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GGrraavviinnaa  iinn  PPuugglliiaa  ((BBAA))  

 
DDIIDDAATTTTIICCAA  AA  DDIISSTTAANNZZAA  PPEERR  LL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  

  
  
  
EEccccoo  ssiiaammoo  aarrrriivvaattii  aallllaa  sseeccoonnddaa  ppuunnttaattaa  ((aallmmeennoo  ppeerr  nnooii))..  QQuueessttaa  sseettttiimmaannaa  vvii  pprrooppoonnggoo  llaa  vviissiioonnee  
ddii  uunn  bbrreevvee  ffiillmmaattoo,,  dduurraa  ““ssoolloo””  44::3344,,  ““AAffffrreettttiiaammooccii  aadd  aammaarree,,  RRoobbeerrttoo  BBeenniiggnnii,,  II  DDiieeccii  
CCoommaannddaammeennttii,,  RRaaii  11,,  1155  ddiicceemmbbrree  22001144””..  
PPeerrcchhéé  mmii  ddiirreettee  vvooii??  
SSeemmpplliicceemmeennttee  ppeerrcchhéé  èè  iinn  lliinneeaa  ccoonn  ggllii  aappppuunnttii  cchhee  vvii  hhoo  ttrraassmmeessssoo  llaa  sseettttiimmaannaa  ssccoorrssaa  ee  ccii  
ccoonnsseennttee  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  nneelllloo  ssttuuddiioo  ddii  ““DDiioo  cchhee  aammaa  llee  ssuuee  ccrreeaattuurree””..  

  CCllaassssii  pprriimmee::  
oo  LLaa  BBiibbbbiiaa::  ÈÈ  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ssccrriittttaa  ddeellll’’aalllleeaannzzaa  dd’’aammoorree  ttrraa  DDiioo  ee  ggllii  uuoommiinnii..  

LLeetttteerraa  dd’’aammoorree  ddii  DDiioo  aallll’’uummaanniittàà  ((DDiioo  cchhee  ddiiaallooggaa  ccoonn  llee  ssuuee  ccrreeaattuurree))..  
  CCllaassssii  sseeccoonnddee::  

oo  ““NNeellllaa  SSiinnddoonnee  ssii  rriifflleettttee  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  ssooffffeerreennzzaa  uummaannaa,,  ccoommee  ll’’iiccoonnaa  ddeellllaa  
ssooffffeerreennzzaa  ddeellll’’iinnnnoocceennttee  ddii  ttuuttttii  ii  tteemmppii..  EEssssaa  èè  uunn  tteessttiimmoonnee  mmuuttoo  mmaa  
ssoorrpprreennddeenntteemmeennttee  eellooqquueennttee  ddeellllaa  PPaassssiioonnee,,  mmoorrttee  ee  rreessuurrrreezziioonnee  ddii  CCrriissttoo””..  
GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII..  

oo  IIll  ““RReeggnnoo  ddii  DDiioo””::  LLaa  rreellaazziioonnee  ttrraa  DDiioo  ee  ll’’uuoommoo  ppeerrcciiòò  GGeessùù  CCrriissttoo  èè  iill  RReeggnnoo  ddii  DDiioo  
CCoossìì  cchhee  ii  ccrriissttiiaannii,,  ccoommee  ppooppoolloo  ddii  DDiioo::  CCoonnttrriibbuuiissccoonnoo  aa  ccoossttrruuiirree  ccoonn  uunnaa  
mmeettaannooiiaa  ==  ((ccaammbbiiaammeennttoo,,  ccoonnvveerrssiioonnee  ddii  mmeennttaalliittàà,,  cciiòò  cchhee  ddiirriiggee  uunn  uuoommoo  nneellllee  
ssuuee  aazziioonnii))  ppeerrssoonnaallee  ee  ssoocciiaallee..  

  CCllaassssii  tteerrzzee::  
oo  ““SSee  nnoonn  ssii  ccrreeddee  iinn  nniieennttee,,  ssee  ttuuttttoo  èè  ppeerrmmeessssoo  ee  nniieennttee  iimmppoorrttaa,,  aalllloorraa  nnoonn  cc''èè  nnéé  

bbeennee  nnéé  mmaallee””  AAllbbeerrtt  CCaammuuss..  
oo  TTrraa  llee  vvaarriiee  eettiicchhee  ddeell  mmoonnddoo  ccoonntteemmppoorraanneeoo  qquueellllaa  rreelliiggiioossaa  ccrriissttiiaannoo--ccaattttoolliiccaa  

ttrroovvaa  iill  ssuuoo  ffoonnddaammeennttoo  nneell  DDeeccaallooggoo  eebbrraaiiccoo  ee  nneell  ccoommaannddaammeennttoo  ddeellll''aammoorree  
pprreeddiiccaattoo  ddaa  GGeessùù..    

oo  CCoossaa  ppeennsseerràà  mmaaii  ddii  mmee  DDiioo??::  ““FFiigglliioo  mmiioo,,  iioo  ppeennssoo  ssoolloo  bbeennee  ddii  ttee!!  TTuu  ppeerr  mmee  sseeii  
uunniiccoo  ee    iirrrriippeettiibbiillee..  IInn  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo  nnoonn  hhoo  ccrreeaattoo  aallttrraa  ppeerrssoonnaa  ccoommee  ttee..  II  ddoonnii  cchhee  
hhoo  ffaattttoo  aa  ttee,,  nnoonn  llii  hhoo  ddaattii  aa  nneessssuunn  aallttrroo..  NNeessssuunnoo  ppuuòò  pprreennddeerree  iill  ppoossttoo    
cchhee  iioo  hhoo  ppeennssaattoo  ppeerr  ttee  ffiinn  ddaallll’’eetteerrnniittàà..””  

  
IIll  ffiillmmaattoo  ee  vviissiibbiillee  ssuull  sseegguueennttee  lliinnkk::  https://www.gravinaoggi.it/affrettiamoci-ad-amare.html 
(tenere premuto il tasto ctrl e con il cursore posizionarsi sul link e cliccare; diversamente copia ed incolla nella barra 
degli indirizzi). Nella stessa pagina trovate anche il testo per approfondire meglio. 
DDooppoo  llaa  vviissiioonnee  uunn  vvoossttrroo  ccoommmmeennttoo  ((sseeccoonnddoo  ggllii  aarrggoommeennttii  ddii  ssttuuddiioo  ddeellllee  vvaarriiee  ccllaassssii))  ddoovvrràà  
eesssseerree  iinnvviiaattoo  ttrraammiittee  mmaaiill::  vviittoo..rraagguussoo@@iissttrruuzziioonnee..iitt    
CChhiiaarriimmeennttii  eedd  aapppprrooffoonnddiimmeennttii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  cchhiieessttii  sseemmpprree  aattttrraavveerrssoo  llaa  mmaaiill  ddii  ccuuii  ssoopprraa..  
BBeennee..  TTaannttee  bbeellllee  ccoossee  aa  ttuuttttii  vvooii  ((ccoommpprreessii  ggeenniittoorrii,,  ffrraatteellllii,,  ssoorreellllee,,  nnoonnnnii,,  nnoonnnnee,,  zziiii  ee  zziiee  ee  aa  ttuuttttii  
qquueellllii  cchhee  vvoolleettee  vvooii))..    
AAllllaa  ““pprroossssiimmaa  ppuunnttaattaa””..  ((ssiiccuurraammeennttee  uunnaa  vveerriiffiiccaa!!!!!!))..  
AAuugguurroonnii::  ANDRÀ TUTTO BENE. 

Prof. Vito RAGUSO  


