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LLaa  RReeggoollaa  OO..ff..SS..::  iiddeennttiittàà  eedd  aappppaarrtteenneennzzaa  

LLaa  ccoommuunniioonnee  ddii  vviittaa,,  AArrtt..  66  ((11aa  ppaarrttee))  
  

Compieta del Giovedì 
 
Articolo 6 
Sepolti e resuscitati con Cristo nel Battesimo che li rende membri vivi della Chiesa, e ad 
essa più fortemente vincolati per la Professione, si facciano testimoni e strumenti della 
sua missione tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola. 
Ispirati a S. Francesco e con lui chiamati a ricostruire la Chiesa, si impegnino a vivere in 
piena comunione con il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti in un fiducioso e aperto dialogo di 
creatività apostolica. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 3, 13-17) 
13 In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da 
lui. 14 Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te 
e tu vieni da me?». 15 Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così 
adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. 16 Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui. 17 Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».  
 
 
Dalle Fonti Francescane (FF 2118) 
2118 Perché fosse d’esempio, ho consacrato il periodo di quaranta giorni nel digiuno, 
nelle veglie e nella preghiera, insegnando con questo che il tempo della vita dei battezzati 
si deve tutto e perfettamente consacrare al culto divino, e che in questo modo i miei 
seguaci, per il merito della mia morte, vincessero il principe e rettore del mondo di 
queste tenebre e, morti al mondo e a tutte le cose del mondo, vivessero solo per Dio, 
cercando e gustando solo le cose che sono del cielo e non quelle di questa terra. 
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FFiinnoorraa  ccii  ssiiaammoo  ssooffffeerrmmaattii  aa  ppaarrllaarree  ddeellllaa  ccoossaa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee,,  cchhee  èè  iill  ffaarr  ppoossttoo  aallllaa  
PPaarroollaa  ddii  DDiioo  nneellllaa  nnoossttrraa  vviittaa,,  ffiinnoo  aadd  aassssuummeerree  qquueellllaa  cchhee  ccii  èè  rraaccccoollttaa  ee  ccoonnsseeggnnaattaa  
mmeeddiiaannttee  llaa  RReeggoollaa,,  ccoommee  nnoorrmmaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  vviittaa..  SSiiaammoo  nneellllaa  ppaarrttee  ddeellll''aattttuuaazziioonnee  
pprraattiiccaa,,  ssttiiaammoo  ppaarrllaannddoo  pprreecciissaammeennttee  ddeellllaa  ""ffoorrmmaa  ddii  vviittaa""..  CCii  eerraavvaammoo  ssooffffeerrmmaattii  aa  
ppaarrllaarree  ddii  CCrriissttoo  ccoommee  cceennttrroo  ddii  iissppiirraazziioonnee,,  ddeell  ssuuoo  vvaannggeelloo  ccoommee  iilllluummiinnaazziioonnee  ee  vviiaa  ddii  
vviittaa;;  cc''èè  ssttaattoo  uunn  ppiiccccoolloo  aacccceennnnoo  aallll''eeuuccaarreessttiiaa,,  ssuullllaa  qquuaallee  ssii  rriittoorrnneerràà  ppeerròò  ppiiùù  ttaarrddii,,  aa  
lluuooggoo  ggiiuussttoo;;  eedd  oorraa,,  ggllii  aarrttiiccoollii  66  ee  77  ccii  ppaarrllaannoo  ddeell  nnoossttrroo  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  bbaatttteessiimmoo  ee  
ddeellllee  ssuuee  ccoonnsseegguueennzzee,,  ddeell  nnoossttrroo  iimmppeeggnnoo  ddii  ccoonnvveerrssiioonnee  ee  ddeellllaa  ssuuaa  aattttuuaazziioonnee  pprraattiiccaa  
ssaaccrraammeennttaallee..  
  
