
Queridos diocesanos:
El rito de coronar la imagen de la 

Virgen del Toro, que tuvo lugar hace 75 
años, expresa el reconocimiento de María 
como Reina. Pero, ¿en qué sentido se 
puede decir que María es “reina”? Resumo 
en cuatro motivos lo que dice la Iglesia y 
la teología sobre este punto, recogiendo 
la explicación que ofrece el actual “Ritual 
de coronación de una imagen de la 
Virgen”.

María es reina, sobre todo porque es la 
madre de Jesús, que es Rey y Señor de 
todas las cosas. Ella es madre de aquel 
que, desde el instante mismo de su con-
cepción, es el Hijo de Dios, en quien fue-
ron creadas todas las cosas y al que están 
sometidas todas las realidades (cf. Col 1, 
16). Jesús, además, es el Rey prometido, el 
Rey Mesiánico, “a quien el Señor dará el 
trono de David su padre y reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre y su reino 
no tendrá fin” (Lc 1, 43). Como madre del 
Rey, María puede ser llamada Reina.

El segundo motivo de la realeza de 
María es su cooperación a la salvación del 
género humano. Los Padres de la Iglesia la 
compararon con Eva, por la participación 
que tuvo en la salvación que trajo Jesucristo, 
el nuevo Adán (cf. 1 Cor 15, 21-28). La 
Virgen María “se asoció con entrañas de 
madre” (LG 58) a la obra de salvación, que 
tiene su culmen en la entrega de Jesucristo 
en la cruz. Allí, junto a la cruz, permaneció 
la Madre cooperando en la salvación. Una 
antífona de la liturgia une la cruz y el reina-
do de María. Dice así: “Alégrate, Madre 
dolorosa, porque, después de tantos sufri-
mientos, gozas ya de la gloria celestial, sen-
tada junto al Hijo como reina del universo” 
(Benedictus, 15 septiembre).

El tercer fundamento para llamarla 
“reina” es que María es la perfecta discípu-
la de Cristo. En numerosos textos del 
nuevo testamento se promete al discípulo 
de Cristo obtener la “corona de gloria” (1 
Pe 5,4; cfr. 2 Tim 4, 8, St 1, 12; Ap 2, 10). 
Santa María, como discípula perfecta por su 
unión a Jesucristo en la fe y el amor, ha sido 

asunta al cielo y coronada como reina. Este 
aspecto abre al creyente a la esperanza, 
porque también nosotros esperamos ser 
coronados en el cielo. La dignidad regia de 
María es un anticipo de lo que llegará a ser 
el discípulo fiel.

La cuarta razón por la que María merece 
ser llamada reina es porque forma parte de 
un pueblo de sacerdotes y reyes (Cf. 1 Pe 
2, 9; Ap 5, 10).  Ahora bien, ella ocupa en 
este pueblo un lugar preeminente. San 
Agustín la llamó “miembro excelentísimo 
de la Iglesia” (Sermón sobre Mat 12, 25, n. 
7). Lo es tanto por la misión singular que se 
le encomendó como por la abundancia de 
sus virtudes.

Como veis, llamar “reina” a María no 
sólo la honra a ella sino a todo el pueblo de 
Dios, del que María forma parte, 
y que, mirándola a ella, espera 
también un día ser coronado 
de gloria.
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La Iglesia católica en Nicaragua está asu-

miendo un papel fundamental en la 
crisis que este país sufre desde el pasa-

do abril, señala la organización del Vaticano 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, promotora de 
una campaña de oración por la grave crisis 
que atraviesa el país centroamericano.

Alrededor de 320 muertos, más de 1.300 
heridos y de 500 detenidos es el balance, a 
julio de 2018, de la represión que el gobier-
no dictatorial ejerce sobre la población nica-
ragüense, informa la organización.
En un principio, el Gobierno pidió a la Iglesia 
que fuera mediadora. Y así lo hizo. Pero 
como ésta no puede mostrarse neutral ante 
la violencia y la injusticia que están sufriendo 
los nicaragüenses, el Gobierno ha reacciona-
do atacando y amenazando de muerte a 
sacerdotes y obispos, relata Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. “Necesitan nuestra oración”: 
“Recen por el amado pueblo de Nicaragua” 
nos decía hace unos días el Papa Francisco.
La Iglesia se ha vuelto la institución más creí-
ble para el pueblo nicaragüense, mientras el 
Gobierno ha desatado una guerra mediática 
para atacar, calumniar y amenazar de muerte 
a sacerdotes y obispos. El Papa Francisco nos 
pide oración “por el amado pueblo de 
Nicaragua” y manifiesta su deseo de unirse a 
“los esfuerzos de los obispos en su rol de 
mediación para el diálogo, en el camino a la 
democracia”.
“Nos sentimos especialmente orgullosos de 
la Iglesia en Nicaragua y queremos seguir 
apoyándola, como llevamos haciendo desde 
hace años”, expresan en Ayuda a la Iglesia 
Necesitada.
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Dios, del que María forma parte, 
y que, mirándola a ella, espera 
también un día ser coronado 

