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Excm. i Rvdm. Sr. D. Enrique Benavent Vidal
Bisbe Electe de Tortosa
Va néixer el 25 d'abril de 1959 a Quatretonda (Valencia). Rebé 1'ordenacio sacerdotal a
Valencia de mans de Joan Pau II el 8 de novembre de 1982, durant la seva primera Visita
Apostòlica a Espanya. Fou nomenat Bisbe Titular de Rotdon i Auxiliar de Valencia el 8 de
novembre de 2004. Rebé l’ordenació episcopal el 8 de gener de 2005. El 17 de maig de 2013
ha estat nomenat Bisbe de Tortosa.
Va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Montcada. És Llicenciat en Teologia
per la Facultat "Sant Vicent Ferrer". És Doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat
Gregoriana de Roma.
Des de la seva ordenació sacerdotal ha exercit diversos càrrecs pastorals:
Coadjutor de la parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià d'Alcoi i professor de Religió a
l’Institut; formador al Seminari Major de Montcada i professor de Síntesi Teològica per als
diaques; Delegat Episcopal de Pastoral Vocacional; professor de Teologia Dogmàtica a la
Facultat de Teologia "Sant Vicent Ferrer" de Valencia; professor a la Secció de Valencia del
Pontifici Institut “Joan Pau II” per a Estudis sobre Matrimoni i Familia; director del Col.legi
Major "S. Joan de Ribera” de Burjassot; Degà-President de la Facultat de Teologia "Sant
Vicent Ferrer" de Valencia, i Director de la Secció Diocesana de la mateixa Facultat.
En la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal per a la Doctrina
de la fe i de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats.

RECEPCIÓ DEL NOU BISBE
Al llindar de la porta de la catedral, el bisbe electe de Tortosa és rebut pel Capítol
Catedral, que li ofereix el “Lignum Crucis” i l’aigua beneïda.
Tot seguit el bisbe electe es postra en adoració davant el Santíssim Sagrament en la Reial
Capella de la Mare de Déu de la Cinta.

RITU D’ENTRADA I POSSESSIÓ DE LA CÀTEDRA
PROCESSÓ D’ENTRADA
MARXA DE L’ESGLÉSIA
1. Fent grup entorn dels nostres pastors, / Tots venim cantant.
Units en una sola fe, / Tots venim cantant.
Alimentats pel mateix Déu, / Tots venim cantant.
Plens de l'Amor de l'Esperit, / Tots venim cantant.
Ciutat celeste, dia sense nit. / Mare nostra, Església Santa, / oh, ciutat dels batejats, / que
un gran jorn vostra lloança / tots els fills cantin plegats.
2. Feixucs amb el pes del dolor, / feixucs amb el pes del pecat, / conscients de ser fills del
Senyor, / conscients de ser membres del Crist.
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SALUTACIÓ
El Celebrant Principal saluda el poble de Déu dient:
- En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant
- R/. Amen
- Que la pau sigui amb vosaltres
- R/. I amb el vostre Esperit.
PRESSA DE POSSSESSIÓ
Celebrant Principal:
Que siguin presentades al Col·legi de Consultors les Lletres Apostòliques i que siguin
llegides als fidels.
El Canceller mostra les Lletres Apostòliques al Col·legi de Consultors.
Després el Canceller des de l’ambó les llegeix. Acabada la seva lectura, l’assemblea
canta:
Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia...
El Celebrant Principal convida el bisbe Enrique a seure a la càtedra episcopal i li ofereix
el bàcul.
Mentre es fa una monició:
Ara el Celebrant Principal li cedeix la càtedra, la Seu, des d’on presidirà les nostres
celebracions. Aquest lloc no havia estat ocupat per ningú des de la partida del Bisbe
Javier. Assegut a la càtedra, el Bisbe Enrique rep el bàcul de Pastor amb que guiarà els
cristians tortosins pels camins de l’Evangeli, a imatge del Bon Pastor-Jesucrist.
L’Administrador Diocesà i Degà-President del Capítol Catedral, en nom de l’Església de
Tortosa, li dóna la benvinguda; després, el Col·legi de Consultors, els membres del Capítol
Catedral, alguns religiosos i religioses i seglars, en representació de tot el Poble de Déu,
saluden al nou Bisbe i li prometen respecte, fidelitat i obediència, com a successor dels
apòstols. Monsenyor Enrique Benavent Vidal ja és el Bisbe de Tortosa.
Glòria a Déu a dalt del cel.
I a la terra, pau als homes que estima el
Senyor.
Us lloem. Us beneïm. Us adorem.
Us glorifiquem.
Us donem gràcies per la vostra immensa
glòria.
Senyor Deu, Rei celestial, Deu Pare
omnipotent.
Senyor Jesucrist, Fill unigènit.
Senyor Deu, Anyell de Deu, Fill del
Pare.