AArrtt..  66::  ""SSeeppoollttii  ee  rriissuusscciittaattii  ccoonn  CCrriissttoo  nneell  bbaatttteessiimmoo  cchhee  llii  rreennddee  mmeemmbbrrii  vviivvii  ddeellllaa  
CChhiieessaa,,  ee  aadd  eessssaa  ppiiùù  ffoorrtteemmeennttee  vviinnccoollaattii  ppeerr  llaa  pprrooffeessssiioonnee,,  ssii  ffaacccciiaannoo  tteessttiimmoonnii  ee  
ssttrruummeennttii  ddeellllaa  ssuuaa  mmiissssiioonnee  ttrraa  ggllii  uuoommiinnii,,  aannnnuunncciiaannddoo  CCrriissttoo  ccoonn  llaa  vviittaa  ee  ccoonn  llaa  
ppaarroollaa..    
IIssppiirraattii  ddaa  ssaann  FFrraanncceessccoo  ee  ccoonn  lluuii  cchhiiaammaattii  aa  rriiccoossttrruuiirree  llaa  CChhiieessaa,,  ssii  iimmppeeggnniinnoo  aa  vviivveerree  
iinn  ppiieennaa  ccoommuunniioonnee  ccoonn  iill  PPaappaa,,  ii  VVeessccoovvii  ee  ii  SSaacceerrddoottii  iinn  uunn  ffiidduucciioossoo  ee  aappeerrttoo  ddiiaallooggoo  ddii  
ccrreeaattiivviittàà  aappoossttoolliiccaa""  
  
TTuuttttee  llee  ppaarroollee  ssoonnoo  mmiissuurraattee  ee  ssuu  cciiaassccuunnaa  bbiissooggnneerreebbbbee  ssooffffeerrmmaarrssii,,  mmaa  ssiiccccoommee  ssuu  
aallccuunnii  ddii  qquueessttii  aassppeettttii  ccii  ssiiaammoo  ggiiàà  ttrraatttteennuuttii,,  ppeennssoo  ssiiaa  ppiiùù  ooppppoorrttuunnoo  ffaarree  ddeellllee  ssiinntteessii,,  
rriicchhiiaammaannddoo  qquueelllloo  cchhee  ggiiàà  aabbbbiiaammoo  mmeeddiittaattoo  ee  vveeddeennddoo  ll''iimmppoossttaazziioonnee  cchhee  vviieennee  
ssuuggggeerriittaa  aattttrraavveerrssoo  qquueessttaa  ssiinntteessii  ffaattttaa  ddaallllaa  RReeggoollaa..    
  
