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75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro
L’ofici litúrgic de la Mare de Déu del Toro
Benvolguts diocesans:
Amb data de 15 de desembre de 1986 la Santa Seu va aprovar els textos de la Missa i l’Ofici propis
de la Solemnitat de la Mare de Déu del Toro. En aquests textos litúrgics trobem tres idees
principals, que comento.
Primer de tot es destaca que Maria és la Mare de Jesús, el Fill de Déu. Ella és “l’aurora de Salvació”
perquè d’ella “ha nascut el Sol de justícia” (ant. Benedictus). En el prefaci de la Missa es fa servir
una expressió que està ja present en la teología de Sant Agustí i altres Pares de l’Església. Es diu
que Maria “va ser la mística cambra, de la qual va sortir Crist”. En el sant ventre de Maria Déu el
Verb de Déu ha assumit la naturalesa humana; per això, el sí virginal de Maria és el llit nupcial on
es consuma el desposori de Déu amb la humanitat.
En segon lloc, se subratlla que Maria és mare de tots els creients. El Senyor –es diu en una
antífona- “us ha fet mare feliç del seu poble” (I Vespres). El Concili va assenyalar que Maria,
assumpta al cel, “amb el seu amor matern té cura dels germans del seu Fill, que encara peregrinen
i es troben en perills i ansietat fins que siguin conduïts a la pàtria benaurada” (LG 62). Així la
sentim: com a mare que acull, té cura i acompanya. El prefaci de la Missa ens recorda que, des del
cel, ella segueix sent “l’esperança del feels i l‘honor del nostre poble”.
En l’oració pròpia d’aquest dia es demana per “els fidels de l’Església de Menorca” que, per la
intercessió de Maria, “formin una sola família en la pau i que visquin units amb un sol amor
fratern”. En celebrar a la nostra patrona, li demanem que ens reuneixi, com va fer amb els primers
deixebles i que ens animi a seguir proclamant l’Evangeli.
La litúrgia té en compte, finalment, el fet que el Santuari es troba en una muntanya i es fa ressò
dels textos bíblics que conviden a pujar a la muntanya a celebrar la grandesa de Déu. Per exemple,
els tres salms de l’Ofici de lectures contenen allusions a la “muntanya del Senyor”. El Salm 23 ens
diu que només pot pujar a la muntanya l’home de cor sincer i mans netes, mentre que els salms 45
i 86 celebren la presència de Déu a la muntanya santa, lloc en el qual ha posat el seu palau.
Aquest tema apareix també en l’antífona del Magnificat de les primeres vespres, que diu: “Des de
la vostra muntanya santa, Verge Maria, la misericòrdia de Déu, s’ha estès de generació en
generació sobre els qui el temen”. La muntanya del Toro és presentada com la muntanya santa de
Maria, des de la qual s’ha anat vessant la misericòrdia de Déu sobre el seu poble. Per això, se’ns
convida a pujar a la muntanya, per trobar-nos amb la mare i gaudir de la misericòrdia de Déu.
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