Vos qui lleveu el pecat del mon,
tingueu pietat de nosaltres.
Vos qui lleveu el pecat del mon,
acolliu la nostra suplica.
Vos que seieu a la dreta del Pare,
tingueu pietat de nosaltres.
Perquè Vos sou l'únic Sant,
Vos l'únic Senyor, Vos l'únic Altíssim,
Jesucrist.
Amb l'Esperit Sant, en la glòria de Deu
Pare.
Amen.
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Oració col·lecta:
Bisbe: Oh Déu,
Pastor i guia de tots els fidels,
mireu-me propici,
Vós que m’heu posat com a Pastor
de l’Església de Tortosa;
feu que per la paraula i per l’exemple,
de tal manera sigui profitós al vostre ramat
que, juntament amb les ovelles que m’heu confiat
arribi a la vida eterna.
Per nostre Senyor Jesucrist el vostre Fill,
que amb Vós viu i regna
en la unitat de l’Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.
R/. Amén

LITÚRGIA DE LA PARAULA
LECTURA PRIMERA
LECTURA DEL LLIBRE DEL PROFETA ISAÏES (61, 1-3a)
L'Esperit del Senyor-Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a
portar la Bona Nova als desvalguts, a curar el cor adolorits, a proclamar als captius la
llibertat, i als presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor, el dia que
el nostre Déu farà justícia, a consolar tots els qui estan de dol, a vestir d’alegria els qui
porten dol per Sió, a donar-los una corona en lloc de cendra, perfums de festa en lloc del
vestit de dol, i cants de triomf en lloc del desconsol.
Paraula de Déu
R/. Us lloem, Senyor

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIAS (61, 1-3a).
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar
la Buena Noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar
la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad; para proclamar el año de
gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, a los
afligidos de Sión; para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta,
su abatimiento en cánticos.
Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor
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SALM RESPONSORIAL (23/22)
Cantem amb veu exultant el nom del Senyor.
El Senyor és el meu pastor,
no em manca res.
Em fa descansar en prats deliciosos;
em mena al repòs vora l’aigua,
i allí em retorna.
Em guia pels camins segurs
per l’amor del seu nom.

El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.

Ni quan passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res,
perquè us tinc vora meu;
la vostra vara de pastor
m’asserena i em conforta.

Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.

Davant meu pareu taula vós mateix,
i els enemics ho veuen;
m’heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa.

Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

Oh si! La vostra bondat i el vostre amor
m’acompanyen tota la vida,
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.

LECTURA SEGONA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SANT PERE (5, 1-4).
Estimats: als preveres de la vostra comunitat, jo, que, com ells, sóc prevere i testimoni dels
sofriments del Crist, i he de compartir amb ells la glòria que està a punt de revelar-se, els
faig aquesta recomanació: pastureu aquest ramat de Déu que teniu confiat; vetlleu per ell,
no com qui compleix un deure imposat, sinó de bona gana, per amor de Déu; no buscant
d’aprofitar-vos-en, sinó generosament; no com qui disposa de la seva hisenda, sinó donant
bon exemple a tot el ramat. Així, quan apareixerà el cap dels pastors, rebreu la corona de
la glòria que mai no es marcirà.
Paraula de Déu
R/. Us lloem, Senyor
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PEDRO (5, 1-4)
Queridos hermanos:
A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos
de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto: Sed pastores del
rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena
gana, como Dios quiere; no por sórdida ganancia, sino con generosidad; no como déspotas
sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca
el supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita.
Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor
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CANT DE L’AL·LELUIA

