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

Patrona de les vocacions sacerdotals 
 

Benvolguts diocesans: 
En una paret del claustre del nostre Seminari hi ha unes rajoles amb la representació de la Verge 
del Toro. Al voltant de la imatge de la Mare de Déu es trova aquesta inscripció: “Domina nostra del 
Toro, patrona Diòcesi et vocationum sacerdotalium, ora pro nobis”; “Senyora nostra del Toro, 
patrona de la Diòcesi i de les vocacions sacerdotals, prega per nosaltres”. Us convido a invocar 
amb freqüència a la Verge del Toro i demanar-li que intercedeixi davant el seu Fill perquè siguin 
molts els joves que escoltin la crida al ministeri sacerdotal i perquè aquells que Ell esculli tinguin la 
fortaleza necessària per ser fidels a aquesta vocació. 
 
Per a això hem de primer sentir com una cosa molt nostre la necessitat de sacerdots que hi ha a la 
nostra Diòcesi. Els sacerdots de Menorca segueixen atenent en l’actualitat les diferents parròquies 
i activitats de la Diòcesi, però havent de realitzar un gran esforç. Sabeu molt bé que alguns estan al 
càrrec de dos i fins de tres parròquies. D’altres, tot i ser molt grans, continúen amb generositat al 
servei de les parròquies. La nostra Diòcesi necessita sacerdots i això ha de ser una preocupació de 
tots. 
 
En segon lloc, hem de donar-nos compte que cada vocació és un do de Déu. El sant rector d’Ars 
deia amb raó que “el sacerdoci és un do del Cor de Jesús”. Cada sacerdot és un do que Déu dóna a 
la nostra Església. Però els dons cal demanar-los amb humilitat. Jesús mateix, en veure tantes 
persones que caminaven aclaparades i desemparades, va recomanar pregar al Pare, que és l’amo 
dels sembrats, perquè enviï més obrers (cf. Mt 9, 35-38). Per això, la pregària per les vocacions ha 
de ser constant en cada comunitat cristiana de la nostra Diòcesi. 
 
Finalment, hem d’advertir el poder intercesor de Maria. El sant Papa Joan Pau II comentant el 
passatge de les noces de Canà, deia que l’actitud de Maria, que prega pels nuvis davant el seu Fill, 
té un valor simbòlic (cf. Redemptoris Mater, 21). Maria segueix presentant davant el seu Fill les 
necessitats dels homes, com va suplicar a favor dels esposos a Canà. Nosaltres confiem en ella, 
perquè, mirant la realitat de la nostra Església, repeteixi moltes vegades al seu Fill: “No tenen 
sacerdots”. I esperem que el Senyor faci el miracle de suscitar entre els nostres joves el desig de 
ser sacerdot de Jesucrist. 
 
No ens cansem d’invocar a la nostra Mare de Déu del Toro, perquè no oblidi que necessitem 
sacerdots. Sota la seva empara podem posar també als seminaristes que té la nostra Diòcesi. Que 
ella els introdueixi en el misteri de Crist i els ajudi a trobar-lo en el silenci de l’oració, en la 
fraternitat i, sobretot, en la celebració Eucarística. 
 
Acabo fent meves unes paraules que va pronunciar Sant Joan Pau II: “A Maria encomano... les 
esperances i desitjos dels joves que, en cada recó del món, repeteixen amb Ella: “Sóc l’esclava del 
Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules” (Lc 1, 38) i van a la trobada de Jesús per 
habitar a casa seva, preparats per anunciar després als seus coetanis, i dir com els apòstols: “Hem 
trobat el Messies” (Jn 1,41)” (Missatge 15 ago 1996 
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