11..  --  PPrreemmeessssee    
  
LLaa  rriissppoossttaa  aallllaa  PPaarroollaa  ddii  DDiioo  ooffffeerrttaa  aa  nnooii,,  ssccooppeerrttaa  ee  mmeeddiittaattaa,,  ssii  aarrttiiccoollaa  ssuull  ttrraacccciiaattoo  ddii  
ttrree  pprreesseennzzee  ssaaccrraammeennttaallii::  iill  bbaatttteessiimmoo  ((aarrtt..  66)),,  llaa  ppeenniitteennzzaa  ((aarrtt..  77)),,  ll''eeuuccaarreessttiiaa  ((aarrtt..  
88));;  ccoommee  aattttoo  ee  rreeaallttàà  ssaaccrraammeennttaallee--lliittuurrggiiccaa  iinnnnaannzzii  ttuuttttoo  ee  ccoommee  ttrraadduuzziioonnee  iinn  vviittaa  
qquuoottiiddiiaannaa..  QQuueessttoo  èè  iill  pprrooggeettttoo  ddeellllaa  RReeggoollaa::  rriipprreesseennttaarrccii  llaa  ffoorrmmaa  ddii  vviittaa  ddeell  vvaannggeelloo,,  llaa  
rriissppoossttaa  dd''aammoorree  cchhee  nnooii,,  ccoommee  ccrriissttiiaannii  ee  ccoommee  ffrraanncceessccaannii,,  ddoobbbbiiaammoo  ddaarree  aallll''aammoorree  ddii  
DDiioo,,  sseeccoonnddoo  ii  ttrree  ggrraannddii  ssaaccrraammeennttii  ddeellllaa  iinniizziiaazziioonnee  ccrriissttiiaannaa..    
LL''aannggoollaattuurraa  ssoottttoo  llaa  qquuaallee  vviieennee  pprreesseennttaattaa  llaa  rriifflleessssiioonnee  èè  dduupplliiccee::  ssiiaammoo  gguuaarrddaattii  pprriimmaa  
ddii  ttuuttttoo  ccoommee  ccrriissttiiaannii,,  sseemmpplliicceemmeennttee  ccrriissttiiaannii,,  ppooii  ccoommee  ccrriissttiiaannii  cchhiiaammaattii  aadd  eesssseerree  
ffrraanncceessccaannii..    
UUnn''aallttrraa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ccuuii  bbiissooggnnaa  bbaaddaarree,,  lleeggggeennddoo  qquueessttee  ppaarroollee,,  èè  iill  dduupplliiccee  aassppeettttoo  
ssoottttoo  iill  qquuaallee  ssoonnoo  pprreesseennttaattee::  ll''aassppeettttoo  ppeerrssoonnaallee,,  iinnddiivviidduuaallee;;  cciiaassccuunnoo  èè  cchhiiaammaattoo  
ppeerrssoonnaallmmeennttee  aa  ccoonnvveerrttiirrssii,,  cciiaassccuunnoo  èè  cchhiiaammaattoo  aa  vviivveerree  iill  bbaatttteessiimmoo,,  aa  vviivveerree  
ll''eeuuccaarreessttiiaa  ccoommee  ccrriissttiiaannoo  ee  ccoommee  ffrraanncceessccaannoo;;  ee  ll''aassppeettttoo  ccoommuunniittaarriioo::  ttuuttttii  iinnssiieemmee  
ccoommee  ccrriissttiiaanniittàà,,  ee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccoommee  ffrraatteerrnniittàà  ffrraanncceessccaannaa,,  ssiiaammoo  cchhiiaammaattii  aa  vviivveerree  
iinn  uunn  cceerrttoo  mmooddoo  iill  bbaatttteessiimmoo,,  llaa  ppeenniitteennzzaa  ee  ll''eeuuccaarreessttiiaa..    
QQuueessttaa  dduupplliiccee  aannggoollaattuurraa  ddeevvee  eesssseerree  sseemmpprree  tteennuuttaa  pprreesseennttee  nneell  ppaarrttiiccoollaarree  ssttiillee  ddii  
mmeeddiittaazziioonnee  ffrraanncceessccaannaa,,  cciiooèè  aatttteenneennddooccii  aallllaa  nnoorrmmaa  cchhee  iill  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  èè  
ll''aatttteennzziioonnee  aallllaa  iinniizziiaattiivvaa  ddii  DDiioo..  IIll  bbaatttteessiimmoo,,  llaa  ppeenniitteennzzaa  ee  ll''eeuuccaarreessttiiaa  ssoonnoo,,  pprriimmaa  ddii  
ttuuttttoo,,  uunn  ddoonnoo  ddii  DDiioo;;  èè  DDiioo  cchhee  ssii  mmuuoovvee  vveerrssoo  ddii  nnooii,,  ee  aa  qquueessttoo  ddoonnoo,,  rriifflleetttteennddoo  ssuu  
''qquueessttoo  ddoonnoo,,  rriivveesstteennddooccii  ddii  qquueessttoo  ddoonnoo,,  nnooii  rriissppoonnddiiaammoo  aattttrraavveerrssoo  uunn  iimmppeeggnnoo  
ppeerrssoonnaallee  ee  ccoommuunniittaarriioo..    
QQuueessttoo  èè  pprroopprriioo  iill  llaattoo  ccaarraatttteerriissttiiccoo  ddeellllaa  mmeeddiittaazziioonnee,,  ddeellllaa  ccoonntteemmppllaazziioonnee  ee  qquuiinnddii  
ddeellllaa  vviittaa  ffrraanncceessccaannaa::  mmeetttteerree  sseemmpprree  aall  pprriimmoo  ppoossttoo  ee  ccoonnssiiddeerraarree  sseemmpprree  pprriimmaa  ddii  
ttuuttttoo  iill  ddoonnoo  ddii  DDiioo..    
NNoonn  iimmppoorrttaannoo  llee  nnoossttrree  vviicceennddee,,  nnoonn  iimmppoorrttaannoo  llaa  mmiiaa  ppiiccccoolleezzzzaa  ppeerrssoonnaallee  oo  llaa  nnoossttrraa  