EVANGELI
El Senyor sigui amb vosaltres
R/. I amb el vostre esperit.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
R/. Glòria a vós, Senyor.
LECTURA DE L’EVANGELI SEGONS SANT JOAN (15, 9-17).
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
“Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc.
Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també
observo eles manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té.
Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu
manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un
amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu
el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A
vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou
vosaltres, els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d’anar
pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que
demanareu en nom meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres.”
Paraula del Senyor
R/. Lloança a Vós, oh Crist.
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (15, 9-17).
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros, y vuestra alegría llegue a
plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si
hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
señor; os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido; y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al
Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.
Palabra del Señor
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ara el sr. Bisbe Enrique fa l’homilia, acabada la qual tothom proclama la professió de fe
“Crec en un Déu”
PREGÀRIA DELS FIDELS
Bisbe: Presentem amb tota confiança les nostres súpliques i peticions al nostre Déu que
sap sempre escoltar perquè ens concedeixi el que més necessita la seva Església.
Pregàries
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Bisbe: Déu totpoderós, que m’heu elegit servent vostre per exercir el ministeri episcopal
en la vostra Església; acolliu amb bondat les nostres pregàries i que, a imatge del vostre
Fill i amb la gràcia de l’Esperit Sant, atengui amb caritat el poble que m’heu confiat.
Per Crist, Senyor nostre.

LITURGIA DE L’EUCARISTIA
PRESENTACIÓ DE LES OFRENES
Bisbe: Pregueu, germans,
perquè aquest sacrifici, meu i vostre,
sigui agradable a Déu, Pare omnipotent
R/. Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,
a lloança i glòria del seu nom,
i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Bisbe: En celebrar, Senyor, el memorial
de la vostra caritat immensa,
us preguem que el fruit d’aquesta obra redemptora
contribueixi, per mitjà de l’Església,
a la salvació de tot el món.
Per Crist Senyor Nostre.
R/.
Amén.
PREGÀRIA EUCARÍSTICA
El Senyor sigui amb vosaltres.
R/ I amb el vostre esperit.
Amunt els cors.
R/ Els elevem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor Déu nostre.
R/ Cal fer-ho i és de justícia.
Bisbe:
És realment just i necessari,
és el nostre deure i la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern
que, sempre i en tot lloc, us donem gràcies.
A Vós que, amb la unció de l’Esperit Sant,
heu constituït el vostre Unigènit
pontífex de l’aliança nova i eterna
i, per la vostra providència inefable,
heu volgut que el seu únic sacerdoci
fos perpetuat en l’Església.
Ell, en efecte, no solament enriqueix,
amb un sacerdoci reial, el poble dels redimits,
sinó que, portat pel seu amor fratern,
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escull uns homes que per la imposició de les mans
participin del seu sagrat ministeri,
renovin en nom seu el sacrifici de la redempció humana,
i preparin per als vostres fills el convit pasqual;
i que també, moguts per la caritat,
com a pastors vagin al davant del vostre poble,
l’alimentin amb la paraula
i el refacin amb els sagraments.
I que, donant la vida per Vós i pels seus germans,
s’esforcin a conformar-se a la imatge de Crist,
i amb fermesa us donin testimoni
d’amor i de fidelitat.
Per això, Senyor,
amb els àngels i tots els sants,
us cantem joiosos, tot dient:

Sant, Sant, Sant, ...
Bisbe:
Vós sou realment sant, Déu i Pare nostre,
i amb raó us canta lloances
tot l’univers creat,
perquè, pel vostre Fill Jesucrist, Senyor nostre,
i amb el poder de l’Esperit Sant
doneu vida a totes les coses i les santifiqueu,
i no deixeu mai de reunir-vos un poble,
que, de llevant fins a ponent,
presenti al vostre nom una oblació pura.
Concelebrants, estenent les dues mans de forma epiclètica

Per això vos supliquem, oh Pare,
que santifiqueu pel vostre Esperit
aquestes ofrenes
que hem presentat per ser consagrades,
perquè es converteixin
en el Cos + i en la Sang
del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor,
que ens confià la celebració
d’aquest sagrament.
Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el pa
i, donant-vos gràcies i beneint-vos,
el partí i el donà als seus deixebles, tot dient:
Estenent la mà dreta, de forma indicativa

PRENEU I MENGEU-NE TOTS,
QUE AIXÒ ÉS EL MEU COS,
ENTREGAT PER VOSALTRES
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Igualment, havent sopat,
prengué el calze
i, donant-vos gràcies i beneint-vos,
el passà als seus deixebles, tot dient:
Estenent la mà dreta, de forma indicativa

PRENEU I BEVEU-NE TOTS,
QUE AQUEST ÉS EL CALZE
DE LA MEVA SANG,
LA SANG DE L'ALIANÇA
NOVA I ETERNA,
VESSADA PER VOSALTRES
I PER TOTS ELS HOMES,
EN REMISSIÓ DELS PECATS.
FEU AIXÒ QUE ÉS EL MEU MEMORIAL.

