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AGENDA
Degut a sa situació especial en què ens trobam,
no és possible de moment, concretar cap data per
ses activitats que poguem anar fent. La trobada
d’inici de curs, seria lo primer, si la podem celebrar, quan sigui possible; us ho farem arribar per
altres vies ( mail, whatssap....).
Moltes gràcies.

Han estat cridats a la casa del Pare
JOSÉ BOSCH SERRA, 7/12/2019
germà d’en pedro Bosch, membre (equip c-10)
BARTOLOMÉ MERCADAL, 27/1/ 2020
pare de Joan Mercadal i Isabel Marquès (del grup C 8)
RAMON VERA , 9/3/ 2020
prevere salesià consiliari (equips C- 9 i C- 4)
ROSA-ELECTRA PIRIS TORRENT , 15/4/ 2020
mare de Bep Anglada (equip C – 12)

Enviau les vostres col·laboracions a:

vidaemd@hotmail.com
EMD–2/juny2020
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NINGÚ ARRIBA A LA TERRA
PROMESA SENSE PASSAR
ABANS PEL DESERT

Ser originals seria no xerrar del
covid-19, però creim que encara
tot és massa tendre per no fer-ne
unes reflexions.
Sí, és cert, ens arriben de tots els
costats notícies de pertot arreu:
televisió,diaris, whatsaps, emails...,
i arriba un moment que ja no sabem a què ens hem d’atendre, ens
fem un embull increïble.
Per sa nostra part , només volem fer
una petita reflexió sobre els valors;
els valor que tenim i que potser havíem deixat pel camí i que, curiosament, ara hem recuperat.
Generalment no som conscients
dels valors que ens envolten fins
que no els perdem o, en aquest
cas, quan per una força major, ens
els prenen.
El valor de trobar-te amb la família
o els amics, el valor de donar una
besada o una abraçada als que
més estimes, el valor de passejar
pel carrer o d’anar a missa, el valor
de la solidaritat, dels profesionals
de la salut , el valor de tenir salut...
i tants d’altres que hem palpat durant aquest confinament.
Creim que totes aquestes experi-

ències ens han de servir per, d’ara
endavant, continuar posant en
pràctica tots aquests valors.
No pensam que aòo dugui a grans
canvis, però sí que creim que, davant tot el que està passant, és
quan ens hem de sentir més aprop
de Déu, més solidaris amb els qui
s’ho passen malament, amb els
qui han perdut algú estimat, i hem
d’entendre que el nostre desert es
açò, i que volem arribar a la terra
promesa.
Com veureu aquesta vegada no
tenim totes ses activitats que normalment posam a ses altres revistes, ens vam haver d’ aturar abans
d’hora, pero aço no vol dir que desde sa directiva no hagim estat en
contacte i anem preparant el que,
esperam pugui ser, el proper curs,
i animam a tots els matrimonis,
¡que aquest curs no ha estat perdut,! ans el contrari, convidar-vos
a que d’aquesta historia en sapiguem treure lo millor de tots noltros,i com a cristians que som, a
continuar pel cami de la santedat .
Preguem junts tot el possible
aquest estiu.!!
juny2020/EMD–3
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UNA PREGÀRIA D’ADVENT, QUE
NO PASSA DE MODA
Enfora ens quedava el renou. Enfora també érem dels llums de colors i del brogit esvalotat de la
gent. El lloc de trobada no era gaire famós; no era cap restaurant,
cap sala de festes, cap teatre. Actualment molts diuen que està
passat de moda. El dia i l’hora eren
més propis per sortir de festa o
per anar a sopar. Tot i així, un bon
grup de persones, majoritàriament matrimonis cristians, ens
vam trobar lliurement per compartir uns moments de reflexió, de
silenci, de pregària. Capella del
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Santíssim de l’església de Santa
Maria de Ferreries, dissabte, 14 de
desembre, 21 hores. El reclam,
l’Advent, preparació de l’arribada
del Senyor.
I tanmateix ho vam passar la mar
de bé. Com a pastores i pastors
anònims, destinataris i a la vegada
comunicadors de la Bona Nova,
amb senzillesa i sinceritat, ens
vam obrir de manera expectant al
misteri del Déu fet homo. N’Óscar
Gonzàlez va encetar la trobada
amb una breu i profunda explicació, a partir d’un vídeo, de la mis-
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sió itinerant que l’espera a l’Amazonia. Moltes gràcies i molta sort
en la seva important, evangelitzadora i solidària causa. A continuació, i amb el rerefons estones de
silenci i estones de cançons, anàvem intercalant la paraula de Déu
(L’anunci d’una bona nova als
pastors. Llc 2, 8-20), amb la pregària a través del Salm 146: Lloa el
Senyor, ànima meva, el Senyor fa
justícia als oprimits, i també amb
pregària personal. Al contingut
d’aquesta temàtica, proposada
pels diferents equips de matrimonis del nostre sector, es va encarregar de donar-li forma en Joan
Febrer a través d’un petit fulletó,

