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I que l’esperit del Nadal ens hi ajudi
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CAMÍ CAP A LA SANTEDAT

¡¡ Ser sants!! gran paraula que, en
segons quins ambients, pot resultar ridícula, sí, ridícula, mentre
que dins ambients com el nostre
ens anima i encoratja a ser millors, més bones persones , més
bons cristians.
D’açò va la cosa: aquest curs hem
de fer una passa més, ja no basta
que sortim al carrer, ja no basta
que escampem la bona nova, ¡ara
hem de ser sants!.
Pot sonar un agosarament, però
de ver que ens ho hem de creure, com diu el Papa Francesc en
la seva exhortació «Gaudete et
exultate»: «per a un cristià no és
possible pensar en la pròpia mis-

sió a la terra sense concebre-la
com un camí de santedat, perquè
aquesta és la voluntat de Déu».
Som cridats a ser sants, i no ho
hem d’amagar en cap ambient, i
no tant sols dir-ho, sinó procurar
que amb les nostres obres es palpi, es vegi, es transmeti.
Aquest curs que hem començat
ens obliga a un compromís, a mirar el nostre interior, per poder
reflectir cap a fora la nostra santedat.
Ànims! i que la força del Senyor
ens hi acompanyi.
¡¡BON NADAL I VENTURÓS 2020 !!
desembre2019/EMD–3
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SORTIDA FINAL DE CURS
A SANT JOAN DE MISSA
Un any més conclou el curs que
enguany els Equips de la Mare de
Déu han dedicat a discernir, reflexionar i aprofundir en el tema del
perdó i la reconciliació, tot tenint
com a fil conductor la paràbola
del Fill Pròdig (Lluc 15, 11-32).
Com a cloenda d’aquest curs 201819 el diumenge dia 2 de juny es va
dur a terme la trobada final, amb la
proposta de compartir una jornada festiva de convivència i alhora
de pregària d’acció de gràcies pel
treball realitzat al llarg del curs, tot
fent camí junts en peregrinació cap
a l’ermita de Sant Joan de Missa de
Ciutadella.
La primera convocatòria a les 8:30h.
a la parròquia de Sant Rafel, va re-

EMD–4/desembre2019

unir un grup d’uns 40 membres
dels equips, juntament amb el Bisbe Francesc, per iniciar la jornada
amb una pregària i es posar-se en
camí cap a Sant Joan de Missa.
El camí que xano-xano ens va portar cap a la meta final, ens va oferir
la possibilitat de trobada entre
membres dels diferents equips per
mantenir diàlegs diversos i compartir inquietuds i vivències personals i familiars, que ens agermanen i ens converteixen en la gran
família que formen els equips de
matrimonis de Menorca.
A mig matí, tot seguint el camí de
La Trinitat, ens acull el bell lloc
que li dóna nom, La Trinitat. Allà el
propietari molt amablement es-
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devé guia de les cases senyorials
del lloc, on a més l’explotació agrícola i ramadera també funciona a
ple rendiment. Un dels espais de
l’edificació és la capella situada al
costat del casat que de ben segur
en temps passats fou testimoni de
les celebracions eucarístiques
dels diumenges de tots els pagesos de la contrada. Un espai que
de nou ens ofereix la trobada amb
Déu Pare amb una pregària compartida entre tots els participants.
Després de berenar, la peregrinació
continua en el seu tram final cap a
l’ermita de Sant Joan de Missa on
ens esperen la resta d’equipiers
que no han participat d’aquesta
etapa del camí. En arribar a l’ermita som rebuts amb un bon got
d’aigua fresca i una benvinguda

Moviment

cordial i afectuosa.
En haver descansat i compartit experiències del camí, ens reunírem
a la capella de l’ermita per gaudir
d’un petit tast de la història dels
equips a Menorca a través de la
projecció d’un muntatge de fotografies del moviment que feien un
recorregut des dels seus inicis fins
a dia d’avui.
La jornada va continuar amb la celebració de l’Eu- caristia d’acció
de gràcies tots plegats, amb una
paella compartida i una animada
sobretaula amb la que vàrem arribar a l’hora dels adéus i al comiat
fins a finals d’estiu per continuar
participant en la vida dels equips
després del descans estiuenc.
Ciutadella 15
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A ST. ANTONI Mª CLARET I
A CALA’N BLANES
TROBADES ESTIUENQUES