† Francesc, Obispo de Menorca
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Campaña de oración
por Nicaragua

LA INVOCACIÓN DE
MARÍA COMO REINA

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

Coronación de la Virgen
Velázquez
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Diumenge XVI de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Prega i  estimaevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Jeremies
   23, 1-6

Ai dels pastors que perden i dispersen les ove-
lles del meu ramat, diu l’oracle del Senyor. Per 
això el Senyor, Déu d’Israel, diu als pastors del 
meu poble: “Vosaltres heu dispersat les meves 
ovelles i les heu fetes fugir, en lloc de fer-ne el 
recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb 
vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, 
diu l’oracle del Senyor. I totes les ovelles que 
em queden, jo mateix les recolliré de tots els 
països on les havia fet fugir, i les faré tornar als 
seus prats. Allà seran fecundes i s’hi multiplica-
ran. Els donaré pastors que les menin, i ningú 
no tornarà a fer-los por, ni a retgirar-les, ni en 
mancarà cap, diu l’oracle del Senyor. Vénen dies, 
diu l’oracle del Senyor, que faré germinar un 
rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei 
excel•lent, que farà regnar en el país la justícia 
i el bé. En els seus dies Judà no sofrirà cap mal 

i Israel viurà segur. El seu nom serà: El-Senyor-
és-el-nostre-bé.”

Salm responsorial   22
R: El Senyor és el meu pastor, no em 
manca res.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians d’Efes       2, 13-18
Germans, vosaltres abans éreu enfora de les 
promeses però ara la sang del Crist vos ha 
acostat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n’ha 
fet un, ja que ell ha destruït la barrera que els 
separava i els mantenia enemics, abolint en el 
seu propi cos la Llei i els preceptes. Així ha 
posat pau entre els dos pobles i ha creat una 
nova humanitat centrada en ell. Per la seva 
mort en la creu ha fet morir l’enemistat i, units 
en un sol cos, els ha reconciliats tots dos amb 
Déu. Per això ha vingut a portar-nos la Bona 

Nova de la pau: la pau a vosaltres, que éreu 
enfora, i la pau als qui eren a prop. Per ells uns 
i altres tenim entrada al Pare, guiats per un sol 
Esperit.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
   6, 30-34

En aquell temps els apòstols es reuniren amb 
Jesús i li parlaven de tot allò que havien fet i 
ensenyat. Ell els diu: “Veniu ara tots sols a un 
lloc despoblat i reposau una mica.” Perquè 
molta gent anava i venia i no els deixava temps 
ni de menjar. Se n’anaren, doncs, tots sols amb 
la barca cap a un lloc despoblat. Però qualcú els 
va veure quan se n’anaven; molts ho van sebre, 
hi van córrer a peu de tots els pobles i arriba-
ren primer que ells. Quan Jesús desembarcà, va 
veure una gran gentada i se’n compatí, perquè 
eren com ovelles sense pastor. I es posà a ins-
truir-los llargament.

Lectura del libro de Jeremías     23, 1-6
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan 
que se pierdan las ovejas de mi rebaño! - 
oráculo del Señor -. Por tanto, esto dice el 
Señor, Dios de Israel a los pastores que pas-
torean a mi pueblo: «Vosotros dispersasteis 
mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos 
de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la 
maldad de vuestras acciones - oráculo del 
Señor -. Yo mismo reuniré el resto de mis 
ovejas de todos los países adonde las expul-
sé, y las volveré a traer a sus dehesas, para 
que crezcan y se multipliquen. Les pondré 
pastores que las apacienten, y ya no temerán 
ni se espantarán. Ninguna se perderá - orá-
culo del Señor -». Mirad que llegan días - 
oráculo del Señor - en que daré a David un 
vástago legítimo: reinará como monarca 
prudente, con justicia y derecho en la tierra. 
En sus días se salvará Judá, Israel habitará 

seguro. Y le pondrán este nombre: El-Señor-
nuestra-justicia».