Moviment

complementat i enriquit amb la
veu dolça i encisadora d’en Nito
Martí, acompanyada amb els
acords de la seva guitarra. El Pare
Nostre, Déu vos salve, Maria i el
càntic a Maria posaren fi a aquest
entranyable acte.
Amb humilitat, durant aquest
breu recés de pregària, el que
preteníem, no sabem si ho aconseguírem del tot, era confondre’ns amb aquelles pastores i
pastors que com diu el poeta:
...tenen els ulls plens d’alegria,
per veure l’astre virginal,
per veure l’àngel, que anuncia
tot el misteri de Nadal!...
Rosa i Carre (Sector A)
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PREGÀRIA:
COM ACTUAM
DAVANT
L’ARRIBADA
DE DÉU

El passat dia 15 de desembre ens
vam trobar a sa parròquia de Sant
Antoni Mª Claret de Ciutadella.
Com una gran família, els membres dels Equips de la Mare de Déu
del sector de Ciutadella, vam celebrar tots junts sa pregària d’Advent.
EMD–6/juny2020

La proposta de pregària partia del
fragment de l’evangeli de Lluc (Lc
2,8-21), sobre les paraules:
O “viure al ras i guardar el ramat”,
es pastors que restaven sempre
alerta i atents al seu ramat.
O “l’àngel els envoltà de llum”, enmig de la foscor de la nit una
gran llum els il·lumina.
O “es van espantar”, el desconegut els espanta.
O “anar a Betlem”, la decisió ferma d’agafar el ramat cap a Betlem.
O “veure, contar,contar”, han vist
amb els seus propis ulls allò
que se’ls havia anunciat.
O “tornar i glorificar Déu”, passen
a ser-ne testimonis, escampant
la bona nova.
Sobre aquest esquema es van desenvolupar les reflexions i aportacions de diferents grups. Aquestes,
intercalades amb l’escenificació
realitzada pels més petits, la música i els moments de silenci, ens
van acompanyar i ajudar a pregar i
reflexionar sobre com actuam davant l’arribada de Déu, sobre si
som capaços de deixar-ho tot davant la seva crida.
En acabar la pregària vam compartir junts una estona de conversa i
bereneta, desitjant-nos un Bon
Nadal.
J.Bosco i Susagna Torres (Ciutadella-15)
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RECÉS A SANTA CLARA
Com tenim costum de fer cada any
un recés compartit amb un altre
grup, el diumenge 9 de Febrer, els
equips F-13 i C-8 ens reunírem a
Santa Clara, en un entorn d’allò
més acollidor, per dur-lo a terme.
Vam començar assistint a la missa
dominical i després , a l’hostatgeria del convent, na Gadi ens va
fer unes reflexions per ajudar-nos
a la pregària:
Hem de saber trobar una estona
cada dia per pregar i pensar:
– que és el més important dins la
meva vida?
– quina relació tenc amb Déu?
– necessit cuidar més aquesta relació? Com?
Moltes vegades tenim una experi-
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ència de Déu de segona mà, escoltam les opinions d’altres però
no ho interioritzam dins noltros .
Per poder ser sal i llum hem
d’aprendre a descentrar-nos, mirar més els que tenim al costat i
així serem vertaders deixebles de
Jesús. No és igual tenir fe que viure la fe; hem d’aprendre de viure
la fe orientats cap a Déu.
Amb totes aquestes pautes ens
vam retirar, durant una bona estona, cada parella, per fer-ne diàleg.
Devers les 14h vam compartir una
entretinguda i familiar taula i després el cafè i els postres amb les
germanes clarisses.
Goretti i Basi
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RECÉS DE QUARESMA
Dia 1 de març ens trobàrem per
fer el recés els grups F-9 i C-14
que el moviment ens proposa. De
bon matí ens posàrem a fer feina. El recés el va dirigir el nostre
consiliari Llorenç Vidal, que ens
proposà seguir el fil de la missa
del dia, que era el 1r. de quaresma, fent aturades i reflexions a
cada lectura i a Evangeli. Amb la
seva aportació vam veure que en
l’actualitat també tenim temptacions, com Jesús. Les temptacions són diferents les d’avui en
dia; en van sortir moltes: la vessa,
la comoditat, el donar coses per
sabudes, etc… La conclusió final
és que hem de saber com Jesús

