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Saluda

Com cada any, ens disposem a celebrar el primer diumenge de setembre la festa en honor de la Mare de Déu de la Cin-
ta, patrona de la ciutat de Tortosa. Com a bisbe vostre he pogut comprovar amb alegria que aquesta celebració és especial-
ment significativa en el conjunt de les festes que tenim al llarg de tot l'any. És un dia de convivència entre familiars i amics, una
ocasió perquè molts tortosins que, per raó de treball o altres causes van haver de traslladar-se a viure a altres llocs, vinguin a
retrobar-se amb les seues arrels, i perquè els qui no hem nascut aquí, en participar en aquesta celebració, ens sentim cada ve-
gada més integrats a la ciutat.

Des que tinc l'honor de presidir com a bisbe les celebracions litúrgiques en honor de la Mare de Déu de la Cinta, he po-
gut comprovar com en elles s'expressa l'ànima de la ciutat; he pogut gaudir de la bellesa de les tradicions, que es mantenen
amb una gran fidelitat i tenen moments d'un esclat impressionant de religiositat, com és l'entrada de la relíquia de la Santa
Cinta a la nostra catedral al final de la processó. Des d'aquí vull expressar-vos a tots la meua admiració per eixa riquesa de fe,
de devoció i de tradició que any rere any podem viure i gaudir.

Però, sobretot, hem de valorar el fet que durant aquests dies de la solemnitat i el novenari posterior, surt a la llum l'ànima
creient de la nostra ciutat. Efectivament, amb la festa comprovem que la devoció a la Mare de Déu està viva en el cor de mol-
tes persones; experimentem d’una manera especial la proximitat consoladora de Maria, que es viu com una presència viva,
capaç de despertar sentiments que sorgeixen del més profund de cadascú de nosaltres. Per això, la festa de la Verge de la
Cinta ha de ser, en primer lloc, un moment per alegrar-nos pel do de la fe que il·lumina i guia la nostra vida, de la qual la Ma-
re del Senyor és el millor model.

El papa Francesc, en l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, dedica unes belles pàgines a recordar-nos la importància
de la religiositat popular en la vida de l'Església, perquè ajuda a mantenir la fe dels senzills i també a anunciar l’evangeli. Déu
se serveix d'aquestes manifestacions de religiositat que hem rebut dels nostres avantpassats per tocar el cor de moltes perso-
nes i despertar en elles l'amor cap a ell. 

És important que valorem la força evangelitzadora d'aquesta celebració i que la cuidem i la preparem adequadament. No
oblidem que les tradicions que cada any revivim el dia de la nostra patrona han nascut i són expressió de la bellesa de la fe, i
estan al seu servei; ho experimentem i vivim aquests dies amb especial alegria i fervor. En els goigs a la Mare de Déu
de la Cinta cantem: 

"La vostra Cinta sagrada
nos té el cor tendrament pres

Mare, apreteu la llaçada,
que no es desface mai més"

Si eixe lligam entre la Mare del Senyor i els fills de Tortosa es fa cada dia més fort, experimentarem en la nostra vida allò
que constitueix la veritat fonamental de la fe de l'Església en la Mare de Déu: que per ella ens ha vingut i continua arribant
constantment a cadascú de nosaltres la benedicció del Senyor.

Bones festes a tots.

Enrique Benavent Vidal,

bisbe de Tortosa
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