Proclameu el misteri de la fe
R/ Anunciem la vostra mort,
confessem la vostra resurrecció,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
Seguim amb veu baixa, braços estesos.

Concelebrants
Per això, Pare,
celebrant el memorial
de la passió salvadora del vostre Fill,
de la seva admirable resurrecció
i de la seva ascensió al cel,
mentre esperem el seu retorn,
us oferim, en aquesta acció de gràcies,
el sacrifici sant i vivent.
Mireu l’ofrena de la vostra Església:
reconeixeu-hi la víctima
que ens ha reconciliat amb vós;
concediu-nos que els qui rebem
el Cos i la Sang del vostre Fill,
plens del seu Esperit Sant,
siguem en Crist un sol cos i un sol esperit.
Concelebrant 1
Que Ell faci de nosaltres una ofrena eterna
a fi que obtinguem l’herència
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amb els vostres escollits
en primer lloc,
amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb el seu espòs sant Josep,
amb els apòstols i els màrtirs,
amb sant Francesc Gil de Federic,
amb sant Enric d’Ossó,
amb santa Maria Rosa Molas,
amb sant Salvador d'Horta,
amb sant Pere Sans,
amb els beats del nostre bisbat,
i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió.
Concelebrant 2
Us preguem, Senyor,
que aquest sacrifici de reconciliació
dugui a tot el món la pau i la salvació.
Enfortiu en la fe i en la caritat
la vostra Església que encara peregrina a la terra,
juntament amb el vostre servent, el papa Francesc,
amb el nostre bisbe Enrique, i amb els altres bisbes,
preveres, els diaques,
i tot el poble que us heu redimit.
Acolliu les súpliques d’aquesta família
que heu admès a la vostra presència,
Per la vostra pietat, Pare clementíssim,
reuniu els vostres fills dispersos pel món.
Concelebrant 3
Els nostres germans difunts
i a tots els qui han sortit d’aquest món
en la vostra amistat,
admeteu-los al vostre Regne.
Allà esperem retrobar-nos amb ells
i saciar-nos per sempre de la vostra glòria,
per Crist Senyor nostre,
pel qual vós concediu al món tots els béns.
Bisbe: Per ell, amb ell i en ell,
Vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l’Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria
pels segles dels segles
Poble (Cantant): AMÉN
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RITU DE LA COMUNIÓ
Bisbe: Fidels als manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir:
Tothom:

Pare nostre, que esteu en el cel,
Sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre Regne;
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem
a la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Bisbe: Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals;
feu que hi hagi pau als nostres dies,
i per la vostra misericòrdia,
guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació:
mentre esperem l’acompliment de la nostra esperança,
la manifestació de Jesucrist, el Nostre Salvador.
R/. Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Bisbe: Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols
“Us deixo la pau; us dono la meva pau”,
no mireu els nostres pecats,
sinó la fe de l’Església,
i doneu-li aquella pau i aquella unitat
que Vós vau demanar.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
R/ Amén
Bisbe: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
R/. I amb el vostre esperit.
Diaca: Doneu-vos la pau.
Ara cada fidel fa als del seu costat un gest de pau i de caritat.
Quan ha acabat el ritu de la pau, el bisbe fa la Fracció del Pa, mentre es canta la següent
lletania:
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món....
Bisbe: Mireu l’anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món.
Feliços els convidats a la seva taula.
R/. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva;
Digueu-ho només de paraula i serà salva la meva ànima.
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Mentre els concelebrants i els fidels van combregant, es canta:
Jo crec en Vós
1.- Jo crec en vós, bon Déu, jo crec en vós, vivent misteriós ben a prop meu. Si el dubte
algun cop ve feu-me fort en la fe. Jo crec en vós, bon Déu, jo crec en vós.
2.- Jo espero en vós, bon Déu, jo espero en vós, sé que per mi vetlleu com Pare amorós.
Si em sento defallir i m'espanta patir. Jo espero en vós. bon Déu, jo espero en vós.
3.- Jo us estimo, bon Déu, tan sols a vós, així ho han fet els sants amb el cor joiós. Ells
em guien a mi de la creu pel camí. Jo us estimo, bon Déu, tan sols a vós.
4.- A prop de vós, bon Déu, a prop de vós, feu-me en vostre servei ben generós. Feu-me
sempre, Senyor, créixer en el vostre amor, a prop de vós, bon Déu, a prop de vós.
Ave Verum
Ave verum corpus natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine
Cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine
Esto nobis praegustatum mortis in examine
O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu fili Mariae.
Ave verum corpus natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine
Cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine
Esto nobis praegustatum mortis in examine
O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu fili Mariae.