ddeebboolleezzzzaa  oo  aabbiittuuddiinnaarriieettàà  oo  llaa  nnoossttrraa  rriiggiiddeezzzzaa  ccoommee  ffrraatteerrnniittàà;;  iimmppoorrttaa  cchhee  DDiioo  ccii  
mmaannddii,,  iimmppoorrttaa  cchhee  CCrriissttoo  ee  llaa  CChhiieessaa  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ––  aattttrraavveerrssoo  llaa  RReeggoollaa  --  ccii  
ddiiccaannoo::  ""AApprriitteevvii  aallll''ooppeerraa  ddeellllaa  CChhiieessaa,,  aannnnuunncciiaattee  iill  vvaannggeelloo  ccoonn  llaa  vviittaa  ee  ccoonn  llaa  ppaarroollaa"";;  
iimmppoorrttaa  cchhee  ccii  ddiiccaa  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ccoonnvveerrttiirreeii  sseennzzaa  mmaaii  ssppaavveennttaarrccii  ee  ddii  aattttiinnggeerree  llaa  
nnoossttrraa  ffoorrzzaa  aallll''eeuuccaarreessttiiaa  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo,,  ppeerrcchhéé  èè  LLuuii  cchhee  ddàà  llaa  ffoorrzzaa,,  nnoonn  ssiiaammoo  nnooii..    
SSiiggnniiffiiccaa,,  dduunnqquuee,,  cchhee  nneessssuunnaa  mmoottiivvaazziioonnee  ddii  uummaannaa  mmiisseerriiaa,,  oo  ppuussiillllaanniimmiittàà  vvaallee  aa  
ddiissppeennssaarrccii  ddaall  vviivveerree  iill  bbaatttteessiimmoo  ddii  mmoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee  ee  ll''aannnnuunncciioo,,  ppeerrcchhéé  iill  ddoonnoo  ee  llaa  
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mmiissssiioonnee  ddii  CCrriissttoo  vvaallggoonnoo  ppeerr  ssee  sstteessssii;;  nnooii  ssaarreemmoo  sseemmpplliicceemmeennttee  ddeeii  ppoorrttaattoorrii  ddii  uunn  
ddoonnoo  ee  nnoonn  ppoossssiiaammoo  ttrraatttteenneerree  ll''ooppeerraa  ddii  CCrriissttoo  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  mmiisseerriiaa,,  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  
ddeebboolleezzzzaa..  QQuueessttoo  vvaallee  aanncchhee  ssee  nnoonn  vviivveessssiimmoo  iill  bbaatttteessiimmoo!!  ÈÈ  bbeennee  rriiccoorrddaarree  uunnaa  ffrraassee  
ddii  ssaann  PPaaoolloo,,  qquuaannddoo  mmoollttii  ssii  ssccaannddaalliizzzzaannoo  ppeerrcchhéé  ccii  ssoonnoo  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  nnoonn  ccrreeddoonnoo,,  
ee  ppeerr  mmoottiivvii  uummaannii  mmaatteerriiaallii,,  mmaaggaarrii  ppeerr  ffaarree  ssoollddii,,  aannnnuunncciiaannoo  iill  vvaannggeelloo::  mmaa  cchhee  
iimmppoorrttaa  ssee  lloo  ffaannnnoo  aanncchhee  ddaa  iippooccrriittii  ee  ppeerr  ttoorrnnaaccoonnttoo  ppeerrssoonnaallee??  ""ppuurrcchhéé  CCrriissttoo  ssiiaa  
aannnnuunncciiaattoo"",,  ddiiccee  ssaann  PPaaoolloo"",,  SSii  mmaanniiffeessttaa  qquuii  uunnaa  bbeelllliissssiimmaa  lliibbeerrttàà  ddii  ffrroonnttee  aall  ddoonnoo  ddii  
DDiioo,,  cchhee  aaggiissccee  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccaattttiivveerriiaa  uummaannaa,,  ccoommee  hhaa  aaggiittoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  
ccaattttiivveerriiaa  uummaannaa  ppeerr  eeffffeettttuuaarree  llaa  ppaassssiioonnee  ee  llaa  mmoorrttee  ddii  CCrriissttoo,,  ppeerrcchhéé  sseennzzaa  llaa  ccaattttiivveerriiaa  
uummaannaa  CCrriissttoo  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  mmeessssoo  iinn  ccrrooccee;;  mmaa  iill  ssuuoo  aammoorree  ttrriioonnffaa,,  èè  ppiiùù  ggrraannddee  
ddeellllaa  ccaattttiivveerriiaa  ee  ssaannaa  llaa  sstteessssaa  ccaattttiivveerriiaa  ee  ddeebboolleezzzzaa  ddeellll''uuoommoo..  EE  qquuii  mmii  rriittrroovvoo  ccoonn  
qquueelllloo  cchhee  ddiiccee  FFrraanncceessccoo  ffiinnoo  ddaallll''iinniizziioo  ddeellllaa  ssuuaa  ccoonnvveerrssiioonnee,,  ssee  ppoossssiiaammoo  aacccceettttaarree  cchhee  
qquueessttaa  ssiiaa  ssttaattaa  llaa  ssuuaa  pprriimmaa  pprreegghhiieerraa::..  ""AAllttiissssiimmoo  gglloorriioossoo  DDiioo,,  //  iilllluummiinnaa  llee  tteenneebbrree  ddee  
lloo  ccaarree  mmiioo  //  EEtt  ddaammee  ffeeddee  ddrriiccttaa,,  //  ssppeerraannzzaa  cceerrttaa  ee  ccaarriittàà  ppeerrffeeccttaa,,  //  sseennnnoo  ee  
ccooggnnoosscceemmeennttoo,,  //  SSiiggnnoorree,,  //  cchhee  ffaacccciiaa  lloo  ttuuoo  ssaannttoo  ee  vveerraaccee  ccoommaannddaammeennttoo..  AAmmeenn""..    
  