Una volta va acabar es curs, es
nostre grup va celebrar dins s’estiu un parell de trobades festives.
Sa primera a cas nostre consiliari,
en Toni Fullana, per conèixer es pis
on resideix ara, dalt sa parròquia
de st. Antoni Mª Claret i xalar sopant a sa agradable terrassa que
hi ha. També vam celebrar es nomenament d’en Toni com a capellana. Va ser una boníssima vetllada!. S’altra va ser a Cala’n Blanes,
en es xalet d’en Joan i na Maria.
Na Leo volgué celebrar amb noltros sa seva jubilació i ens va con-
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vidar a dinar. A més dels membres
del grup i es nostre consiliari, vam
tenir s’alegria de compartir taula
amb es nostre primer consiliari,
en Berto Vidal, a qui sempre hem
d’estar agraïts pel fet d’haver-nos
convidat a formar part de sa gran
família dels Equips. Una excel·lent
“picada”, una boníssima fideuà,
i un postre de dalt de tot. Festa,
alegria i amistat per començar
amb ganes i amb l’ajuda de Déu,
un nou curs. (en Toni no surt perquè feia sa foto. Un fall!!!)
Grup C-11
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JORNADA
DELS EMD8
TROBADES ESTIUENQUES
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El passat dia 10 d’agost, dissabte,
dia de Sant Llorenç, l’equip Ciutadella-8 es va reunir, com quasi
cada any per a una jornada d’estiu, amb temps per a xerrar, nedar,
dinar i compartir, gràcies a l’acollida que ens fa la parella que ens
cedeix la casa. És una jornada
especial, perquè hi són convidats
els fills i filles dels matrimonis
de l’equip, alguns amb les seves
parelles, de manera que resulta una trobada molt familiar que
es remunta als anys en què els
fills eren petits, i ja compartien
aquesta jornada amb els pares.
És evident que molts coses han
canviat, però l’esperit de germanor entre els membres de l’equip,
alguns de veterans i altres no
tant, fa que sigui una oportunitat
d’aprofundir els llaços que el Moviment ens proposa de viure.
Una experiència que caldrà seguir
repetint en anys venidors.
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COM UNA GRAN FAMÍLIA
TROBADA INICI DE CURS A EL ESCORIAL

Com cada any, el darrer cap de
setmana de setembre es convoca
a tots els responsables de sectors
de Espanya a una trobada d’inici
de curs a L’Escorial (Madrid).
De Menorca hi vam participar els
responsables dels dos sectors, Diego Dubon i Teresa Jansà , Carlos
Moll i Vicky Mascaró, el matrimoni
enllaç amb Catalunya, Joan Pons
i Mercè Capó, el consiliari dels
equips Mn Albert Vidal i el matrimoni responsable de l’EDIP, Basi
Marti i Goretti Triay.
Ens dona una gran satisfacció veu-

EMD–8/desembre2019

re el gran ambient i la bona sintonia que es viu en una trobada com
aquesta.
Hi van assistir unes 300 persones
entre consiliaris i matrimonis i
allò semblava una gran família on
tots ens saludàvem i conversàvem
com si ja ens coneguéssim.
Seguint un horari pautat es van
anar fent ses presentacions del
tema del curs, dels nous responsables de la super-regió d’Espanya, Pedro Ruiz Berdejo i Rocio
Iñiguez, de les estadístiques de parelles que es casen per l’església o
que ho fan pel
civil, de com es
distribueixen
els ingressos
del dia d’haver,
i algunes coses
més, totes ben
importants.
Als descansos i
als àpats aprofitàvem
per
confraternitzar
amb matrimonis d’altres regions explicant
cada un les se-
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ves realitats.
La vetlada del dissabte va ser el
punt festiu, molt participada i entretinguda.
Hem vingut amb les piles ben car-
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regades, i molts ànims per encetar
el tema d’estudi d’aquest curs.
Intentarem avançar un poc més
cada dia en el camí de la santedat.
Basi Marti i Goretti Triay
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“EL NOSTRE TRESOR SÓN
ELS EQUIPS”
INICI DE CURS A FERRERIES

