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75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro 
 

Vosaltres sou la meva corona 
 
 
Benvolguts diocesans: 
 
L’apòstol Pau escrivia als cristians de Filips: “Vosaltres sou el meu goig i la meva corona” (4, 1) i els 
convidava a mantenir-se ferms en el Senyor. En complir-se 75 anys de la coronació canònica de la 
Mare de Déu del Toro, penso que la Mare de Déu ens repeteix aquestes mateixes paraules: 
“vosaltres, fills meus de Menorca, sou el meu goig i la meva veritable corona”.  
 
La corona que li va ser imposada el 12 de setembre de 1943 es realment formosa, com ho va 
ser el fet que va estar confeccionada amb les aportacions de molts dels nostres avantpassats. 
Aquell esdeveniment va ser una preciosa manifestació d’amor a la Mare de Déu i de 
reconeixement com a Mare i Reina de misericòrdia.  
 
Lluminosa va ser la corona que li va ser imposada fa 75 anys, però més brillant ha de ser la que li 
cenyim avui amb la nostra pròpia vida. La millor corona que podem  posar al cap de Maria i del seu 
Fill està forjada amb l’or d’una vida viscuda segons l’Evangeli. A la carta de Pere es diu que la fe és 
més preciosa que l’or (1 Pe 1, 7). Per això, la veritable corona que hem de cisellar és la de la nostra 
fe en Jesucrist, la del nostre seguiment de Jesús, la de la nostra vivència de l’Evangeli. 
 
En el 75 aniversari de la coronació pontifícia us animo a oferir avui aquesta corona a la Verge del 
Toro: viure cada dia a la confessió que Jesús és el Senyor; entrar en relació personal amb Jesucrist 
en la pregària, en els sagraments i especialment en la participació en l’Eucaristia dominical; obrirse 
a l’Evangeli, perquè impregni amb els seus valors la nostra vida personal i social; fer de la caritat 
l’emblema de les nostres actituds i accions; treballar per la justicia del Regne de Déu allà on hi hagi 
desigualtats; estar oberts al seguiment de Jesucrist per aquells camins que ell ens vagi proposant; 
i ser sempre testimonis de la fe enmig del món amb paraules i amb obres. 
 
Hi ha una altra cosa que alegra molt el cor de la mare: veure units als seus fills. És polit que l’oració 
pròpia de la Mare de Déu del Toro demani precisament per als fidels de l’Església de Menorca que 
formin una sola família i visquin units “en un sol amor fratern”. Es demana la intercessió de Maria 
perquè visquem units com a Església, al servei de l’Evangeli a Menorca. La companyia i guia de la 
mare fa que creixi la fraternitat entre nosaltres i ens ajuda a viure la fe. Ella s’alegra molt 
especialment quan ens veu reunits com germans al voltant de la taula. Ho sabem perquè ho hem 
vist a casa nostra. Les mares s’alegren quan veuen els fills reunits al voltant de la taula familiar, 
gaudint de la fraternitat i de la vida de família. També Maria s’alegra quan ens veu units al voltant 
de la Taula del Senyor, que és l’Eucaristia, vivint la fraternitat entre nosaltres. 
 
Vosaltres sou la corona de la Verge. Vosaltres, sacerdots; vosaltres, laics; vosaltres, consagrats; 
cadascun amb la seva vida amb la seva pròpia història, amb les seves esperances i il·lusions: 
sigueu l’alegria i la corona de la Verge del Toro. 
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