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Han estat cridats a la casa del Pare

FRATERNO LLUCH TUDURÍ, 22/1/2019
Membre del equip Maó -1

 SISCO MIR  MOLL,  30/3/ 2019
Espòs de na Martina, de l’equip C-6

pare d’en Rafel  i Maria, i  Martina i Sebastià
del equip C-8                                               

          pare d’en Joan i Angels,  del equip C- 9
          pare de na Lena i Toni, del equip C – 14

PILAR VICTORY, 29/4/2019, mare d’en Joan Mercadal  i 
Isabel, membres de l’equip C-8

AGENDA
2 juny – trobada final de curs a Sant Joan de Missa
5 juliol – comissió permanent
13 juliol – bereneta amb parelles joves , Ferreries
6 octubre – trobada inici de curs
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////Editorial

No ens podem aturar!
El final de curs, el començament 
d’estiu, les vacances, les festes, 
els sopars a la fresca, el sol...: tot 
sembla nou, i així ha de ser, cada 
dia hem d’agafar forces pensant 
en el nou curs.
Fent una retrospectiva, hem fet 
un curs ple d’activitats, reunions, 
xerrades i pregàries,
però no ens hem d’aturar, diríem 
que hem de seguir essent-hi, a la 
missa dominical ( com a mínim!), 
a les trobades amb l’equip, a les 
festes i sortides, perquè açò no 
ho podem deixar aparcat mai.
Intentem ser sants, actuem i cer-
quem parelles que encara no han 

descobert o no coneixen el movi-
ment dels E.M.D , posem en pràc-
tica tot el que hem anat treballant 
i posant en valor durant el curs, 
sentim dins nostre la Pasqua, vis-
quem aquesta felicitat i aquesta 
il·lusió de voler ser cada dia mi-
llors cristians.
Tinguem com a objectiu el lema 
del pla pastoral diocesà: «anem 
per places i carrers anunciant la 
Bona Nova». Ens ho hem de creu-
re, no ens podem aturar, hem de 
transmetre alegria, estar desperts 
i confiats, hem de ser conscients 
de la nostra missió!!
 ¡¡ Endavant i molt bon estiu !!

EN PREGÀRIA  CONSTANT
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ELS PERSONATGES DE 
NADAL

PREGÀRIES D’ADVENT. Els EMD de Ciutadella i des Castell

El tercer diumenge d’advent els 
EMD de Ciutadella i Es Castell ens 
vam reunir per fer una estona de 
pregària familiar amb el lema 
“m’aixecaré i aniré per places i ca-
mins anunciant la Bona Nova del 
Senyor”. Va ser una pregària molt 
viscuda per tots els qui ens tro-
bàrem al l’església de Maria Auxi-
liadora, amb unes reflexions dels 
grups participants que ens arriba-
ren al cor. En primer lloc ens do-
naren la benvinguda els respon-
sables, després es llegí la paraula 

de Déu i seguidament els grups 
participants van anar duent un ciri 
cap a l’altar per simbolitzar que 
anam cap a la Llum, i vam comen-
çar les reflexions fetes pels grups 
que anaven en relació a diferents 
personatges de Nadal que van te-
nir l’actitud d’aixecar-se i posar-se 
en camí.
Un grup ens va donar una mirada 
al pessebre a casa, amb tots els 
seus detalls i per acabar un poema 
nadalenc; seguidament ens van fer 
adonar de la gran disponibilitat 
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que tenia Maria 
per rebre l’en-
càrrec de Déu 
d’engendrar un 
infant i que tam-
bé estava dispo-
sada a ajudar els 
altres.
Ens presentaren un matrimoni que 
havia de prendre una decisió molt 
difícil per a ells, emprendre un nou 
camí i una nova vida, eren Josep i 
Maria. Els pares de Jesús infant 
que sempre tenien posada la con-
fiança en Déu, però que pel camí 
van haver de suportar el refús i la 
incomprensió d’aquells amb qui 
es trobaren.
Pel camí trobaren els pastors que 
van adorar el Senyor, eren perso-
nes senzilles, pobres, que lluita-
ven per sobreviure, però Déu els 
tria per ser els primers en veure 
l’infant i en conèixer la bona nova, 

però queda clar 
que els pastors 
del nostre temps 
som nosaltres, 
que hem d’anun-
ciar la bona nova 
amb fe i amor 
cap als altres.

