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GGrraavviinnaa  iinn  PPuugglliiaa  ((BBAA))  

 
DDIIDDAATTTTIICCAA  AA  DDIISSTTAANNZZAA  PPEERR  LL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  

  
  
SSiiaammoo  aarrrriivvaattii  aallllaa  qquuaarrttaa  ppuunnttaattaa..    
QQuueessttaa  sseettttiimmaannaa  mmeettttoo  aa  vvoossttrraa  ddiissppoossiizziioonnee  uunnaa  ppiiccccoollaa  ssiinntteessii  ssuullllaa  sseettttiimmaannaa  SSaannttaa..  ((vvaaii  aall  ffiillee  
aalllleeggaattoo  iinn  ppddff  LLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  SSAANNTTAA))  
  
AA  vvooii  ee  aa  ttuuttttii  ii  vvoossttrrii  ccaarrii  uunn  ppeennssiieerroo  ddii  aauugguurriioo  ppaassqquuaallee::  
««NNoonn  ppeennssaavvaammoo  cchhee  ffoossssee  ccoossìì  nneecceessssaarriiaa  llaa  rreessuurrrreezziioonnee  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  ssppeerraannzzaa»»..    
NNeell  lliinngguuaaggggiioo  ccoommuunnee  aabbbbiiaammoo  bbaannaalliizzzzaattoo  llaa  ssppeerraannzzaa..  OO  ll''aabbbbiiaammoo  llaasscciiaattaa  aaii  ««ppoovveerraaccccii»»::  
ppeerrcchhéé  nnooii,,  ««llee  ppeerrssoonnee  sseerriiee»»,,  ssiiaammoo  qquueellllii  ddeeii  pprrooggeettttii,,  ddeeii  bbiillaannccii,,  ddeellllee  pprreevviissiioonnii..  AAccccaaddee  aanncchhee  
««nneellllaa  vviittaa  ccrriissttiiaannaa»»  qquuaannddoo  èè  ««rraassssiiccuurraattaa  ddaallllaa  bbuuoonnaa  ssaalluuttee,,  ddaa  uunn  cceerrttoo  bbeenneesssseerree,,  ddaallllaa  ““ssoolliittaa  
ssttoorriiaa””»»  ee  aalllloorraa  ««ii  tteemmii  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ssoonnoo  llee  rraaccccoommaannddaazziioonnii  ddii  ooppeerree  bbuuoonnee,,  ddii  bbuuoonnii  
sseennttiimmeennttii,,  ddii  ffeeddeellttàà  aaggllii  iimmppeeggnnii,,  ddii  ppeennssiieerrii  oorrttooddoossssii..  MMaa  qquuaannddoo  ssii  iinnttuuiissccee  cchhee  qquuaallccuunnoo  iinn  
ccaassaa  ddeevvee  aaffffrroonnttaarree  iill  ppeerriiccoolloo  eessttrreemmoo,,  aalllloorraa  ll’’uunniiccaa  rroocccciiaa  aallllaa  qquuaallee  aappppooggggiiaarrssii  ppuuòò  eesssseerree  ssoolloo  
cchhii  hhaa  vviinnttoo  llaa  mmoorrttee»»..  CCoommee  ssii  lleeggggee  nneellllaa  PPrriimmaa  LLeetttteerraa  aaii  CCoorriinnzzii::  ««ssee  CCrriissttoo  nnoonn  èè  rriissoorrttoo»»,,  aalllloorraa  
««vvuuoottaa»»  ee  ««vvaannaa»»  èè  llaa  nnoossttrraa  ffeeddee..  
««BBuuoonnaa  PPaassqquuaa!!  SSiiaattee  lliieettii  nneell  SSiiggnnoorree!!»»..    
UUnnaa  PPaassqquuaa  ««vviissssuuttaa  ppiiùù  iinn  ccaassaa  cchhee  iinn  cchhiieessaa»»,,  ccoommee  ««llaa  cceennaa  sseeccoonnddoo  GGiioovvaannnnii»»,,  ii  ccuuii  ««sseeggnnii  
eesspprreessssiivvii»»  ssoonnoo  ««llaa  llaavvaannddaa  ddeeii  ppiieeddii,,  llaa  rriivveellaazziioonnee  iinntteennssaa  aaggllii  aammiiccii  ddeeii  ppeennssiieerrii  ppiiùù  pprrooffoonnddii,,  llaa  
pprreegghhiieerraa  ppiiùù  aaccccoorraattaa  aall  PPaaddrree»»..  EE  ssii  rriinnnnoovvaa  llaa  ppaarroollaa  ddii  GGeessùù  cchhee  vviieennee  iinn  mmeezzzzoo  aaii  ddiisscceeppoollii,,  
cchhiiuussii  iinn  ccaassaa,,  iinnttiimmoorriittii::  PPaaccee  aa  vvooii!!  ««IInnccoommiinncciiaa  ccoossìì  uunnaa  ssttoorriiaa  nnuuoovvaa..  PPeerrcciiòò  ppoossssoo  iinnvviittaarrvvii  
aannccoorraa  aa  oorriieennttaarree  iill  nnoossttrroo  ccaammmmiinnoo  ddii  CChhiieessaa,,  ccoonn  qquuaannttoo  hhoo  ssccrriittttoo::  SSiiaattee  sseemmpprree  lliieettii  nneell  
SSiiggnnoorree!!  ((FFiill  44,,44))..  LLeetttteerraa  ppeerr  iill  tteemmppoo  ppaassqquuaallee..  PPaaccee  aa  vvooii!!  BBuuoonnaa  PPaassqquuaa»»..  
((MMoonnss  MMaarriioo  EEnnrriiccoo  DDeellppiinnii aarrcciivveessccoovvoo  mmeettrrooppoolliittaa  ddii  MMiillaannoo))  

  
CChhiiaarriimmeennttii,,  rriissppoossttee  ee  ccoommmmeennttii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnvviiaattii  ttrraammiittee  mmaaiill::  vviittoo..rraagguussoo@@iissttrruuzziioonnee..iitt    
TTaannttee  bbeellllee  ccoossee  aa  ttuuttttii  vvooii  ..    
AAllllaa  ““pprroossssiimmaa  ppuunnttaattaa””..    
AAuugguurroonnii::  ANDRÀ TUTTO BENE. 

Prof. Vito RAGUSO  