QQuueessttoo  ssoolloo  ccoonnttaa::  oosssseerrvvaarree  ii  ccoommaannddaammeennttii  ddeell  SSiiggnnoorree..    
EE  iill  pprriimmoo  ddeeii  ssuuooii  ccoommaannddaammeennttii  èè  qquueessttoo::  ""AAnnnnuunncciiaattee  ccoonn  llaa  vviittaa  ee  ccoonn  llaa  ppaarroollaa  iill  
vvaannggeelloo""..  NNuullllaa  ccii  ddeevvee  ttrraatttteenneerree  ddaa  qquueessttoo  ccoommppiittoo..    
EE  vveenniiaammoo  aalllloorraa,,  ddooppoo  qquueessttee  pprreemmeessssee,,  aall  tteessttoo..  CCii  vviieennee  rriiccoorrddaattoo  cchhee  nnooii  ssiiaammoo  ssttaattii  
""sseeppoollttii  ee  rriissuusscciittaattii  ccoonn  CCrriissttoo"",,  cchhee  ccii  hhaa  rreessii  mmeemmbbrraa  vviivvee  ddeellllaa  CChhiieessaa..  IIll  bbaatttteessiimmoo  ddii  
aaccqquuaa  ee  ddii  SSppiirriittoo  èè  ddoonnoo  ddeelllloo  SSppiirriittoo  cchhee  èè  ssttaattoo  mmeerriittaattoo  ddaa  GGeessùù..    
ÈÈ  ll''iinniizziioo  ddeellllaa  sseeqquueellaa  ddii  CCrriissttoo  nneellllaa  lliinneeaa  eesssseennzziiaallee,,  cciiooèè  nneellll''aacccceettttaarree  ddii  mmoorriirree::  qquueessttoo  
vvuuooii  ddiirree  eesssseerree  bbaatttteezzzzaattii,,  iill  ssiimmbboolloo  ddeellllaa  iimmmmeerrssiioonnee  nneellll''aaccqquuaa,,  ccoommuunnqquuee  ssiiaa  ffaattttoo  
lliittuurrggiiccaammeennttee,,  èè  ssiimmbboolloo  ddii  mmoorrttee,,  èè  uunn  aacccceettttaarree  ddii  mmoorriirree,,  ccoonn  ll''iimmmmeerrssiioonnee;;  èè  
aacccceettttaarree  cchhee  lluuii  ccii  ffaacccciiaa  rriissoorrggeerree,,  ccooll  rriieemmeerrggeerree  ddaallllee  aaccqquuee..  QQuueessttaa  sseeppoollttuurraa  ee  
rriissuurrrreezziioonnee  ccoonn  CCrriissttoo  vvuuooll  ddiirree  iimmppeeggnnoo  ddii  ssppoogglliiaazziioonnee  ddaa  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  èè  vveecccchhiioo,,  ddaa  
ttuuttttaa  llaa  vviittaa  ddii  ppeeccccaattoo,,  ddaallllaa  mmeennttaalliittàà  mmoonnddaannaa;;  èè  iimmppeeggnnoo  aa  rriissoorrggeerree,,  cciiooèè  aadd  eesssseerree  
ccrreeaattuurree  nnuuoovvee,,  ssuullllaa  tteerrrraa,,  ttrraa  ggllii  uuoommiinnii,,  mmaa  ccoommee  uuoommiinnii  ddii  aallttrroo  mmoonnddoo,,  ccoommee  vviieennee  
ddeettttoo  ddii  FFrraanncceessccoo,,  cciiooèè  ggiiàà  ppaarrtteecciippii  ddeell  RReeggnnoo  ddii  DDiioo..    
QQuueessttoo  èè  iill  ddoonnoo  ddeell  bbaatttteessiimmoo::  ssiiaammoo  mmoorrttii  ee  ggiiàà  rriissuusscciittaattii  ee  ggiiàà  ppaarrtteecciippii  ddii  ttuuttttoo  qquueelllloo  
cchhee  èè  iill  RReeggnnoo  ddii  DDiioo  ee  nnoonn  ssiiaammoo  ssoollii,,  ppeerrcchhéé  ccoonn  nnooii  cc''èè  sseemmpprree  ccoolluuii  cchhee  èè  ttii  rriissoorrttoo,,  iill  
SSiiggnnoorree..    