També arribaren des de l’orient 
uns savis que ens donaren una lli-
çó per a les nostres vides, la de ser 
persones motivades, disponibles, 
constants en el servei als més ne-
cessitats. Ells van fer un llarg camí 
per posar els seus regals als peus 
de Jesús, van saber sortir de casa.
I per posar punt i final a les refle-
xions i pregàries, vam resar amb la 
pregària a la Sagrada Família i el 
cant de Maria.
I, per acabar, una bereneta com-
partida que ens serví per do-
nar-nos les bones festes.
Tolo i Rosa (C-14)

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

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

“m’aixecaré i aniré per 
places i camins anunciant 
la Bona Nova del Senyor”

/////////////////////////////
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Dissabte 15 de desembre, a les 
21h, ens trobam al Santíssim de 
l’Església de Sta. Maria els Equips 
de la Mare de Déu del sector-A i 
alguns dels consiliaris; també ens 
acompanyen membres de la co-
munitat parroquial de Ferreries, 
entre ells alguns que han format 
part dels EMD: ens alegram de la 
seva presència.
Ens trobam per pregar, per prepa-
rar-nos a acollir en el nostre interi-
or el qui capgira la nostra vida i la 
dirigeix envers l’Amor. En Joan Fe-
brer condueix la pregària, pautant 
el silenci i el text, el cant i les pre-
gàries espontànies, amb l’ajut del 
cant i la guitarra d’en Nito Martí.
Anteriorment cada equip havia 

MARIA 
VISITA 
ELISABET

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

Ferreries: pregària d’Advent 2018
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reflexionat el text de Lc 1, 39-45 
que conta la visita de Maria a la 
seva parenta Elisabet que li diu: 
«ets beneïda entre totes les do-
nes, i és beneït el fruit de les te-
ves entranyes! Qui som jo perquè 
la mare del meu Senyor em vén-
gui a visitar?...». Visitant i visita-
da, acompanyament i acolliment, 
alegria desbordant per les vides 
que creixen en les seves entra-
nyes. Només contemplant aques-
tes dues dones, quantes pregun-
tes sorgeixen!: visitam? acompa-
nyam? acollim? beneïm? Creim? 
En un moment de la pregària lle-
gim el text «La Verdad» de Josep 
Mª Belloso: «...Dónde está, pues, 
esa verdad que nos hace libres?». 

Rovira-Belloso diu que la trobam 
en el text de la visitació de Maria: 
«cuantas veces el desencanto al 
ver que las cosas van mal de sen-
tido a nuestro vivir cotidiano, será 
bueno empezar de nuevo el cami-
no práctico de la verdad que sabe 
encontrar a las personas para ayu-
darlas. Todo se ilumina entonces.»
Embolcallats amb l’alè de Déu 
present en el Santíssim i l’escalfor 
dels presents tot fent comunitat, 
ens apropam un poc més al mis-
teri de Nadal. 
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Aquest any ens trobàrem de nou 
els dos equips C3 i C8. Aquesta ve-
gada a la parròquia de la Mare de 
Déu del Roser d’Es Castell. Fa uns 
anys vàrem compartir una jorna-
da de reflexió a la parròquia de St. 
Antoni de Maó. Des d’aquella, tres 
membres han passat a la casa 
del Pare, en Rafel Pons, en Jordi 
Genestar i en Rafel Portella. Des 
d’aquí un entranyable record per 
a ells.
Aquest any la dinàmica del recés 
va ser una mica diferent. Després 
d’assistir a missa d’onze, ens reu-
nírem a una sala on vàrem veure 

la pel·lícula “La cabaña”. En aca-
bar, com que ja era tard, dinàrem. 
Ja en el cafenet, aprofitàrem per 
compartir opinions sobre els sen-
timents que expressa el protago-
nista davant la mort per assassi-
nat de la seva filla: depressió, pèr-
dua de fe, ira i rancor. Però, grà-
cies a una experiència espiritual 
amb Déu, els seus sentiments es 
transformen en perdó i reconcili-
ació. La seva connexió amb Déu el 
fa canviar. Potser és un missatge 
que és necessari posar a les nos-
tres vides?

RECÉS EQUIPS C-3  C-8
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No tenen vi,
i Jesús hi posa la mà

i transforma les piques de pedra 
d’ahir

en vi bo que fa estimar.
Jo en vull beure

i emborratxar-me de tu,
jo vull creure

i seguir-te on ets tu.
Escoltant amb gaubança

el teu missatge q ue commou
de la nova aliança

entre Déu i l’home nou.

Diumenge 10 de febrer, vam com-
partir temps i espai els equips 
Ciutadella-14 i Ferreries-12 per tal 
de dur a terme el Recés entorn de 
l’evangeli de Joan, concretament 
el passatge de les Bodes de Canà 
(Jn 2, 1-12).

