Sant Hipòlit va rebre l'homenatge de tota Cocentaina
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El diumenge 13 d'agost, coincidint enguany amb la celebració de la festa litúrgica de Sant
Hipòlit Màrtir
, Cocentaina va retre
homenatge a qui és el seu patró des de l'any 1600. La jornada va començar a les set i mitja del
matí amb
la Segona Diana
a la qual els més menuts van tornar a tenir tot el protagonisme. Després d'un merescut
esmorzar, l'activitat festera es va traslladar als carrers del nucli antic del nostre poble els quals,
van ser testimoni un any més de
l'ofrena floral a Sant Hipòlit
. En aquesta ocasió les filaes van aportar, al costat de les flors, cistelles amb aliments no
peribles així com productes d'higiene i neteja personal que van ser lliurats a
Càritas Interparroquial
. A continuació es va celebrar
la missa major
a l'església de Santa Maria, oficiada enguany per
Fra José Manuel Sanchis
, i en finalitzar la mateixa els càrrecs festers van rebre el reconeixement de la festa i de tota
Cocentaina en el singular i únic acte de la
Presentació d'Armes
que va tenir lloc a les portes del consistori. Ja a la vesprada, a les 20:15 hores, va començar
des de l'esmentat temple
la solemne processó amb la imatge de Sant Hipòlit i la seua Relíquia
portades pels festers de les quatre filaes càrrecs del 2017. Aquesta va finalitzar cap a les deu
del nit amb
un dispar d´ arcabusseria a la plaça de l'església
mentre a l'interior de Santa Maria es va donar a besar la Relíquia a nombrosos fidels i devots.
La
Retreta
, que aquest any va ser voluntària per a les filaes, va culminar l'intens dia de Sant Hipòlit Màrtir.
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