CARTA ALS TURISTES I ESTIUEJANTS - 2018
“El llenguatge de la fraternitat i la bellesa” (Laudato si, n.11)
Sigueu benvinguts tots els que passeu les vacances en la nostra terra alacantina. Sens
dubte, veniu atrets pels encants naturals que la conformen i per l’amable acollida de les
seues gents. Gràcies per visitar-nos, per estar amb nosaltres; estem a la vostra
disposició.
En vindre a este lloc, ens evoqueu la magnanimitat de Déu que ens regala este hàbitat
privilegiat. Per cert, seria una paradoxa imperdonable que molts recorregueren grans
distàncies per a disfrutar uns dies del clima, del sol, de les muntanyes, del paisatge del
Mediterrani, i d’altres, acostumats a la seua quotidianitat, no els prestàrem la deguda
atenció. Aprofite, per tant, l’ocasió per a exalçar estos elements i així agrair a Déu la
beneïda terra que ens ha donat i que ha posat en els nostres mans.
Sobre estos dons, el Papa Francisco, en la seua Encíclica Laudato si, ens recorda que en
ells Déu ens parla i ens reflexa una mica de la seua bellesa i bondat: “A través de la
grandesa i de la bellesa de las criatures, es coneix per analogia l’autor” (Sb 13,5), i “la
seua eterna potència i divinitat es fan visibles per a la intel·ligència a través de les seues
obres des de la creació del món” (Rm 1,20)” (LS 12). També Benet XVI, amb ocasió
del Congrés de Pastoral del Turisme en Cancún (Mèxic), marcava la Via Pulchritudinis
(la via de la bellesa) com mitjà evangelitzador del turisme. És necessari admirar i
meravellar-se, passar de la naturalesa a la creació. Importa percebre el missatge d’amor
que el Creador ha posat en la naturalesa. A més, ella és també lloc de la seua presència
(Cfr. LS 88).
Per un altre costat, el medi ambient que tenim i disfrutem és patrimoni comú, dels
naturals d’ací i dels visitants, per això ens incumbix a tots cuidar-lo i protegir-lo. De
vegades, sembla que els éssers humans solament percebem el llenguatge dels interessos
immediats, el de la pròpia satisfacció dels sentits o el del reclam consumista. Front a
això, el Papa Francisco ens convida a desenrotllar, no solament les “virtuts
ecològiques”, sinó a viure una “espiritualitat ecològica”, com a persones que ens
santifiquem en tota activitat, incloses les que es viuen amb “sentit evangèlic” en
l’entorn mediambiental (GE 28).
No vull deixar de fer-vos notar a tots que, al costat del paisatge natural que hem
ressaltat, la nostra terra té un paisatge humà riquíssim i que es fa patent durant tot l’any,
de mode especial en les nostres festes, moltes de les quals són viscudes a l’estiu. La
gent d’estes terres ens considerem molt sociable, sobretot ho manifestem amb ocasió de
les nostres festes, totes elles –d’una manera o altra- arrelades en la nostra fe cristiana,
heretades de la fe i la pietat dels nostres majors i de la seua creativitat i alegria.

Conegueu i disfruteu de les nostres festes, són espill de les nostres devocions i
tradicions, són reflex de gent que igual que estima el treball i la iniciativa, estima
exterioritzar els sentiments i compartir l’alegria. Vos obrim les portes.
Per últim vull desitjar que la riquesa de les nostres relacions estiguen plenes d’afecte i el
mateix respecte. Els turistes ens aporteu, entre altres coses, prosperitat i animació, al
mateix temps que rebeu, a més de la nostra cultura i tradicions, l’atenció i el servei que
necessiteu per al vostre mereixcut descans. És important el respectiu agraïment i el
tracte fraternal d’uns amb els altres. I vull, de mode molt especial, que no oblidem els
que passen l’estiu treballant moltíssim, de vegades en condicions gens ideals, perquè
altres puguen fer turisme, o simplement descansar. A ells els devem una especial
gratitud.
Que Santa Maria, Mare del Senyor i nostra, intercedixca pels seus fills, perquè passem
un bon estiu; a Ella vos encomane.
¡Molt bones vacances! ¡Feliç estiu a tots!
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