Ens va guiar Mn. Cristòfol Vidal 
qui ens va fer descobrir els signes 
que hi apareixen.
Arribàrem a la conclusió que hem 
de convertir l’aigua de la imper-
fecció i la rutina en el vi de la 
superació i de l’amor, seguint el 
mestratge de Jesús, tal com diu 
Maria als servents: “Feis tot el que 
Ell us digui”.
Després de reflexionar i discernir 
en parella, ens vam disposar a ce-
lebrar l’Eucaristia, on vam posar 
en comú els nostres pensaments, 
dubtes, qüestions…
Per acabar la jornada vam com-
partir el dinar en un bon ambient 
d’alegria i amistat.

Ferreries-12

REFLEXIONS  SOBRE LES  
BODES DE CANÀ
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Vida Moviment//////////////////////////////////////////////////////////////////

Sant Lluis, 24 de febrer 2019 
Recés Ferreries 13 ,Ciutadella 9.

El passat 24 de febrer, les pare-
lles del nostre equip Ferreries-13, 
partíem cap a Sant Lluis per tro-
bar-nos amb l´equip 9 de Ciuta-
della i fer el nostre recés, com ja 
havíem acordat.
Jesús LLompart , rector de Sant 
Lluis i consiliari de l´equip de 
Ciutadella , s´havia ofert per con-
duir-nos en aquest recés i, com a 
introducció, ens convidava a com-
partir i participar de la celebració 
de l´Eucaristia d’aquell Diumenge 
a les onze hores del matí, i així co-
mençàvem la nostra jornada .

En acabar l’Eucaristia,en Jesús ens 
rebia a ca seua. Reflexionar da-
munt la imatge de Déu que pro-
jectam envers els altres va esser 
l´eix principal de la seva exposi-
ció. En acabar i abans de donar 
pas al temps dedicat al diàleg en 
parella, en Jesús ens convidava 
també a aprofitar aquest moment 
per a la contemplació i la pregà-
ria.
Acabàvem com de costum com-
partint dinar tots junts .
Ens despedíem agraint a en Jesús 
la seva hospitalitat i el fet d’ha-
ver-nos dedicat el seu temps i les 
seves paraules.

EMD Ferreries-13.

 QUINA IMATGE DE DÉU 
PROJECTAM?
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Recés dels equips EMD 11 I 15 de 
Ciutadella de Menorca

Diumenge dia 24 de febrer del 
2019, va tenir lloc el recés anual 
dels dos equips de Ciutadella que 
ens vam reunir a la Parròquia de 
Sant Antoni Mª Claret, a qui agra-
ïm l’acolliment del seu rector.
La direcció del recés va anar a 
càrrec de Mn. Antoni Fullana, 
consiliari de l’equip nº 11, que 
va organitzar un programa molt 
complert i ens va ajudar a retro-
bar-nos amb nosaltres mateixos, 
a reflexionar i a apropar-nos una 
mica més a Déu.
Vam participar-hi un total de 16 
equipiers. El recés va començar 
amb la celebració de l’Eucaristia, 
seguida d’una primera meditació 
basada en una de les “catequesis 
del Sant Pare” sobre el Parenos-
tre, en què se’ns va recordar que 
no podem resar com a cotorres, 
sinó que hem d’entrar dins el mis-
teri, i tenir la certesa que Déu és 
el nostre Pare, i que està en el cel.

Ens va fer veure que el més im-
portant d’aquesta vida es l’amor, 
un amor per sempre, que està al 
costat nostre, i que ens fa dir “Pa-
renostre que estau en el cel”.
Una segona reflexió va esser de 
l’evangelista Lluc 6,(27-38). Vam 
aprofundir en les paraules “ESTI-
MAU els vostres enemics, FEU BÉ 
als qui us odien, BENEÏU els qui us 
maleeixen, PREGAU pels qui us ca-
lumnien. SI ALGÚ ET PEGA en una 
galta, para-li també l’altra. DÓNA 
a tothom qui et demana. TRACTAU 
ELS ALTRES TAL COM VOLEU QUE 
ELLS US TRACTIN”.
En acabar la reflexió vam parti-
cipar tot junts del dinar, postres, 
cafè, etc., dins un ambient d’ale-
gria i comunitat. Després del di-
nar vam participar d’una posada 
en comú i vam acomiadar-nos per 
haver tingut l’oportunitat de des-
connectar de les nostres realitats 
quotidianes per tal d’agafar forces 
i fer nous propòsits de millora.
Moltes gràcies Mn. Toni Fullana