SSee  nnooii  ccrreeddeessssiimmoo  vveerraammeennttee  cchhee  GGeessùù  èè  rriissoorrttoo,,  ddoovvrreemmmmoo  sseennttiirrlloo  qquuii,,  ppeerrcchhéé  GGeessùù,,  
ddooppoo  llaa  rreessuurrrreezziioonnee,,  nnoonn  èè  ppiiùù  uunn  mmoorrttoo,,  ee  nnoonn  èè  iill  PPaaddrree  iinnvviissiibbiillee;;  GGeessùù  ppuuòò  rreennddeerrssii  
vviissiibbiillee  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo;;  ccoommee  ssii  rreennddee  vviissiibbiillee  ssaaccrraammeennttaallmmeennttee  nneellll''eeuuccaarreessttiiaa,,  
ccoossìì  ppoottrreebbbbee  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo  ffaarrssii  vveeddeerree,,  ffaarrssii  ttooccccaarree,,  aanncchhee  ssee  hhaa  ddeettttoo::  ""BBeeaattii  qquueellllii  
cchhee  ccrreeddoonnoo  sseennzzaa  aavveerr  ttooccccaattoo  ee  vveedduuttoo""..    
GGeessùù,,  dduunnqquuee,,  èè  pprreesseennttee  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo,,  ee  ccoossìì  nnooii  ssiiaammoo  iinn  qquueellllaa  vviittaa  nnuuoovvaa  iinn  ooggnnii  
mmoommeennttoo,,  aanncchhee  ssee  ttuuttttoo  sseemmbbrraa  ddiirreeii  iill  ccoonnttrraarriioo..  AAnncchhee  ssee  ccoonnttiinnuuaammeennttee  ssiiaammoo  
iimmmmeerrssii  nneellllee  nnoossttrree  ccoollppee,,  nneellllee  nnoossttrree  ppiicccciinneerriiee,,  nneellllee  nnoossttrree  iinnccoommpprreennssiioonnii,,  nneellllaa  
nnoossttrraa  mmaannccaannzzaa  ddii  ssppaazziioo  ppeerr  ggllii  aallttrrii  nnooii  ssiiaammoo  rriissoorrttii,,  ssiiaammoo  ggiiàà  nneellllaa  vviittaa  nnuuoovvaa,,  cchhee  lloo  
vvoogglliiaammoo  oo  nnoonn  lloo  vvoogglliiaammoo::  ll''iimmppoorrttaannttee  ddeellllaa  ccoonnvveerrssiioonnee  --  nnee  ppaarrllaa  iill  ppaarraaggrraaffoo  
ssuucccceessssiivvoo  --  èè  pprroopprriioo  qquueessttoo::  ddii  vvoolleerree  qquueelllloo  cchhee  cc''èè  ggiiàà..  EEccccoo  ppeerrcchhéé  hhoo  ddeettttoo  cchhee  
bbiissooggnnaa  sseemmpprree  mmeetttteerree  pprriimmaa  iill  ddoonnoo  ddii  DDiioo::  iill  ddoonnoo  ddii  DDiioo  cc''èè  ggiiàà  ee  iill  DDiioo  ddeellll''AAnnttiiccoo  
TTeessttaammeennttoo  èè  nnoonn  mmeennoo  ffeeddeellee  ooggggii  ddii  aalllloorraa;;  llaa  ssuuaa  ffeeddeellttàà  èè  ddaa  sseemmpprree  ee  ppeerr  sseemmpprree;;  
qquuiinnddii  iill  ddoonnoo  ddii  eesssseerree  ccrreeaattuurree  nnuuoovvee,,  ccrreeaattuurree  rriissoorrttee,,  ccaappaaccii  ddii  ooppeerree  nnuuoovvee,,  ddii  ooppeerree  
ddii  aammoorree,,  èè  aattttuuaallee  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo  ee  nnooii  ddoobbbbiiaammoo  ssoollttaannttoo  pprreennddeerrnnee  ccoosscciieennzzaa  ee  
eennttrraarree  iinn  qquueell  ccoorrssoo..    
  
