
 

TRES PETICIONS A LA MARE DE DÉU DEL TORO 

S'acosta la festa de la Mare de Déu del Toro i són molts els menorquins que pugen al seu 

Santuari, al cim de la muntanya, per oferir-li les seves pregàries. També jo vull elevar, juntament 

amb ells, el meu esperit davant la Mare, per presentar-li les meves peticions. Són tres les súpliques 

que aquest any vull portar fins al Toro. 

La primera petició és que ensenyi a la seva Església el camí del seguiment de Jesús. 

M'agraden les imatges de santa Maria que porten a l’Infant entre els braços, perquè ens ajuden a 

advertir que el centre d'atenció no ha de ser-hi altre més que aquest Infant. Maria és la "petita 

serventa" i el seu cor només sap cantar la grandesa del seu Déu. La imatge estimada de la nostra 

Mare de Déu del Toro porta, a més, l’Infant amb el braç dret en alt, en actitud de beneir, recordant-

nos que Déu no ha vingut al món per maleir-lo o per condemnar-lo, sinó per vessar sobre ell la seva 

gràcia i el seu amor . 

Per tant, a aquesta Verge santa, la "moreneta menorquina", li deman que ens ajudi a seguir a 

l’Infant que porta als braços, com ella ho va fer. Tota la vida de Maria va ser un pelegrinatge que va 

fer moguda per la fe, acompanyant al seu Fill fins arribar als peus de la creu, on es va unir al seu 

dolor i a la seva esperança. Que la Mare de Déu del Toro ajudi els cristians de Menorca a ser fidels a 

Crist, a viure només per a Ell, de manera que puguem fer-li present  la nostra illa. A ella li repetim: 

"Mostreu-nos  Jesús, fruit beneït del vostre ventre". 

La meva segona petició és que ajudi a la nostra Diòcesi de Menorca a posar-se en camí cap 

als homes. Ella no es va mirar mai cap a ella mateixa, sinó que la seva mirada va estar posada 

sempre en Déu, cantant amb goig la seva bondat, grandesa i misericòrdia. Que la Mare de Déu ajudi 

a aquesta Església a no mirar-se mai a si mateixa, sinó a mirar sempre cap a Déu (a ser molt de Déu) 

i als homes (per posar-se al seu servei). Ella, que des de dalt de la Muntanya divisa tota l'illa, ens 

ensenyi a mirar a cada home i dona que l'habiten, amb el desig de conduir-los fins a Crist. 

Prego, per tant, a la Mare de Déu del Toro que ensenyi a aquesta Església a descobrir nous 

camins per portar l'Evangeli als homes i dones de Menorca; que ens doni l'audàcia per cercar-hi 

noves formes d'apropar-nos a tots i fer-los sentir la bellesa de Crist; que no permeti que cedim al 

desànim sinó que treballem perquè l'alegria de l'Evangeli arribi a totes les perifèries humanes. 

Vull afegir una tercera petició: que no s'oblidi dels que pateixen. Maria ha estat durant 

segles refugi, consol i esperança de la gent de Menorca. Li deman que segueixi essent mare -i molt 

especialment-  de tantes persones que ho passen malament. Que no ens abandoni en el moment 

del dolor o de la prova, de la soledat o de la pobresa, de la malaltia o de la marginació. Estic segur 

que cadascú de nosaltres coneixerà persones i situacions, els noms dels quals hi posam confiats als 

peus de la Verge. 

La Mare de Déu del Toro és la secular Patrona d'aquestes terres. En el seu cor de Mare està 

esculpit el nom de cadascun dels menorquins. Que ella segueixi acompanyant al nostre poble, en el 

seu peregrinar al llarg de la història. Ella -com diu el seu himne- és "l'alegria, la llum i guia dels 

pelegrins". 
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