EMD Ciutadella 11 -15

RESAR EL 
PARENOSTRE
I ESTIMAR
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Recés equip mixt C-12 i C-16

Dia 24 de febrer, diumenge: un dia 
prou suggestiu, perquè l’endemà 
se celebrava el 80è aniversari de 
la primera reunió d’un equip de 
matrimonis amb el P. Caffarell a 
París. Ens trobam al Toro els mem-
bres dels equips C-12 i C-16 per 
celebrar el recés anual d’equips 
mixtos. 
Començam la jornada assistint a 
la missa de les 11h juntament amb 
la comunitat celebrant del Santu-

ari de la Mare de Déu. 
Una reflexió preparada pel nos-
tre Consiliari Sr. Gerard Vilallonga 
sobre “L’amor és la plenitud de la 
Llei” ens va posar en el camí de 
reflexió en parella a fi de prepa-
rar-nos per a la Quaresma que 
és  a punt de començar, mentre 
alguns dels fills més grans d’un 
equip jugaven i entretenien els 
més petits de l’altre equip.
Acabam al voltant d’una taula, 
compartint l’esmorzar i una bona 
estona de sana cordialitat.

“L’AMOR ÉS LA PLENITUD 
DE LA LLEI”
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Els equips de matrimonis de la 
mare de deu (EMD) de Menor-
ca han programat i dut a terme 
aquest cap de setmana, entre el 
22 i 24 de març, uns exercicis es-
pirituals al seminari diocesà, diri-
gits per Mons. Sebastià Taltavull, 
Bisbe de Mallorca, sota el rerefons 
de l’exhortació apostòlica del sant 
pare Francesc “Gaudete et Exulta-
te” (sobre la crida a la santedat en 
el món actual). Unes trenta-dues 
persones han fet ressonar els pas-
sadissos del seminari i les profun-
ditats interiors personals contras-
tant quin es el nostre “paper”, el 
nostre viure i conviure dins aques-
ta societat d’avui.
La proposta és senzilla. La socie-
tat avui viu i participa amb unes 
grans renous, que ensordeixen els 
nostres sentits i els nostres cors. 

Per tant un cristià avui davant 
tanta informació i renou, ha de 
saber fer SILENCI. La veritat que 
això no es fàcil però, al nostre pa-
rer, es importantíssim. Silenci, per 
observar quins són els missatges 
que ens ofereix la societat, per fer 
un diàleg personal o comunitari i 
discernir per entreveure què vol 
Jesús avui de nosaltres. Davant 
la nostra realitat, davant les pro-
postes i ofertes trobades, hem de 
tenir un criteri madur i sincer per 
ser valents i posar en pràctica les 
nostres decisions.
“Alegrau-vos-en i celebrau-ho”. El 
papa Francesc ens hi convida a 
fer-ho. És possible? SÍ!!!. Només 
ens manca començar amb la pri-
mera passa. Avui pot ser. Siguem 
valents!!!.

C1 – Carmen i Tiago

“M’AIXECARÉ I ANIRÉ”
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Quin títol més estrany per co-
mentar uns exercicis espirituals! I 
direu: on es aquest tresor?. Crec 
que ho sabem tots.
Ses parelles dels EMD, no som di-
ferents de ses altres. Vivim i pa-
tim es problemes familiars, soci-
als, humans i de parella que ens 
ofereix sa societat, també com la 
resta de ses altres. Però noltros 
podem compartir-ho amb altres 
parelles, amigues nostres, baix 
de sa visió humana, encarnada 
en sa realitat i sobretot baix de 
sa tutela, sa visió, sa companyia 
de Jesús. Sí, amb els amics co-
mentam, assentim o discrepam 
sobre ses nostres realitats, però 
ens estimam perquè l’Esperit és 
amb nosaltres, perquè sabem ben 
cert, però ben cert, que quan dos 
o més esteim reunits en el seu 
nom, Ell hi és. Però moltes, massa 
vegades el deixam de costat i Ell, 
com noltros feim amb es nostres 
fills,  predicam i no ens escolten, 
però Jesús diu: tornaràs, t’esper i 
ho saps.
Quina fortuna temin aquí, a ca 
nostra: pis, xalet, terres, afecte, i 
d’açò què en farem ? què ens en-
durem? Massa vegades açò ens 