Pescador de Hombres
1.- Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo
te siga.
Señor, me has mirado a las ojos; sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca; junto a ti, buscaré otro mar.
2.- Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descansen, amor que quiera seguir
amando
3.- Tú sabes bien lo que quiero, en mi barca no hay oro ni espadas, tan sólo redes y mi
trabajo
4.- Tú pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así
me llamas
Postcomunió:
Quan ha acabat la comunió, el bisbe des de la càtedra, diu l’oració de postcomunió:
Preguem.
Senyor, per la força d’aquest Misteri,
doneu-me abundosament els dons de la gràcia,
perquè compleixi dignament els deures pastorals
i aconsegueixi el premi etern de la meva fidelitat.
Per Crist Senyor nostre.
R/ Amén.
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BENEDICCIÓ I COMIAT
Bisbe:

Sigui beneit el nom del Senyor
R/ Ara i per tots els segles
El nostre auxili és el nom del Senyor.
R/ Que ha fet el cel i la terra
Que us beneeixi Déu totpoderós + Pare, + Fill, i + Esperit Sant.
R/ Amén.

VENERACIÓ DE LA RELÍQUIA DE LA CINTA
El prior de la Reial Arxicofradia de la Mare de Déu de la Cinta apropa al sr. Bisbe la
relíquia, perquè la veneri. Mentrestant, el poble canta el seu himne, de D. Joan Moreira i
Ramos, amb música del beat mn. Josep Mª Peris:
Fills de la terra tortosina, canteu a la nostra Cinta, himnes d’amor.
És la Cinta nostra Reina, nostra Mare, nostre Tresor. Veniu tortosins, la Cinta mo’l
demana, donem-li el cor.
Estimem-la, adorem-la, jurem defensar-la hasta la mort.
Cridem sempre, a veu plena, nostra Cinta, sobre tot!
Diaca: En el nom del Senyor, aneu-vos-en en pau.
El bisbe va a l’altar i el besa.
Després saluda els bisbes i preveres concelebrants i tots els fidels que s’acosten al
presbiteri per donar-li la benvinguda.
CANTS FINALS
Himne per la coronació de la Verge dels Desemparats
La pàtria valenciana s´empara baix ton mant
¡Oh, Verge Sobirana de terres de Llevant!
La terra llevantina reviu en ta Capella
al fervós homenatge de pur i ver amor.
Puix sou la nostra Reina i vostra Imatge bella
pareix que està envoltada de màgic resplendor.
La rosa perfumada, la mística assutzena,
lo seu verger formaren als peus de ton altar.
I fervorós en ella lo valencià t’ofrena.
La devoció més santa que es puga professar.
En terres valencianes, la fe per Vós no mor
i vostra Imatge Santa portem sempre en lo cor.
Salve, Reina del cel i la terra;
Salve, Verge dels Desemparats;
Salve, sempre adorada Patrona;
Salve, Mare del bons valencians
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El Virolai
Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel, il·lumineu la catalana terra, guieunos cap al Cel.
1.- Amb serra d’or els angelets serraren, eixos turons per fer-vos un palau; Reina del Cel
que els Serafins baixaren, deu-nos abric dins vostre mantell blau.
2.- Dels catalans sempre sereu Princesa, dels espanyols Estrella d’Orient, sigueu pels
bons pilar de fortalesa, pels pecadors el port de salvament.
3.- Amb vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí: sient per tots
l’escala de la glòria eixos penyals coberts de romaní.
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