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

“en l’actualitat també
tenim temptacions,
com Jesús”
/////////////////////////////
dir no.
Vam acabar amb una fideuà compartida i una sobretaula.
Tolo i Rosa (C-14)

juny2020/EMD–9

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

RECÉS
A ST.
ANTONI
Mª CLARET

Hola, Bon día!
Diumenge ens vam trobar per fer
la celebració a Sant Antoni María
Claret. El Rector ens va fer una explicació sobre el diàleg conjugal.
Després vam tenir una estona per
dialogar en parella. A les 13.00h.
ens vam trobar al Santíssim per
fer la pregària tots junts. Per acabar, el rector Antoni Fullana ho
tenia preparat per fer una torrada
de sobrassada.
C-11, C 10

EMD–10/juny2020
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UNA SETMANA SANTA
MOLT DIFERENT
Sense quasi saber ben bé com,
hem vist com la nostra vida de
cada dia s’ha capgirat per aquesta
pandèmia provocada pel virus Covid-19 que ens afecta a nivell mundial. Vivim confinats a les nostres
cases, però les noves tecnologies
fan possible que el contacte entre
famílies i amics no hagi de desaparèixer del tot encara que la distància ens separi.
Com a grup vam decidir provar
de fer una petita trobada per vídeo-trucada el dissabte, tot just
abans de Rams, a punt d’iniciar la
Setmana Santa, ja que sens dubte
enguany la v iuríem d’una manera
molt diferent.

En un primer moment ho vam dedicar a fer una posada en comú,
cada matrimoni va compartir com
vivíem aquesta situació que tant
ens ha canviat el nostre dia a dia.
Després d’escoltar una lectura de
l’Evangeli acabàrem fent una estona de pregària , motiu principal
de la trobada.
A tots ens va agradar començar
aquests dies Sants retrobant-nos,
encara que fos virtualment, i pregant junts.
Ciutadella 14

(A la foto hi manquen
en Carlos i na Vicky,
però si mirau amb
atenció els veureu
en un requadre petit,
dalt a la dreta. Ells
van fer sa foto)
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TROBADA
AMB ELS
CONSILIARIS
I7-3-2020

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

“compartir idees
i
formació”
/////////////////////////////
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La comissió permanent va creure necessari fer una trobada amb
els consiliaris dels diferents grups
que formam els EMD per compartir
idees i formació, va ser el primer
dissabte de març i el lloc de trobada va ser la parròquia del Roser
des Castell, amb la agraïda benvinguda del seu rector Berto Vidal.
Comptant amb la presència del
bisbe Francesc, primer es va passar un àudio-visual fet per l’equip
nacional on s’explicava la importància de la participació activa
tant dels consiliaris com de tots
els membres de l’equip, i després
es va fer una posada en comú de
l’experiència que en tenen als
seus grups; va ser emocionant i
molt participada, ja que tots vam
coincidir en el fet que aquestes
reunions són molt enriquidores i
que ells, els consiliaris, ens poden
aportar molt al grup a nivell personal i espiritual.
També es va dir que seria interessant, tot i que els preveres tenen
moltes responsabilitats dins les
seves parròquies, de convidar els
qui encara no estan en el moviment a integrar-s’hi a través d’algun grup.
I en un clima familiar i festiu, en
acabar, ens reunírem a taula compartint aperitius, una bona paella
i postres .
Basi i Goretti
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RECORDANT ELS
EQUIPIERS MAJORS
18/02/2020

Els enllaços dels EMD de Menorca, ens demanen un petit escrit
sobre la nostra vivència de visitar els matrimonis majors i vídues que han format part dels EMD,
i segueixen tenint el sentiment
de pertinènça, malgrat no poder-se trobar en reunions de grup
d’equips.
El nostre començament va ser per
Nadal del 2018, quan els nostres
responsables de sector, en Tolo
Frau i na Joana Anglada, ens van
demanar si volíem anar a convidar-los a la Pregària d’Advent que
celebram cada any. Varem acceptar pensant que era un servei positiu i polit per als EMD.
Després de connectar per telèfon amb ells i quedar amb hora,
vam començar les nostres visites.
L’acollida i hospitalitat d’aquests
matrimonis va ser molt bona, ens
esperaven amb molta il·lusió i naturalment van estar molt contents.
Vam compartir les seves vivències, mancats de salut, amb molts
d’anys, enyorances d’altre temps i
reunions de tot l’equip i consiliaris.
EMD–14/juny2020

