualitat ens porta al més profund
de l’altre, on hi ha Déu. La parella ha
de viure sense pors la seva sexuali-
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tat, fonamentada en l’amor, el perdó, la comprensió, el respecte, la
responsabilitat i la dignitat . Un dels
millors regals – digueren – que Déu
ens va donar va ser un cos per compartir en parella, amb la companyia
de Déu que gaudeix amb l’expressió
de l’amor dels qui s’estimen.
Amb un breu i interessant col·loqui es va cloure l’acte amb la manifesta satisfacció de tots els assistents.
Diego Dubón i Teresa Jansà
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Paelles solidàries
Som el grup F 9, i ens han demanat de compartir amb voltros
l’experiència de fer les paelles de
mans unides.
Ja fa uns 10 anys que participam
amb MANS UNIDES en l’elaboració
de les paelles d’arròs. Per noltros
és un gust i una oportunitat.
Un gust perquè és un dia diferent de passar-lo amb el grup,
treballant i alhora ens ho passam
d’allò més bé.
Una oportunitat perquè es una
bona manera de veure quanta
gent està col·laborant i treballant
desinteressadament per als més
necessitats, per fer “un món millor”, com ens suggereix l’evangeli.
Donam les gràcies a totes les
parelles dels equips per les seves
aportacions de fondos d’arròs ben
generoses: sense açò l’arròs no
sortiria tan saborós.
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Gràcies a tots els organitzadors, a tots els que d’una manera
o altra hi participen, perquè és un
gust veure la col·laboració que hi
ha i la gent com respon.
I gràcies a tot el poble de Ferreries per la seva resposta, perquè
tot açò, sense gent que compri no
tindria sentit, gràcies perquè açò
demostra que quan un poble es
mobilitza per al bé comú es poden
aconseguir grans coses.
Grup Ferreries-9
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Un recés diferent

Aquest any, al nostre equip Ciutadella-16 ens ha tocat fer el recés amb
l’equip de Ferreries-13.
El nostre equip va proposar fer un
recés diferent mitjançant una dinàmica anomenada “star wars”, tenint
en compte que tenim fillets i filletes
petits d’edats diverses. Aquesta dinàmica va ser dirigida per en Bernat
i na Marga. Tots hi vam
venir d’acord ràpidament.
Triar el dia del recés no
va ser una tasca fàcil, ...
però vam trobar la data,
22 d’abril. Vam sentir les
absències dels consiliaris
dels dos grups, ja que justament coincidia amb la
Diada Escolta de St. Jordi.
El recés el vam fer a un
xalet de Sa Farola, i ens va
acompanyar un dia fantàstic.
Vam començar el recés amb una
dinàmica de presentació preparada
pel grup de Ferreries, una dinàmica ben entretinguda i amb fillets pel
mig encara més. Aquesta dinàmica va començar repartint a cadascú
una medalla penjada pel coll amb el
nom posat. Després es va repartir a
cadascú un globus i una cartolina on
s’hi havien d’escriure unes quantes
característiques o curiositats personals. I lligar aquesta cartolina al globus inflat; quan tots haguessin acabat, s’havien de tirar tots els globus a
l’aire i agafar-ne un a l’atzar. Es llegia
l’escrit i s’havia d’endevinar de qui
era el globus: va ser molt divertit.

En acabar aquesta dinàmica, vam
començar amb la de ”star wars”, que
va consistir en veure un petit video
on se’ns deia que érem un grup d’experts i que viatjàvem a un altre planeta, però un dels experts no podia
pujar a la nau per iniciar el viatge, i
entre els membres del grup s’havia
de decidir qui no viatjava.

Vam fer uns debats ben interessants i intensos, ja que unes vegades
no ens posàvem d’acord i altres vegades la resposta no era la correcta.
Vam arribar a la conclusió que,
com a CRISTIANS PRACTICANTS, la FE
és el més important i és el que ens
acompanya sempre en el nostre camí.
I hem de ser testimonis de l’amor de
Déu que sempre ens ha tingut a nosaltres com a fills seus. I aquest AMOR
és el que ens ha de moure a nosaltres
per donar-nos als altres, als nostres
germans. L’amor és el motor del nostre servei.
En acabar vam fer un dinar de germanor: quin dia més gran!
Gràcies a tothom!
juny2018/EMD–11
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TROBADA GENERAL EMD CATALUNYA I MENORCA A REUS