Salmo responsorial   22
R: El Señor es mi pastor, nada me falta.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios    2, 13-18
Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los 
que un tiempo estabais lejos estáis cerca por 
la sangre de Cristo. Él es nuestra paz: el que 
de los dos pueblos ha hecho uno, derribando 
en su cuerpo de carne el muro que los sepa-
raba: la enemistad. Él ha abolido la ley con sus 
mandamientos y decretos, para crear, de los 
dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, 
haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los 
dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante 
la cruz, dando muerte, en él, al hostilidad. Vino 
a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, 

paz también a los de cerca. Así, unos y otros, 
podemos acercarnos al Padre por medio de 
él en un mismo Espíritu.

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos           6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a 
reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que 
habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid 
vosotros a solas a un lugar desierto a descan-
sar un poco». Porque eran tantos los que iban 
y venían, que no encontraban tiempo ni para 
comer. Se fueron en barca a solas a un lugar 
desierto. Muchos los vieron marcharse y los 
reconocieron; entonces de todas las aldeas 
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se 
les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una 
multitud y se compadeció de ella, porque 
andaban como ovejas que no tienen pastor; y 
se puso a enseñarles muchas cosas.

Diumenge passat parlàvem, a partir 
de l’enviament que fa Jesús dels 
apòstols, que: “Tots els qui han 

acceptat la seva crida, ara són enviats a por-
tar la bona nova als pobles”. Doncs bé, avui 
Jesús ens convida a descansar amb Ell. 
Podem dir que aquest descans és com un 
temps d’intimar amb Jesús, que Ell ens cone-
gui i nosaltres el coneguem més íntimament.

És important un temps de pregària, d’aga-
far distància de l’activitat per a revisar el que 
hem fet, com ho hem fet i demanar al 
Mestre que ens ajudi a tenir el seu estil en el 
tracte amb les persones, doncs, nosaltres 
no som treballadors pel nostre compte, sinó 
enviats, col·laboradors de la seva obra i per 
això necessitam que Ell il·lumini el nostre 
camí.

El Papa Francesc diu: “L’oració és preciosa 
si alimenta un lliurament quotidià d’amor. El 
nostre culte agrada a Déu quan hi portem els 
intents de viure amb generositat i quan deixam 
que el do de Déu que hi rebem es manifesti en 
la donació als germans”. (E.G. 104). Aquest és 
un camí de resposta al Déu que per Jesús 
ens crida a reposar en Ell, a prendre distàn-
cia de l’activitat, no per allunyar-nos dels 
homes, sinó per tornar-hi més plens de 
Déu.

Continua el Papa Francesc: “Per la mateixa 
raó, la millor manera de discernir si el nostre 
camí de pregària és autèntic serà mirar en 
quina mesura la nostra vida es va transformant 
a la llum de la misericòrdia. Perquè «la miseri-
còrdia no és sols l’obrar del Pare, sinó que es 
converteix en el criteri per a saber quins són 

realment els seus veritables f ills». Ella «és la 
biga mestra que sosté la vida de l’Església». Vull 
remarcar una vegada més que, si bé la miseri-
còrdia no exclou la justícia i la veritat, «primer 
de tot hem de dir que la misericòrdia és la ple-
nitud de la justícia i la manifestació més llumi-
nosa de la veritat de Déu». Ella «és la clau del 
cel».” (E.G. 105). Aquesta misericòrdia de 
que ens parla el papa, és la qui ens farà estar 
sempre atents a les necessitats dels altres, 
de tal manera que sabrem deixar el descans 
i si és necessari desviar-nos del camí, com el 
bon samarità, per tal d’atendre els germans.

Jesús ens convida a descansar amb Ell, a 
seure a la seva Taula per refer les nostres 
forces i tornar a dur la Bona Nova de la 
salvació als germans. L’Eucaristia, pels apòs-
tols de Jesús, ens va modelant al seu estil.

Cicle B
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Encabezando una hoja de 
«gozos» (Goigs en loor de la 
Verge del Toro), de autor desco-

nocido, que habían sido impresos en 
Barcelona  el año 1868 por el Hereu de 
Pau Riera, aparece una hermosa xilo-
grafía en la cual la Virgen destaca por la 
nitidez del grabado y por la hermosura 
de su aspecto majestuoso y amable. En 
la parte inferior y con unas proporcio-
nes mucho más pequeñas se muestra 
la escena de la subida al monte previa 
a la invención de la santa imagen de 
María.

