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¡ ALEGRA’T, MARIA ! 
 
Benvolguts diocesans: 
 
Durant aquest temps de Pasqua, l’Església té particularment present a la mare de Jesús. Som 
molt conscients que ella, que es va mantenir ferm al peu de la creu, va participar com ningú 
del goig de la resurrecció. L’alegria de Maria en el matí de Pasqua va haver de ser immensa. De 
la mateixa manera que el seu dolor al veure el seu fill mort va ser particularment profund, 
també l’alegria de veure’l ressuscitat va haver de ser extraordinària. L’Església se sent molt a 
prop de Maria en aquests dies i desitja felicitar-la per això. Hi ha una preciosa seqüència en la 
litúrgia amb la qual es convida a Maria a alegrar-se per la resurrecció de Jesucrist. Diu: 
“Déu te guardi, mare de la llum, perquè Crist, el sol de justícia, ha vençut les tenebres del 

sepulcre i il·lumina el món sencer”. 

 

La resurrecció de Crist és un gran focus de llum que il·lumina tota la vida de l’home, incloent 
els seus aspectos més foscos. Santa Maria ha de gaudir per ser la mare del qui és la llum i viu 
per sempre. Nosaltres, que durant la Setmana Santa acompanyem a Maria en el seu dolor i 
soledat, hem de felicitar-la també pel seu goig: el seu fill estimat, a qui ella va veure néixer i 
créixer, aquell  que jeia mort entre els seus braços, ara viu per sempre. Són dies de repetir 
moltes vegades la bella pregària del “Regina coeli”: “Reina del cel, alegra’t. Al·leluia!”, Perquè 
“veritablement el Senyor ha ressuscitat. Al·leluia”. 

 

A Menorca hi ha també una preciosa costum, que és el cant “Deixem el dol”, que aquests dies 
ressona en tots els racons de l’illa. Són uns “goigs” compostos donar les pasqües a Maria”, 
convidant-la a canviar el dol pel vestit de festa, perquè Jesús, el seu Fill estimat, ha  
Ressuscitat. És molt oportú viure el temps de Pasqua a prop de la Mare, sentint el seu cor 
bategar de goig. El mes de maig que acabam de començar ens ofereix l’ocasió per això, com 
també la propera festa de la nostra estimada Mare de Déu del Toro. Maria ens ensenya a viure 
les coses des de l’interior, meditant-les en el cor. La seva mirada al seu Fill i al misteri que 
l’envolta és sempre contemplativa. Ella “conservava tot això en el seu cor” (Lc 2, 51). 
 
Maria ens ajuda a preparar la propera celebració de la Pentecosta, perquè ella va estar 
abrigant la primera comunitat, tal com descriu el llibre del Fets (1, 14) i encoratjant a l’espera 
del do de l’Esperit Sant. També ara la sentim propera a la nostra Església de Menorca. A ella li 
demanam que ens reuneixi i ens ensenyi a viure tota la nostra vida moguts per l’Esperit de 
Déu. 
 
Apropem-nos aquests dies al cor de la mare. Visquem l’alegria pasqual en comunió amb Maria, 
la Mare de Déu de la Pasqua 
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