Intercanvi enriquidor
Un “photocall” amb l’anagrama de la jornada instal·lat al pati
ens esperava. Una foto... i de ple
estaves integrat i ambientat en la
jornada. Succeïa durant la trobada general dels EMD de Catalunya
i Menorca celebrat en el Col·legi
La Salle de Reus el dissabte dia 21
d’Abril.
Sota el títol “servint amb alegria”, el consiliari nacional dels
EMD, D. Javier Grande, ens va animar a que sortíssim de la nostra
“zona de confort” per arriscar-nos
a viure la nostra vida com a cristians, que de poc serveixen la mandra o el descoratjament.
Ja al migdia ens dividim en 2
grans grups: mentre la meitat es
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retirava a un espai de pregària
contemplativa, l’altra meitat participava per equips en una gimcana i un “Kahoot” pedagògic, per
després intercanviar-se amb el
grup de la pregària.
Durant l’esmorzar, els de Menorca vam ser atesos per diferents
equips catalans que ens van apor-
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tar el nostre menjar, i vam conviure i compartir amb moltes de les
persones que havien estat a Menorca el passat mes d’octubre, durant les jornades de formació de
les quals tots tenen gravat un bon
record en el seu cor.
Ja a la tarda ens integram en els
grups mixtos per reflexionar sobre
algunes propostes rebudes durant
el matí. L’Eucaristia, presidida pel
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consiliari Regional Mn Josep Serra,
va posar punt i final a una jornada de convivència en la qual vam
participar cinc matrimonis desplaçats des de Menorca, i a la qual
va valer la pena d’assistir-hi per la
formació rebuda, el clima de convivència percebut i el retrobament
amb matrimonis coneguts i que
tenen la nostra mateixa inquietud.
Tolo i Juana
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Sopar de
Nadal
de l’equip
responsable
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Els membres de l’equip responsable de Menorca, responsables sectors A i B, ( Ferreries/ Maó
i Ciutadella), els enllaços amb Catalunya i els membres de l’equip
de difusió i pilotatge, ens vàrem
trobar a casa del consiliari per
celebrar el Nadal i compartir impressions i experiències a mes
d’una agradable picadeta.

///////////////////////////////////////////////////////////// Espai

del consiliari

RESUM DE L´EXHORTACIÓ APOSTÒLICA
DEL SANT PARE FRANCESC
Gaudete et Exsultate

LA CRIDA A LA SANTEDAT EN EL MÓN ACTUAL
L’objectiu de l´Exhortació és
«fer ressonar la crida a la Santedat, procurant encarnar-la en el
context actual».
Capítol 1. LA CRIDA A LA SANTEDAT
Hi ha molts de tipus de sants. A
més dels sants oficialment reconeguts per l´Església, hi ha moltes persones normals i corrents
que no estan a les llistes oficials
que també són santes.
«Cada sant és un projecte del
Pare per reflectir i encarnar, en un
moment determinat de la història, un aspecte de l´Evangeli».
La santedat és viure els misteris de la vida de Crist, i reproduir
en la pròpia existència diferents
aspectes de la vida terrenal de Jesús.
Tots esteim cridats a la santedat, -no solament els bisbes,
capellans, religiosos o religiosesqualsevol que sigui la nostra vocació.
A més de grans desafiaments,
la santedat també creix a través
de gests petits: no donant pas a

crítiques, escoltant amb paciència i amor, dient una paraula
amable a una persona pobre.
La santedat no rebaixa la dimensió humana, ja que és una
trobada entre la nostra debilitat i
el poder de la gràcia de Déu.
Capítol 5. COMBAT, VIGILÀNCIA I
DISCERNIMENT
El diable és present des de les
primeres pàgines de les Escriptures. No pensem que és un mite,
una representació, un símbol,
una figura o una idea. No podem
baixar la guàrdia.
El nostro camí cap a la santedat és un combat constant per al
que tenim les armes poderoses
que el Senyor ens dóna: la fe que
s´expressa en la pregària, la meditació de la Paraula de Déu, la
celebració de la Missa, l´adoració
eucarística, la reconciliació sacramental, les obres de caritat.
El camí cap a la santedat és
una font de pau i d´alegria que
ens dóna l´Esperit Sant.
Resum extret del Gabinet d´informació de l´Església a Catalunya
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A Fàtima
Títol: Wonder
Any: 2017
Durada: 113 min.
País: Estats Units
Director: Stephen Chbosky
Guió: Steve Conrad, Jack Thorne (Novel·
la: R.J. Palacio)
Música: Marcelo Zarvos
Fotografia: Don Burgess
Repartiment: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Izabela Vidovic, Noah Jupe, Mandy Patinkin,
Danielle Rose Russell, Millie Davis,
Doble ela McKinnon, Bryce Gheisar, Daveed Diggs, Ty Consiglio, Kyle
Harrison Breitkopf, Sonia Braga
Productora: Lionsgate / Mandeville Films
/ Participant Mitja
Gènere: Drama,comèdia
Sinopsi: Un nen de 10 anys (Jacob Tremblay, conegut per ‘L’habitació’) nascut amb una deformitat facial que
li ha obligat a ser operat 27 vegades
de cirurgia, s’esforça per encaixar
en el seu nou col·legi.
Premis
2017: Premis Oscar: Nominada a millor
maquillatge
2017: Premis BAFTA: Nominada a Millor
maquillatge i perruqueria
2017: Critics Choice Awards: Nom. a actor
jove (Tremblay), guió adap. i maquillatge
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Tenim present de nou que durant el mes de juliol, tindrà lloc la
Trobada Internacional de Fàtima
(Portugal); pensem la forma d’estar-hi units i ens comprometem a
estar especialment en comunió
amb els matrimonis que hi participen de Catalunya i Menorca, i també amb el Moviment aquells dies, a
seguir-lo i a resar per ells.

És una
publicació dels