aa))  EEsseemmppiioo  iissppiirraattoorree  ddii  FFrraanncceessccoo    
  
OOrraa,,  qquueessttoo  iimmppeeggnnoo  ccooll  bbaatttteessiimmoo,,  nnooii,,  ccoommee  ffrraanncceessccaannii,,  lloo  vvoogglliiaammoo  vveeddeerree  
nneellll''eesseemmppiioo  iissppiirraattoorree  ddii  FFrraanncceessccoo..  BBaasstteerràà  rriiccoorrddaarree  qquuaallcchhee  ffrraassee  ddeell  ssuuoo  pprriimmoo  
bbiiooggrraaffoo::  ""EE  rreeaallmmeennttee  eeggllii  ddiimmoossttrròò  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa,,  mmeeddiiaannttee..  llaa  ppaarroollaa  ee  ll''eesseemmppiioo,,  
qquuaannttoo..  ffoossssee  ssttoollttaa  llaa  ssaappiieennzzaa  tteerrrreennaa"";;  qquueessttoo  vvuuooii  ddiirree  llaa  nnuuoovvaa  vviittaa::  rriitteenneerree  
ssttoolltteezzzzaa  qquueelllloo  cchhee  èè  ssoolloo  eelluuccuubbrraazziioonnee  ddeellll''uuoommoo  ccoonn  ttuuttttii  ii  ssuuooii  ddiiffeettttii;;  ""ee  iinn  bbrreevvee,,  
ssoottttoo  llaa  gguuiiddaa  ddii  CCrriissttoo,,  --  èè  iimmppoorrttaannttee  llaa  ssoottttoolliinneeaattuurraa::  èè  CCrriissttoo  cchhee  lloo  ccoonndduuccee  --,,  
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ttrraasscciinnòò  ggllii  uuoommiinnii,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ssttoolltteezzzzaa  ddeellllaa  pprreeddiiccaazziioonnee,,  aallllaa  aauutteennttiiccaa  ssaappiieennzzaa  
ddiivviinnaa""..  
  