El passat dia 6 d’octubre unes 60 parelles de matrimonis de tota Menorca
ens vam reunir a l’església se Santa
Maria de Ferreries per començar el
curs 2019-2020 dels equips de la Mare
de Déu. Després d’uns mesos d’estiu
i de vacances ens va alegrar tornar
a veure parelles que per nosaltres
ja son tan familiars i amb les quals
compartim el mateix objectiu: fer
créixer el nostre matrimoni en la fe i
en l’amor en Crist. Ens agrada veure parelles ja molt veteranes que segueixen fidels amb la pertinença als
EMD, son per a noltros un gran testimoni, també ens alegra molt veure
parelles noves que fan el pilotatge i
que també assisteixen per primera
vegada a les nostres trobades. Voldríem que en els Equips hi trobessin
tot l’amor i tot el bé que hem trobat
noltros al llarg d’aquests anys; com a
matrimonis som el que som en part
gràcies als equips.
Després de la benvinguda vam començar, com sempre, amb una pregària per així posar-nos en mans de
Déu i fer el dia ben profitós, seguidament davant l’altar on hi havia un
EMD–10/desembre2019

cartell que posava: “matrimoni cristià: l’alegria de l’església, testimoniatge per al món. No tingueu por, sortiu”. Ens van presentar en Salvador i
na Montse, una parella d’equipiers de
Catalunya que fa mes de 25 anys que
formen part del moviment. Van fer
una xerrada que com a títol posava:
“¿ets dels equips o estàs als equips?”.
Van donar molta importància al sentit de pertinença, compromís i fidelitat als equips i tot el que açò suposa. Repassant els punts d’esforç, ens
van fer reflexionar sobre de cada un
d’ells i ens van donar el seu testimoni de com ells ho intenten dur a
terme d’una forma molt disciplinada
i constant, i donant molta importància a la pregària personal, conjugal i
comunitària, eina imprescindible per
tal de mantetenir la nostra comunió
amb Crist. Apart de moltes altres coses ben interessants, ens van dir una
frase que ens va cridar l’atenció i que
creim que tots ens l’hauríem de fer
nostra: “Viurem per sempre segons
l’impacte positiu que cream amb les
persones del nostre entorn”; açò dona
molt a pensar...
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Després de la xerrada ens van proposar una dinàmica de grup ben entretinguda i en la qual ens van voler
fer descobrir que tots som diferents,
però tots necessaris, que ca un té
el seu ritme i el seu temps de creixement tan personal com de parella, que tot es fa entre tots, que les
riqueses d’uns complementen les
mancances d’uns altres i ens ajuden
a créixer, que sempre pots comptar
amb l’altre en el bo i en el dolent, que
de vegades és tan necessari el silenci
com les paraules...
La llista seria tan llarga com la ri-
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quesa que ens aporten el equips.
Vam seguir amb una estona de feina
més pausada per grups, on cada grup
havia de reflexionar sobre un dels
sis punts d’esforç, ens vam trobar
per posar en comú les idees concretes de com potenciar i millorar cada
un dels punts d’esforç. La veritat és
que va estar molt bé, van sortir idees
ben bones i alguna de ben divertida:
estaria bé triar-ne alguna i dur-la a
terme...
I ja va ser l’hora de dinar, i enmig
d’un bon “guirigall” vam compartir
postres i cafè o infusió.

desembre2019/EMD–11
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Després, per seguir amb aquest dia
ben intens, ens vam tornar a trobar
tots junts per escoltar na Victòria i
n’Agus que són els responsables regionals; ells ens van exposar el tema
d’estudi d’aquest curs: “Sigueu sants,
sereu feliços”; ens van explicar com
estava desglossat el tema, i com la
seva finalitat és “que siguem instruments de Déu”; van remarcar coses
ben polides com “que de les coses
senzilles les fesim especials”, “un matrimoni sant és un matrimoni feliç”,
“el nostre tresor són els equips”...
Per acabar aquest dia de convivència
vam celebrar l’Eucaristia presidida
per tots els nostres estimats consiliaris i així donar gràcies a Déu pel do
de l’amor, també per demanar coratge a fi de començar aquest nou curs
amb ganes i il.lusió. En un apartat de
la missa es va fer el traspàs de resEMD–12/desembre2019

ponsables del sector de Ciutadella:
en Tolo i na Joana, agraïts d’haver
pogut tenir aquest càrrec, van fer entrega de la llum de Crist a en Carles i
na Viki com a nous responsables que
agafaren aquest compromís amb il·lusió i coratge. Dins la celebració també
vam tenir present el pare Jesús que
feia poc ens havia deixat per anar a
veure al Pare.
Va ser una celebració ben viscuda:
quina millor manera per acabar una
bona jornada!.
Que aquest inici de curs ens hagi donat força per a fixar-nos nous reptes
per tal de créixer de cada vegada més
com a matrimonis cristians i ser testimonis enmig del món.
Bep i Sagra, bepisagra@gmail.com
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AQUÍ ENS TENS, SENYOR
CANVI RESPONSABLES SECTOR B