Tot i totes les seves xacres i dificultats de mobilitat els vam trobar molt serens, molt en pau i
molt esperançats en Déu Pare.
En les nostres visites els hi duim
la revista “Vida dels Equips”, que
redactam el mes de juny i desembre, perquè puguin estar al corrent de tot el nostre Moviment :
Recés, Exercicis Espirituals, Trobades festives, etz...
Intentam pregar amb ells el Pare
nostre o el Magníficat.
Demanam al Senyor que ens ajudi
en aquesta tasca prou important,
aportant el nostre petit gra d’arena.
“Perquè on hi ha dos a tres de reunits en el meu nom, jo hi sóc allí
enmig d’ells” (Mt.18,-20).
José i Leo C-11
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L’ALEGRIA
DE SER
AVIS

Moviment

Sempre es agradable rebre bones
noticies, es per açò que hem pensat que també podríem compartir
els naixements que hi hagi dins
els grups, siguin fills o nets.
si en teniu algun a partir d’ara
feis-ho arribar als vostres responsables de sector.
moltes gracies.

NOUVINGUTS
JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ 17-febrer-20
net d’en José-Ignacio Martínez i na Paula Sánchez
( equip M -1)
CLARA FANER PASCUAL 27-febrer-19
neta d’en Tiago Faner i na Magda Aguiló (equip C- 4)
ABRIL SEGUÍ CANALS 5- abril-2020
neta d’en Cisco Canals i na Maria Portella (Equip C- 9)
JOAN TALTAVULL MARQUÈS 1-març-20
fill d’en Joan Taltavull i na Sisca Marquès
(Grup de Pilotatge)
MARINA ARGUIMBAU MESQUIDA 17- maig-2020
neta d’en Pere Arguimbau i na Sus Portella (Equip F- 13)

És una publicació dels
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Davis, Curtis Matthew, Robert East
Título:
Productora: Coproducción EstaJojo Rabbit
dos Unidos-Nueva Zelanda-RepúAño: 2019
blica Checa; Defender Films / Piki
Duración:
Films / Czech Anglo Productions
108 min.
/ TSG Entertainment. Distribuida
País: Estapor Fox Searchlight
dos Unidos
Género: Comedia. Drama | ComeEstados Uni- dia dramática. II Guerra Mundial.
dos
Sátira. Nazismo. Años 40
Dirección:
Sinopsis: Jojo “Rabbit” Betzler
Taika Waititi (Roman Griffin Davis) es un soliGuion: Taika Waititi (Novela:
tario niño alemán perteneciente
Christine Leunens)
a las Juventudes Hitlerianas que
Música: Michael Giacchino
ve su mundo puesto patas arriFotografía: Mihai Malaimare Jr.
ba cuando descubre que su joven
Reparto: Roman Griffin Davis, madre Rosie (Scarlett Johansson)
Scarlett Johansson, Thomasin esconde en su ático a una niña
McKenzie, Taika Waititi, Sam Roc- judía (Thomasin McKenzie). Con
kwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, la única ayuda de su mejor amiStephen Merchant, Archie Yates, go imaginario, el mismísimo Adolf
Luke Brandon Field, Sam Haygar- Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá
th, Stanislav Callas, Joe Weintraub, afrontar su ciego nacionalismo
Brian Caspe, Gabriel Andrews, Bi- con las contradicciones de una
lly Rayner, Christian Howlings, guerra absurda. (FILMAFFINITY).
Gilby Griffin Davis, Hardy Griffin

AGRAIMENTS
VOLEM AGRAIR MOLT SINCERAMENT A TOTES LES PERSONES QUE HAN
COL·LABORAT AMB EL MUNTATGE D’AQUESTA REVISTA, ESPECIALMENT
A MARC JESÚS, PER LA CESSIÓ DE S’IMATGE DE PORTADA I TAMBÉ A
TOTS ELS EQUIPIERS QUE HAN FET POSSIBLE EL VÍDEO-MUNTATGE
COM A FESTA DE FINAL DE CURS: ENCARA QUE AQUEST CURS HAGI DE
SER EN LA DISTÀNCIA ENS SENTIM TOTS MOLT APROP.
GRÀCIES I FINS PREST
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