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           DESCANSAR PER A SERENAR-SE I MADURAR 
 
 Estimats turistes i visitants, 
 
 Benvinguts a la nostra terra, que també és vostra. Vos estem esperant tot l'any i 
amb goig celebrem la vostra arribada puntual. L'acollidora diòcesi d'Oriola-Alacant 
vos dóna la benvinguda. Som conscients que, sense vosaltres, la nostra Església 
particular seria diferent. I no estaria tan poblada, sobretot, a l'estiu. 
 
 Disfrutem junts de la riquesa que ofereix el canvi d'hàbitat i la convivència 
amb d'altres persones. La interacció i la influència mútua de cultures, costums, 
ambients, etc., obrin l'horitzó de les nostres ments i afavoreixen el respecte i 
l'engrandiment recíprocs. 
 
 Les vacances estiuenques són sempre merescudes. Després de mesos de treball 
dur convé eixir de la rutina i oblidar els problemes quotidians que a tots ens cansen. 
Arriba el moment, com diem col·loquialment de carregar piles, de gaudir d'un temps 
de descans i tranquil·litat. Déu ens anima a fer-ho quan llegim: … i acabà el dia seté 
de tota la tasca creadora (Gn 2,2). 
 
 El Suprem Faedor descansa de la seua activitat creadora. Un exemple que 
l'home deu imitar.  També Jesús repeteix la lliçó. Amb freqüència es retira amb els 
seus Apòstols a un lloc apartat, per a descansar un poc, orar amb tota la calma i parlar 
assossegadament amb els seus. 
 
 Nosaltres, en canvi, acostumatats als vetigals, ens hem familiaritzat tant amb la 
hiperactivitat i l'estrés, que arribem a pensar que és alguna cosa que irremissiblement 
hem de patir. Més encara, hi ha persones que consideren l'oci com una cosa negativa. 
Tal volta no sàpiguen estar en calma i sense treball. Tenen les presses dins del seu 
cos. Pensen que amb tant que queda per fer, la inacció és una pèrdua de temps. Algun, 
inclús, ariba a viure les seues vacances amb un cert remordiment. 
 
 És un error. Déu vol que periòdicament deixem de treballar i que ens relaxem. 



No som màquines. Som éssers humans que necessitem temps i mitjans adequats per a 
madurar com persones i com fills de Déu. I això ho expereimentem durant les 
vacances. 
 
 Les vacances són, per una altra part, el període més adequat per a realitzar allò 
que durant l'any ens agrada i no podem fer: llegir, practicar un esport, desenrotllar un 
hobby, conéixer el bagatge artísticopatrimonial d'un o altre lloc, o estar en contacte 
saludable amb la Natura. La muntanya, en particular ―ens recordava el papa Benet 
XVI―, evoca l'elevació de l'esperit cap a les altures, cap al “alt grau” de la nostra 
humanitat que, per desgràcia, la vida diària té tendència a rebaixar (8.7.2007). Al 
costat de la sana diversió també és un moment  idoni per trobar-se a un mateix i amb 
Déu. D'aquest bon fer ens alliçona la mirada néta i atenta de san Francesc d'Asís, que 
descobria en cada cosa la petjada del Creador. I la lectura meditada de la Bíblia, que 
predisposa al diàleg amb el nostre Pare Déu, afavoreix, sense rellotge en mà, 
l'increment de l'oració i la recepció més freqüent d'alguns sagraments, el del perdó i 
la misericòrdia, per exemple. 
 
 Sense que tampoc falten, en aquest període vacacional (hui més que mai, per la 
dispersió familiar), les ocasions d'estretir llaços familiars, enfortint l'amor d'uns 
membres amb els altres. Així com la relaxada convivència de cònjuges, pares i fills 
per a fomentar el diàleg i inculcar valors cristians, tan oblidats i quasi, quasi, 
irremissiblement perduts... 
 
 En nom propi i en el dels sacerdots i parròquies d'aquesta Diòcesi, vos ofereixc 
a tots, repeteixc, una fraternal amistat i una càlida acollida. Amb el desig acariciat de 
veure'ns a la casa del Senyor, en les nostres celebracions litúrgiques. 
 
 Felices vacances i bon descans, amb una estança, més o menys llarga, però 
sempre serena i beneficiosa en la nostra terra i en el nostre mar, el Mediterrani. 
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