Hem sentit sa crida de Déu a agafar el càrrec de responsables del
sector B dels Equips de la Mare de
Déu de Menorca.
Som conscients que ens sentim
més còmodes i ho trobam més fàcil “anant de remolc”, com deia en
Josep Serra l´any passat. Sa temptació era mirar cap a una altra
banda i passar de llarg. Però sabem que hem d´aprendre a escoltar Déu quan crida i per açò volem
respondre SÍ.
Coneixem les nostres petiteses,
així com també les nostres virtuts.
Formaran part del nostre bagatge
en aquest encàrrec. Però creiem
fermament en aquella dita que
diu qualment “Déu no tria els més
capacitats, però capacita els que
crida”. Demanam a Déu, idò, que

ens ajudi, perquè tot sols no podem res.
Ens comprometem a:
- Ser fidels al carisma dels EMD, com
a vertader tresor
que és, i difondre’l.
- Assistir a les
reunions de la
nostra Regió sempre que siguem
convocats.
- Reunir-nos periòdicament amb
els responsables d’equip que ens
han estat confiats.
- Tenir cura de la formació dels
matrimonis que integren el nostre Sector.
- Conèixer i fer viure les consignes
que ens arribin del Moviment.
- Pregar i manifestar el nostre interès per totes les persones que
formen la família dels Equips de
la Mare de Déu.
- Treballar amb la Permanent,
amb alegria i esperit de servei.
I aquest compromís el feim davant Déu, que és qui ens envia.
Carlos i Vicky. Ciutadella 14
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VISITA
PASTORAL

El Bisbe Francesc Conesa va encetar la visita pastoral a l’Arxiprestat de Maó amb la parròquia del
Carme, a la Qual pertanyem tots
els membres de l’equip Maó-1, i el
dissabte, dia 26 d’octubre, va reunir-se amb tots nosaltres, i ens va
agrair la dedicació i feina realitzada, alhora que ens va animar a seguir creixent en el seguiment del
Senyor i afrontar amb entusiasme
els nous reptes.
Equip Maó-1

EMD–14/desembre2019
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TROBADA A
CASTELLDEFELS
Sobren les ressenyes, quan observam les fotos.
La 1ª “posa formals els al.lots...
Que hem de quedar bé!!!
La 2ª ...expressam molt millor així
com ens sentíem acabades les
jornades..... Molt bé!! Perfecte!!
Les jornades molt encertades, un
poc de tot: tallers, xerrades , posada en comú, intercanvis de coneixements, oració, convivència...
cafenets i pica-pica, etc i la celebració de la Missa a la mateixa
parròquia.
Deixar clara la nostra feina com a
responsables d’equip, esperonant
aquella rutina que de vegades pot
fer que la flama es vagi apagant a

poc a poc i no sabem què fer.
No anem per un camí tot sols, formam part d’una gran família que
espera alguna cosa de cadascú de
nosaltres, aportant un gra d’arena
perquè el món s’adoni que tenim
un Déu que ens estima i ens fa feliços.
Des d’aquí una crida a tots els responsables perquè facin el possible per participar-hi.
A la vegada donam les gràcies a
tots els que van fer possible poder gaudir d’aquestes jornades
tan interessants i ben organitzades. Moltes gràcies!!
Grup de Ciutadella
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SUPERREGIÓ
D’ESPANYA
Madrid: del 15 al 17 del 12 de 2019

EMD–16/desembre2019

Dels 15 al 17 de novembre la
Superregió d’Espanya convocava a
Madrid els Responsables de Sector que s‘estrenaven en aquesta
responsabilitat a una Jornada de
Formació. O bé els que no hi havien participat en una altra convocatòria. És per aquest motiu que
des de Menorca hi vam participar
els responsables tant del sector A
com els del Sector B.
La trobada, preparada amb cura
per l’equip responsable, va superar amb escreix les expectatives
que podíem tenir abans de partir.
L’horari anava atapeït de xerra-
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des, temps de reflexió en parella,
equips mixtes amb responsables
d’arreu per aprofundir en el sentit d’aquesta responsabilitat, com
hem de dur a terme el nostre servei, què implica la tasca que ens
ha estat encomanada i conèixer
tant el moviment com el seu fundador, el Pare Caffarel. Tot força
interessant i profitós.
Per altra banda, el que també ens
va calar endins va ser la convivència amb responsables de les diverses regions, els diàlegs que manteníem, la facilitat amb què s e
́ stablia la comunicació i l a
́ mistat que
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vam teixir amb alguns d’ells. Quan
coneixes les persones pots dir que
coneixes més i millor una realitat,
en aquest cas el moviment dels
EMD.
Tan sols ens resta donar les GRÀCIES per l’oportunitat que se’ns ha
regalat pel fet d’assistir-hi. Realment el moviment, i la responsabilitat quan se’ns ofereix, són un
REGAL ben preuat.
Diego i Tere (Responsables Sector A)
Carlos i Vicky (Responsables Sector B)