reporta maldecaps, preocupaci-
ons, malestar i angoixes. Però sí, 
tenim un tresor. Torna-hi! Aquí 
temin una rodiola, (guardiola, lla-
driola, vidriola, o com li vulgueu 
dir), però sa seva finalitat no és 
guardar res físic, d’aquí baix, sinó 
humà i espiritual. Sí humà, cara 
somrient, alegres, disponibles i 
aquesta humanitat omplirà sa 
nostra motxilla, que entregarem 
després.
Sabem per sa darrera revista, que 
entre els 22 i 24 de març, teníem 
s’oferta d’uns exercicis espiritu-
als. Com sabeu, tenim exercicis de 
gimnàstica, aeròbic, etc, etc., però 
per guanyar punts també noltros, 
dones, homes, parelles, també 
hem d’exercitar es nostre interior, 
veure quines són ses nostres fites, 
ses nostres metes. De 365 dies, o 
més, hi podríem dedicar “exclusi-
vament“ un dia i mig, 36 hores. Uf, 
quin esforç! Podria ser una prepa-
ració pera s’examen final i potser 
ens ajudaria a treure matrícula.
Els exercicis van ser un èxit. Quasi 
com tots: xerrades, recolliments, 
pregàries (també per als que ja no 
hi son i els qui no hi van poder as-
sistir, i els qui tenien intenció de 

TENIM UN TRESOR
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venir i les circumstàncies no els 
hi van deixar). Però van ser uns 
exercicis diferents, escolta atenta, 
col·laboració agraïda (revolucio-
nària, per als responsables, vaja 
trot!) i, com diu el Papa Francesc, 
bon humor.“ Quasi vam fer deste-
letjar el ponent. Ens va estimar 
molt, gràcies amic Mons. Sebastià 
Taltavull, Bisbe de Mallorca i al-
hora company de camí, amb bon 
humor i una suau exigència ens 
va animar i convocar a la santedat 
en el mon actual. 
Aquest és es nostre repte. Està bé 
fer exercicis (i crec necessari re-
visar es nostre JO amb els altres 
“TUS”) -també revisam es cotxe i 
els comptes corrents, - però què 
vol avui i ara Jesús de Jo? què fa-

ria ell en ses meves circumstàn-
cies avui?. També Ell es va retirar 
a pregar, a revisar sa vida, tan 
personal com social. I ho passava 
malament.
Noltros, gràcies a Déu, es bon hu-
mor va brollar pels passadissos 
des seminari. Fins i tot....,però eren 
uns exercicis, i el Papa ens hi va 
convidar: “Gaudete et exsultate“ 
(Alegreu-vos-en i celebreu-ho). Sa 
sortida ja està feta, - els exercicis, 
ses reflexions i ses propostes, sa 
carrera ja fa avant, avui, demà, 
sempre endavant. Tenim un any 
per fer camí. I que no hi manqui el 
bon humor.  

Carme i tiago C1
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FOTOS
D’EN PRIMER

FERRERIES - 3

CIUTADELLA - 1
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DEL GRUP C3
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DEL GRUP C8
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DEL GRUP C14
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LIBRO: El 
Evangelio 
marginado 
AUTOR: José 
Mª Castillo 
EDITORIAL: 
Desclée De 
Brouwer

José Mª Castillo, a sus años, nos 
vuelve a regalar con un nuevo li-
bro:  El Evangelio marginado. Ave-
zado escritor y cuestionador sagaz, 
se permite escribir con anchurosa 
libertad crítica y objetiva sobre la 
contradicción entre la Iglesia y el 
Evangelio, como realidad grave y 
preocupante, que logra resumir 
agudamente en una breve frase 
de encabezamiento:   “De entra-
da, afirmo que la Iglesia vive una 
contradicción que es la peor de to-
das las contradicciones en las que 
puede vivir. Porque se trata de la 
contradicción entre la Iglesia y el 
Evangelio”.  

El contenido del libro versa sobre 
esta contradicción como problema 
de una magnitud gravísima. Toda 
esa realidad histórica es analiza-
da de forma clara e inteligible en 
trece capítulos que recogen temas 
tan centrales como: 1- El Evangelio 

desconocido. 2- Evangelio para ri-
cos y poderosos. 3- Una cristología 
que prescinde del Evangelio. 4- El 
seguimiento de Jesús, centro del 
Evangelio. 5- Fe y seguimiento de 
Jesús. 6- El seguimiento de Jesús 
vivido y confundido. 7- Evange-
lio, religión y tristeza. 8- Religión 
y Evangelio: ¿son compatibles? 9 
Sacramentos de la Iglesia y man-
datos de Jesús. 10- La muerte de 
Jesús. 11- La Iglesia rota: los pri-
vilegiados y los olvidados. 12- La 
Iglesia y el dinero. 13- La Iglesia y 
el poder.
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