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75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro 
El Cor de Jesús del Toro 

 
 

Benvolguts diocesans: 
 
Quan pujam al  Toro el primer que trobem és una imatge colossal del Sagrat Cor de Jesús. Va ser 
beneïda pel Bisbe de la Diòcesi el 12 d'octubre de 1944 com a expressió de la devoció secular que els 
menorquins tenien al Cor de Jesús. La imatge, que mesura cinc metres d'altura, va ser realitzada en 
bronze per l'artista Jaume Bagur Arnau i va ser col·locada sobre un monument que havia estat erigit 
en 1928 en memòria dels menorquins morts a la guerra d'Àfrica (1909-1927). 
 
Aquest monument és, sobretot, una manifestació de la fe en Jesucrist. L'estàtua, posada al cim de la 
muntanya més alta de l'illa, expressa el desig que Jesucrist sigui el centre i el cimal de la vida de cada 
un de nosaltres. El Bisbe Pascual, quan va entronitzar la imatge, convidava a repetir la popular 
jaculatòria: "Dulcissim Cor de Jesús, damunt Menorca reinau". També avui els cristians d'aquesta 
terra desitgem que el Regne de Déu es vagi instaurant en aquesta illa i que creixin en ella els valors 
de l'Evangeli. 
 
La imatge de Jesús té els braços oberts, en senyal de benedicció de tota l'illa i els seus habitants. 
Quantes vegades, durant la seva vida, Jesús va obrir els braços per beneir a tots i, especialment, als 
fiets, als malalts, als pecadors. Contemplar el Cor de Jesús del Toro ens ajuda a adonar-nos que Jesús 
continua beneint les nostres persones i la nostra terra. Quan es va inaugurar aquest monument, es 
van posar al cor de la imatge uns plecs amb els noms de tots els menorquins. Va ser un símbol bonic 
d'una realitat gran: que cada un de nosaltres estem al cor de Crist, que a Ell li importa la nostra vida i 
el que ens passa. Cada un de nosaltres estem en el seu cor, com Ell ha d'estar també en el cor de cada 
un de nosaltres. 
 
La situació d'aquesta imatge del Cor de Jesús al costat del Santuari de la nostra patrona és 
singularment significativa, perquè ens ajuda a advertir, un cop més, que Maria és camí cap a Crist, 
que la finalitat del Santuari de la Mare de Déu del Toro no és altra que acostar els homes al Verb 
Encarnat, que ens "va estimar amb cor d'home" (GS 22). La nostra estimada Verge del Toro ens ajuda 
a això, ja que indica en tot moment que el centre ha de ser sempre Crist. 
 
A més del Cor de Jesús, es va fer una imatge en pedra del Cor de Maria, de dos metres d'altura, que 
va ser situada a la part alta de la façana del Santuari, en substitució d'una petita imatge que havia 
estat destruïda. Actualment podem veure aquesta imatge a la base del monument als soldats de 
l'Àfrica. El cor senzill i humil de Maria és reflex del Cor del seu Fill, transparència de l'amor que brolla 
del costat de Jesucrist. Mirant al seu cor matern aprendrem a acollir l'amor del Cor de Crist i a 
transmetre-ho a totes les persones. 
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