desembre2019/EMD–17

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

A ES CASTELL I A CALA
GALDANA
TROBADES ESTIUENQUES

El calendari estiuenc ens marca,
com a grup, al manco dos moments de trobada. La primera a
principis de juliol. Aquesta va tenir com a marc el poble d’Es Castell. Al costat de la mar vam poder
compartir en parella l’assentada, per seguidament fer-ne una
posada en comú amb l’equip. La
celebració de l’Eucaristia amb la
comunitat del Roser i la bereneta-sopar que va posar punt i final
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a la jornada.
Pel mes d’agost vam tenir una trobada més lúdica i distesa. Solem
anar a fer la que ja és tradicional
bereneta a la platja de Cala Galdana. En aquesta trobada també
hi participen els fills, al manco els
qui poden i no tenen feina. Ells
també prenen gust de trobar-se.
Que polit tenir bons moments per
a compartir taula i amistat!
C-14

///////////////////////////////////////////////////////////////////// Recomanam

“Green Book” de Peter Farrelly.
El secreto de
“Green Book”
está en dos
actores enormes,
Viggo
Mortensen
y Mahershala Ali, que se
desempeñan magistralmente. El primero como Tony Lip, un gorila de club
nocturno, casado italianamente y tan
pobre como racista. Mientras que el
actor negro cuyo nombre en hebreo
significa “muy pronto habrá saqueo
y destrucción” borda a un pianista de
fama mundial, alcoholizado y solitario, que quiere retar a la desigualdad
paseando su arte por el sur racista
de EEUU. Para el viaje contrata como
chófer a Tony y “El libro verde” donde
se señalan los pocos establecimientos donde pueden descansar seguros
los afroamericanos.
Dos clases sociales distantes, dos razas diversas y de paso dos identida-

des sexuales diferentes. El arco de
transformación consistirá en buscar
un punto de encuentro que será representado por unas cartas de amor
y una botella de champán. Tony se irá
curando de su racismo, de su ignorancia violenta y de la dificultad de
pasar del lenguaje locuaz al silencio
elocuente. Y el Dr. Don Shirley habrá
de bajar de su trono cultural a la arena de la vida para afrontar su crisis de
identidad. “Si no soy lo suficientemente negro, si no soy lo suficientemente
blanco, si no soy lo suficientemente
hombre, ¿qué soy, entonces?”. Y aquí
la amistad tendrá valor curativo.
Los bellos paisajes sureños se combinan entre la música clásica y el blues
o el soul viajando así de Chopin a
Aretha Franklin. La bondad se va destilando entre pelas y amenazas y la
película deja aquel buen sabor de una
bendición de mesa. Tan frecuente en
el cine de Hollywood como ausente
en el cine europeo.

Des de l’equip de difusió i pilotatge ( EDIP)
A totes les parelles que han participat a les jornades i cursos de formació pel seu compromís
i les seves ganes d’aprofundir en el coneixement dels principis dels EMD.
Pels resums que ens han passat amb els quals que tots en gaudirem.
Als grups que han volgut compartir les seves trobades d’estiu.
A Mn. Joan Febrer per la seva dedicació desinteressada perquè tot surti tan ben escrit
com sigui possible.
¡¡A tots moltíssimes gràcies!!
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Frases del Papa Francisco sobre Navidad
“La Navidad suele ser una fiesta
ruidosa: nos vendría bien estar un
poco en silencio, para oír la voz
del Amor.” (2013)
“Dios no se revela en la fuerza o
en el poder, sino en la debilidad y
en la fragilidad del recién nacido.”
(2014)

“Les invito a detenerse ante el
pesebre, porque allí nos habla la
ternura de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se
ha hecho carne, y que enternece
nuestra mirada” (2015)
“Navidad es acoger a un Dios que
se hace niño y nos dona esperanza.” (2016)
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“En Navidad Cristo viene entre
nosotros: es el momento adecuado para un encuentro personal
con el Señor.” (2017)
“Alegría, oración y gratitud son
las tres actitudes que nos preparan para vivir la Navidad de modo
auténtico.” (2018)

És una
publicació dels

