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75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro
Reina i Mare de Misericòrdia
Benvolguts diocesans:
Tal com explicàvem el diumenge passat, la Mare de Déu pot ser anomenada reina. Ara bé, el
nostre poble afegeix immediatament que és reina de misericòrdia. En la tradició i sensibilitat del
poble cristià ha estat present des de molt antic la invocació de Maria com a reina i mare de
misericòrdia. Sembla que van ser alguns autors de l’orient cristià els primers que així ho van fer.
Més tard, al segle X, per influència dels monjos de Cluny, s’estendrà la invocació de Maria com
“mater misericordiae” A què es deu aquest títol? Quina és la relació entre Maria i la misericòrdia?
Per entendre-ho, podem pensar en la relació de Maria amb la Trinitat Santa i amb l’Església.
Podem començar aquest diumenge mirant a Maria en relació amb la misericordia divina.
En relació amb Déu Pare, la Mare de Déu és, sobretot, la receptora i destinatària de la seva
misericòrdia. “Has trobat el favor de Déu” (Lc 1, 30), li diu l’àngel. El Pare ha mirat la seva humil
esclava i l’ha omplert, des del primer instant de la seva existència, de gràcia i misericòrdia. En
elMagnificat, Maria cantarà i agrairà aquesta misericòrdia, que arriba a tots els fidels “de
generació en generació” (Lc 1, 50). Per estar plena de la misericòrdia del Pare, Maria és
transparència de la tendresa de Déu, imatge de la seva misericòrdia.
Maria és anomenada també “mare de misericòrdia” per ser la mare de Jesucrist, que és la
misericòrdia encarnada. Del cor i la carn de Maria ha nascut Jesucrist, en qui la misericòrdia del
Pare s’ha fet visible i palpable. Ella és mare i companya de la misericòrdia encarnada. Deia el Papa
Francesc: “ningú com Maria ha conegut la profunditat del misteri de Déu fet home . Tot en la seva
vida va ser plasmat per la presència de la misericòrdia feta carn” (Misericordiae Vultus, 24). Com a
mare, va contemplar Maria la proximitat del seu fill als pecadors, als pobres, exclosos i malalts,
convertint-se en testimoni privilegiat de la misericòrdia de Jesús. I com ningú es va fer propera a la
misericordia de Déu, sobretot en la nit de la creu on Maria va conèixer la profunditat d’aquesta
misericòrdia.
Maria és, finalment, dona plena de l’Esperit Sant. Sobre ella s’ha vessat l’Esperit, que transforma
els cors i encoratja la lluita contra un món sense compassió. És dona guiada sempre per Déu,
sempre dòcil a l’Esperit. En l’Esperit, Maria és un cor que no deixa d’estimar, que està atenta a
totes les necessitats dels homes.
D’aquesta manera, la Mare de Déu és mirall de la misericòrdia trinitària. En aquest temps en què
estem celebrant el 75 aniversari de la coronació de la nostra patrona, podríem repetir a la Verge
del Toro que ens ajudi a arribar fins a Déu Pare, Fill i Esperit Sant, font i base de la misericòrdia.
Estic segur que l’experiència de la misericòrdia infinita de Déu suscitarà en nosaltres actituds i
obres de misericòrdia.
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