Por los datos que se hallan en las 
diez estrofas y por el lenguaje poético 
resulta evidente que los gozos fueron 
escritos, mucho antes de su publica-

ción, y que probablemente fue su 
autor un religioso de la orden agusti-
niana. He aquí algunos de sus versos: 
Dalt de la muntanya bella / que fa la isla 
famosa / mostrà Déu la maravella / de 
esta pedra preciosa. Y también: En un 
temple sumptuós / edificat ab molt de art 
/ qui un convent religiós / el rodetja i és 
resguard / la Verge Maria és honrada / ab 
qui tots hem de esperar.

La figura de la Virgen está  rodeada 
de una orla de luz, de nubes y de diez 
cabezas de ángeles. El niño Jesús no 
tiene la mano derecha levantada, sino 
que con las dos manos custodia el sim-
bólico globo. Los detalles de la proce-
sión de frailes, las cruces del camino y 
los edificios son los acostumbrados.

LECTURES

DE LA

MISSA

DIÀRIA

Salms

de la 4a

Setmana

Dg.22, XVI de Durant l’Any: Jr 23, 1-6 / Sal 22 / Ef 2, 13-18 
/ Mc 6, 30-34.

Dl. 23, Santa Brígida, religiosa, patrona d’Europa (F): Ga 
2, 19-20 / Sal 33 / Jo 15, 1-8.

Dt. 24, Beat Joan Huguet (MO): Mi 7, 14-15. 18-20 / Sal 84 
/ Mt 12, 46-50.

Dc. 25, Sant Jaume, apòstol, patró d’Espanya (S): Fets 4, 
33; 5, 12. 27-33 / Sal 66 / 2C 4, 7-15 / Mt20, 20-28.

Dj. 26, Sants Joaquim i Anna, pares de la verge Maria 
(MO): Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13 / Sal 35 / Mt 13, 10-17.

Dv. 27, Fèria: Jr 13, 14-17 / Sal Jr 31 / Jo 20, 1. 11-18.

Ds. 28, Santa Catalina Thomàs (MO): Jr 7, 1-11 / Sal 83 / 
Mt 13, 24-30.

Dg. 29, XVII de Durant l’Any: 2R 4, 42-44 / Sal 144 / Ef 4, 
1-6 / Jo 6, 1-15.

Trobada col·laboradors de la 
Delegació de Mitjans de 

Comunicació

El passat 29 de Juny, un bon grup de col-
laboradors de la Delegació de Mitjans de 
Comunicació del Bisbat de Menorca, van 

passar una vetllada, al pati de cal Bisbe, en la qual 
es van comentar les activitats que es duen a 
terme i els projectes de cara al futur.  Acabant 
amb una bereneta de germanor.

Xilografía de la Virgen con los frailes subiendo al monte

Iconografía de Ntra. Sra. de El Toro (4)

Guillermo Pons Pons

Exercicis Espirituals dels Preveres

Del 2 al 6 de juliol, el presbiteri menorquí han celebrat uns 
dies d’exercicis espirituals. El bisbe Francesc comentava així 
al seu Facebook aquests dies: “Hem conclòs aquests dies de 

pregària i reflexió en el Santuari de la Mare de Déu del Toro, acompa-
nyats per Mons. Arturo Ros, bisbe auxiliar de València. Donam gràcies a 
Déu per concedir-nos aquests dies de renovació interior. Gràcies als sacer-
dots de Menorca, que han viscut aquest temps de silenci i de contempla-
ció i ara surten enfortits com a pastors. I gràcies a tots vosaltres per la 
vostra pregària”.

Memòria litúrgica 
del beat Joan Huguet 

Cardona

Dia 24 de juliol a les 19 h a 
l’església de Sant Bartomeu 
de Ferreries, es celebrarà 
missa de la memòria litúrgica 
del Beat Joan Huguet.
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ELS PRIMERS TRENTA ANYS

Marc Martí Totxo: l’home i el seu temps (4)Marc Martí Totxo: l’home i el seu temps

