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CAP A LA “TENDA DE L’ENCONTRE” 
(Ex. 33,7) 

 

 

Benvinguts tots els visitants que estiuegeu a la nostra Diòcesi d’Oriola-Alacant. Ha 
arribat el merescut moment de descansar i relaxar-se perquè després del fatigós treball ve bé 
un temps d’oci. El necessitem i Déu així ho vol. A per ell! Que disfruteu de les vacances! Ara 
bé, convé no confondre este oci amb ociositat ja que suposaria malgastar el meravellós 
potencial que Déu ha posat en cadascú de nosaltres. Així, doncs, accentuem l’autorealització 
que solament pot aconseguir-se en plenitud amb l’ajuda de Déu. 

Les vacances són un mitjà apropiat per a aconseguir este objectiu. És per això que 
devem disposar de moments i buscar espais per retirar-nos a reflexionar i resar. En este sentit, 
les vacances ens proporcionen temps lliure. I pel que fa a llocs adequats per a la introspecció, 
el Papa Francesc ens suggereix en la seua recent Motu Proprio Sanctuarium in Ecclesia, la 
visita i peregrinació a llocs religiosos, en concret a Santuaris, Ermites o d’altres espais sagrats 
de peregrinació cristiana i de devoció popular. 

Este costum de visitar llocs sants és molt antiga i extensa. Ja des de l’inici del 
cristianisme, els creients peregrinaven a llocs on el Senyor havia estat i després es va estendre 
a les tombes dels Apòstols i, finalment, a on s’ha sentit o se sent una especial presència del 
Senyor, la Mare de Déu o els Sants. 

«Fer-se peregrins és una veritable professió de fe». El Papa destaca ací l’actitud 
d’anar com a peregrins, és adir: a la recerca de Déu. D’esta forma «la pietat popular troba al 
Santuari un lloc privilegiat on expressar la bella tradició d’oració, de devoció i de confiança 
en la misericòrdia de Déu inculturada en la vida de tots els pobles» (n1). «Ací experimenten 
profundament la proximitat de Déu, la tendresa de la Mare de Déu i la companyia dels Sants: 
una experiència de veritable espiritualitat que no pot ser devaluada, sota pena de mortificar 
l’acció de l’Esperit Sant i la vida de la gracia» (n2). 



A més, «Els Santuaris poden ser un veritable refugi per a tornar a descobrir-se i 
recuperar les forces necessàries per a la conversió… Així com, per a trobar un moment de 
descans, de silenci i de contemplació enmig de la vida, sovint frenètica, dels nostres dies» 
(n3). 

Açò és especialment vàlid i a tindre en compte per als sacerdots i altres agents 
pastorals ja que «per la seua mateixa naturalesa…el Santuari és un lloc sagrat a on l’anunci 
de la Paraula de Déu, la celebració dels sagraments, especialment de la Reconciliació i de 
l’Eucaristia, i el testimoni de la caritat…es presenten com un lloc genuí d’evangelització…» 
(n4). Així doncs «Els Santuaris estan cridats a acomplir un paper en la nova evangelització 
de la societat actual i… l’Església està cridada a valorar pastoralment les peregrinacions als 
Santuaris i als llocs de devoció…» (n5). 

Este missatge del Papa Francesc va avalat amb el seu personal testimoni en la recent 
peregrinació que Ell mateix va realitzar al Santuari de la Nostra Senyora de Fàtima a Portugal. 
I per la participació patrocinada per a tota l’Església amb la possibilitat de guanyar la 
Indulgència Plenària durant este estiu, el tretze de cada mes, quan es visite una Església, 
Santuari o Ermita a on estiga exposada solemnement la imatge de la Mare de Déu de Fàtima, 
sempre que acomplim les condicions requerides per a guanyar-la. 

Així, doncs, al costat del Papa, també jo vos anime, a incloure en la vostra 
programació estival la visita a algun dels Santuaris o Ermites que tenen els pobles i ciutats de 
la nostra Diòcesi, així com a les Esglésies o llocs sagrats a on haja una imatge amb 
l’advocació de la Nostra Senyora de Fàtima. I si la peregrinació la feu en família, pot ser una 
formosa ocasió perquè els pares cristians impartiu als vostres fills una inoblidable catequesi. 

Per a facilitar-vos la tasca, en la web del Bisbat, en Pastoral del turisme/Rutes de fe, 
trobareu un elenc de Santuaris, Ermites i Capelles de la nostra terra perquè cadascú puga 
elaborar el seu propi itinerari de la fe. 

També vull brindar-vos l’habitual peregrinació que tots els estius realitzem amb 
l’Hospitalitat de Lourdes i a la qual se suma el Secretariat d’Orientació Vocacional convidant 
els jóvens a treballar i a compartir la fe amb els malalts del 6 al 12 de juliol. Així mateix, este 
Secretariat i l’Acció Catòlica General organitzen conjuntament enguany el Camí de Santiago 
Portugués del 27 de juliol al 2 d’agost. 

I per a finalitzar, impartixc una benedicció molt especial a tots els treballadors del 
sector turístic i de serveis que feu possible amb el vostre treball les vacances i el turisme. «No 
oblideu l’hospitalitat: per ella, alguns, sense saber-ho, van albergar àngels» (Hb 13,2). Déu 
vos ho recompensarà. 

Que Santa Maria, Mare i model de l’homo viator, faça que cada vida humana siga una 
peregrinació cap a l’infinit Santuari del Cel. A Ella vos encomane a tots. 

Estiuejants peregrins, bones vacances! 
                                                                       X  Jesús Murgui Soriano 

Bisbe d’Oriola-Alacant 
  


