
PARAULES EN LA VIGÍLIA D'ORACIÓ 

Santuari del Toro 3 de maig de 2019 

 

Esteim celebrant amb goig aquesta vetlla en honor de la nostra Mare. Ella ens ha 

reunit en oració, com va fer amb els primers deixebles. El text del Concili que hem 

escoltat ens recordava que som veritablement fills seus; ella és la nostra Mare, com 

deia Sant Agustí, "ja que, amb la seva caritat, ha col·laborat al naixement dintre 

l’Església dels fidels que són membres d’aquest Cap" (LG 53). Som fruit de l'amor que 

Maria va posar al costat de la creu, on es va unir amb cor de mare al sacrifici de Jesús, 

el seu Fill (cf. LG 58) i va col·laborar així d'una manera singular amb la salvació (cf. LG 

61). 

El Concili explicava que, a més de ser Mare, Maria és model per a tota l'Església: "com 

el seu més bell tipus i mirall en la fe  i en la caritat" (LG 53). Mirant a Maria els cristians 

aprenem a acceptar la voluntat del Pare, a seguir Jesús, el nostre Mestre, i a ser dòcils 

a l'acció de l'Esperit Sant. 

El Papa Francesc, en el seu recent escrit dedicat als joves, ens ha presentat a Maria 

com a gran model "per a una Església jove, que vol seguir Crist amb frescor i docilitat" 

(CV 43). Per a l'Església ser jove significa estar disposada sempre a renovar-se, tornant 

a l'essencial del primer amor (cf. CV 34). 

Què és el que Maria ensenya a l'Església? El Papa Francesc ho resumeix en cinc coses. 

1.- Maria ensenya a tenir una ànima disponible per a Déu. Quan era jove, va rebre 

l'anunci de l'àngel i va respondre amb promptitud. L'Església, si vol ser jove, ha d'estar 

atenta a la Paraula de Déu i a l'Eucaristia, que la renoven constantment. L'Església és 

jove, diu el Papa, "Quan és capaç de tornar una vegada i un altra a la seva font" (CV 

35). 

2.- Maria ens ensenya, en segon lloc, a acceptar la voluntat de Déu, arriscant i 

comprometent la pròpia llibertat. "Maria es la va jugar!", Diu el Papa. L'Església 

envelleix quan "ja no escolta la crida del Senyor al risc de la fe, a donar-ho tot sense 

mesurar els perills, i torna a cercar falses seguretats mundanes" (CV 37). 

3.- Maria ensenya a mantenir el "sí" en tot moment. Ella va acompanyar al seu fill en el 

dolor. D'ella aprenem a dir sempre "sí" a Déu i a acompanyar el dolor i sofriment dels 

altres. Una Església jove és una església samaritana, disposada a estar al costat dels 

que pateixen i curar les seves ferides. 

4.- Maria és la dona que té "ganes de servir", que camina inquieta i es posa en camí 

per servir els altres. L'Església també ha de destacar pel servei, la generositat, la lluita 

per la justícia i el bé comú, l'amor als pobres (CV 36). Una església jove ha de ser una 

Església més pobra i testimonial. 



5.- Finalment, Maria és dona d'interioritat, que conserva les coses i les medita en el 

cor, que roman en oració al costat dels deixebles. L'oració manté també jove a 

l'Església; li fa estar atenta a la Paraula i preocupada pels homes. 

Conclou el Papa dient que la jove donzella de Natzaret és "la Mare que vetlla pèls fills, 

aquests fills que caminen per la vida moltes vegades cansats, necessitats, però volent 

que la llum de l'esperança no s'apagui" (CV 48) . Des d'aquest Santuari, la Mare de Déu 

del Toro vetlla per tots els seus fills de Menorca i anima a la nostra Església a 

emprendre el camí de la renovació, deixant que Crist ocupi el centre de la seva vida i 

comprometent-se en la missió de proclamar el seu sant nom. 

  



PALABRAS EN LA VIGILIA DE ORACIÓN 

Santuario de Monte Toro, 3 de mayo de 2019 

Estamos celebrando con gozo esta vigilia en honor de nuestra madre. Ella nos ha reunido en 

oración, como hizo con los primeros discípulos. El texto del Concilio que hemos escuchado nos 

recordaba que somos verdaderamente hijos suyos; ella es nuestra madre, como decía San 

Agustín, “porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes” (LG 53). 

Somos fruto del amor que María puso junto a la cruz, donde se unió con corazón de madre al 

sacrificio de Jesús, su Hijo (cf. LG 58) y colaboró así de una manera singular con la salvación (cf. 

LG 61). 

El Concilio explicaba que, además de ser madre, María es modelo para toda la Iglesia: “como 

su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en el amor” (LG 53). Mirando a María los 

cristianos aprendemos a aceptar la voluntad del Padre, a seguir a Jesús, nuestro Maestro, y a 

ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. 

El Papa Francisco, en su reciente escrito dedicado a los jóvenes, nos ha presentado a María 

como gran modelo “per a una Església jove, que vol seguir Crist amb frescor i docilitat” (CV 43). 

Para la Iglesia ser joven significa estar dispuesta siempre a renovarse, volviendo a lo esencial 

del primer amor (cf. CV 34). 

¿Qué es lo que María enseña a la Iglesia? El Papa Francisco lo resume en cinco cosas. 

1.- María enseña a tener un alma disponible para Dios. Cuando era joven, recibió el anuncio 

del ángel y respondió con prontitud. La Iglesia, si quiere ser joven, tiene que estar atenta a la 

Palabra de Dios y a la Eucaristía, que la renuevan constantemente. La Iglesia es joven, dice el 

Papa, “quan és capaç de tornar una vegada i una altra a la seva font” (CV 35). 

2.- María nos enseña, en segundo lugar, a aceptar la voluntad de Dios, arriesgando y 

comprometiendo la propia libertad. “¡Maria se la va jugar!”, dice el Papa. La Iglesia envejece 

cuando “ja no escolta la crida del Senyor al risc de la fe, a donar-ho tot sense mesurar els 

perills, i torna a cercar falses seguretats mundanes” (CV 37). 

3.- María enseña a mantener el “sí” en todo momento. Ella acompañó a su hijo en el dolor. De 

ella aprendemos a decir siempre “sí” a Dios y a acompañar el dolor y sufrimiento de los demás. 

Una Iglesia joven es una iglesia samaritana, dispuesta a estar al lado de los que sufren y sanar 

sus heridas. 

4.- María es la mujer que tiene “ganes de servir”, que anda inquieta y se pone en camino para 

servir a los demás. La Iglesia también tiene que destacar por el servicio, la generosidad, la 

lucha por la justicia y el bien común, el amor a los pobres (CV 36). Una iglesia joven tiene que 

ser una Iglesia más pobre y testimonial. 

5.- Finalmente, María es mujer de interioridad, que conserva las cosas y las medita en el 

corazón, que permanece en oración junto a los discípulos. La oración mantiene también joven 

a la Iglesia; le hace estar atenta a la Palabra y preocupada por los hombres. 



Concluye el Papa diciendo que la joven doncella de Nazaret es “la Mare que vetlla pels fills, 

aquests fills que caminem per la vida moltes vegades cansats, necessitosos, però volent que la 

llum de l’esperança no s’apagui” (CV 48). Desde este Santuario, la Virgen del Toro vela por 

todos sus hijos de Menorca y anima a nuestra Iglesia a emprender el camino de la renovación, 

dejando que Cristo ocupe el centro de su vida y comprometiéndose en la misión de proclamar 

su santo nombre. 

 