Marc Martí nasqué a la vila 
d’Alaior el 14 de maig de 
1531, fi ll primogènit del ma-

trimoni format per l’honorable mossèn 
Antoni Martí i la seva muller Antònia 
Totxo, ambdós naturals també d’Alaior. 
La família tenia una posició benestant en 
la mesura que açò era possible en la so-
cietat alaiorenca de l’època. El matrimo-
ni tingué un altre fi ll, Onofre, i dues fi lles, 
Beneta i Antònia. Beneta casaria amb el 
també alaiorenc Joan Trèmol, i Antònia, 
amb Àngel Olives, de Maó. Marc fou en-
caminat a la carrera eclesiàstica i als 14 
anys rebé la tonsura clerical, el 26 de 
novembre de 1545. Cinc anys més tard, 
el jove clergue, que encara no havia re-
but els ordes sagrats, rebé un benefi ci 
laïcal a la parròquia de Santa Maria de 
Maó, la qual cosa implicava el cobrament 
de la renda corresponent. Sobre la seva 
formació podem deduir que cursà les 
primeres lletres i els estudis de llatini-
tat a Menorca, on també degué iniciar 
la formació eclesiàstica sota la tutela 
d’un capellà o en un dels convents de 
l’illa. En un moment que desconeixem 
es traslladà a València, on es doctorà en 
teologia al Seminari d’aquella arxidiòcesi 
el 20 d’agost de 1557. Marc Martí, que 
aleshores tenia 26 anys, pretenia tornar 
a la seva illa després de rebre els or-

des, però li ho impedí una epidèmia de 
pesta que deixà incomunicada la capital 
valenciana. Encara es trobava a València 
quan l’armada otomana arrasà Ciuta-
della el juliol de 1558. La família Martí 
s’havia refugiat a la capital menorquina, 
com tantes altres d’Alaior. La mare i els 
germans Onofre i Beneta foren captivats 
i embarcats en les galeres turques. Açò 
no obstant, la mare pogué ser rescatada 
durant l’escala què la fl ota de Piali féu a 
Marsella, on havia recalat per aprovisio-
nar-se en virtut de l’aliança entre Enric 
II de França i Solimà el Magnífi c. Onofre 
i Beneta, en canvi, sí foren deportats a 
Istanbul, si bé tornaren a Menorca l’any 
1561 després de ser redimits; també 
seria rescatat el marit de Beneta, Joan 
Trèmol. Malauradament, el pare, Antoni, 
que no havia estat captivat, havia mort a 
Vilafranca de Niça aquell mateix any, de 
camí cap a Turquia per intentar l’allibera-
ment dels seus fi lls.

Marc assistia des de la distància al 
drama de la seva família quan l’any 1561 
fou elegit per la Universitat General de 
Menorca juntament amb el prevere Jau-
me Arguimbau per representar l’illa, en 
qualitat de síndic, davant la cort de Felip 
II. Malgrat haver estat absent de Menor-
ca en els anys anteriors, la Universitat 
General, tal com indica el document 
amb les instruccions que li van ser lliu-
rades, apreciava en el clergue alaiorenc i 

el seu company les qualitats de probitat, 
bondat, fi delitat, legalitat, honestedat de 
vida i de doctrina, a més de bona dis-
creció i perícia. I la missió encomanada 
era certament delicada: gestionar el ju-
bileu que, a instàncies del monarca, el 
papa Pius IV havia concedit per a la re-
dempció dels captivats en la Desgràcia. 
El març de 1561 els síndics menorquins 
arribaren a Madrid, on feia molt poc que 
Felip II havia fi xat la seva cort després de 
tornar d’Anglaterra i Flandes. 

Tanmateix les seves gestions a la nova 
capital de la monarquia no van ser fàcils, 
en part per patir Marc una malaltia que 
el tingué prostrat quatre mesos al llit, 
però sobretot pels complicats tràmits 
necessaris per aconseguir la confi rmació 
del jubileu i la recaptació dels donatius. 
També hagué de salvar els nombrosos 
entrebancs que amenaçaven de fer fra-
cassar la seva missió. Tot plegat va fer 
que la seva estada a la cort s’allargàs fi ns 
al 2 de maig de 1563. Al fi nal, però, el 
rei, a precs dels jurats de Menorca, ele-
gí Marc Martí per anar a Istanbul amb 
la missió d’alliberar tots els captius que 
pogués amb el producte del jubileu, que 
havia recaptat uns 9.000 ducats. Amb al-
tres 300 ducats que li enviaren els jurats 
menorquins per a cobrir les despeses 
del viatge, el clergue alaiorenc embarcà 
a Barcelona el 15 de juliol de 1563. Tenia 
32 anys.

Miquel Àngel Casasnovas

Vista de Vilafranca de Niça, on morí el pare de Marc Martí

Retrat del papa Pius IV, per Tiziano