SSaappiieennzzaa  ddiivviinnaa,,  cchhee  èè  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  nneellllaa  ""iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  ccrrooccee  ee  ddeellllaa  PPaassssiioonnee  
ddeellll''AAggnneelllloo  iimmmmaaccoollaattoo  cchhee  llaavvòò  ii  ppeeccccaattii  ddeell  mmoonnddoo  ......  ""..  EE  qquueessttoo  ddaall  pprriimmoo  iissttaannttee  
ddeellll''eessppeerriieennzzaa  ddii  FFrraanncceessccoo  ddaavvaannttii  aall  CCrroocciiffiissssoo  ddii  SSaann  DDaammiiaannoo,,  ccoommee  ddiiccee  TToommmmaassoo  ddaa  
CCeellaannoo::  ""DDaa  qquueell  mmoommeennttoo  ssii  ffiissssòò  nneellllaa  ssuuaa  aanniimmaa  ssaannttaa  llaa  ccoommppaassssiioonnee  ddeell  CCrroocciiffiissssoo  ee,,  
ccoommee  ssii  ppuuòò  ppiiaammeennttee  rriitteenneerree,,  llee  vveenneerraannddee  ssttiimmmmaattee  ddeellllaa  PPaassssiioonnee,,  qquuaannttuunnqquuee  nnoonn  
aannccoorraa  nneellllaa  ccaarrnnee,,  ggllii  ssii  iimmpprreesssseerroo  pprrooffoonnddaammeennttee  nneell  ccuuoorree””..  
RRiissaallttaa,,  dduunnqquuee,,  llaa  ccoosscciieennzzaa  ddii  ddoovveerr  vviivveerree  llaa  ccrrooccee,,  cciiooèè  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  mmoorrttee  ddii  
CCrriissttoo,,  ee  ddii  ccoonnddiivviiddeerrnnee  llaa  rriissuurrrreezziioonnee,,  ffaacceennddoo  ccoonnoosscceerree  aaggllii  uuoommiinnii  qquueessttaa  ssaallvveezzzzaa  
cchhee  èè  ddoonnaattaa  aa  ttuuttttii..  PPeerrcciiòò  ""ddiicceevvaa  cchhee  nniieennttee  èè  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ddeellllaa  ssaallvveezzzzaa  ddeellllee  
aanniimmee,,  ee  lloo  pprroovvaavvaa  mmoollttoo  ssppeessssoo  ccooll  ffaattttoo  cchhee  ll''UUnniiggeenniittoo  ddii  DDiioo  ssii  èè  ddeeggnnaattoo  ddii  eesssseerree  
aappppeessoo  aallllaa  ccrrooccee  ppeerr  llee  aanniimmee..  DDaa  qquuii  ddeerriivvaa  iill  ssuuoo  iimmppeeggnnoo  nneellllaa  pprreegghhiieerraa,,  iill  ssuuoo  
ttrraassffeerriirrssii  ddaa  uunn  lluuooggoo  aallll''aallttrroo  ppeerr  pprreeddiiccaarree,,  llaa  ssuuaa  ggrraannddee  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ddii  ddaarree  bbuuoonn  
eesseemmppiioo..  NNoonn  ssii  rriitteenneevvaa  aammiiccoo  ddii  CCrriissttoo,,  ssee  nnoonn  aammaavvaa  llee  aanniimmee  cchhee  EEggllii  hhaa  aammaattoo""..  
  
RRiissccooppeerrttaa  ee  vviittaa  ddeell  bbaatttteessiimmoo,,  nneell  ppiiùù  ssttrreettttoo  iimmppeeggnnoo  ccrriissttiiaannoo,,  ddiillaattaattoo  ee  rraaffffoorrzzaattoo  
aattttrraavveerrssoo  llaa  pprrooffeessssiioonnee..    
  
VViivveerree  iill  vvaannggeelloo  iinntteerraammeennttee  --  qquueessttaa  eerraa  llaa  pprrooffeessssiioonnee  --  ddiivveennttaa  ssuubbiittoo  iimmppeeggnnoo  
ppeerrssoonnaallee  aasscceettiiccoo  ee  aappoossttoolliiccoo  ccoonn  qquueeii  ffrraatteellllii  cchhee  DDiioo  ggllii  hhaa  ddoonnaattoo::  ""AAnnddaattee  ee  ffaattee  
qquueelllloo  cchhee  aavveettee  sseennttiittoo"",,  ccoossìì  hhaa  ddeettttoo  FFrraanncceessccoo  aaii  pprriimmii  ddiisscceeppoollii;;  ee  ssuubbiittoo  ssii  
ssppoogglliiaarroonnoo  ddii  ttuuttttoo,,  ssii  vveessttiirroonnoo  ddii  CCrriissttoo  eeccccoo  iill  sseeggnnoo  ddeellll''aabbiittoo  ee  ssii  mmiisseerroo  aadd  
aannnnuunncciiaarree  llaa  ppeenniitteennzzaa,,  iimmmmeeddiiaattaammeennttee,,  ffiiddaannddoossii,,  nnoonn  ddeellllaa  lloorroo  sscciieennzzaa,,  cchhee  nnoonn  
aavveevvaannoo  aanncchhee  BBeerrnnaarrddoo,,  ppuurr  eesssseennddoo  rriiccccoo,,  eerraa  iilllleetttteerraattoo,,  nnoonn  ccoonnoosscceevvaa  llaa  tteeoollooggiiaa  ,,  
mmaa  ffiiddaannddoossii  ddii  CCrriissttoo  ee  ddeell  SSuuoo  SSppiirriittoo  cchhee  ppaarrllaavvaa  ddeennttrroo  ddii  lloorroo..  
  
cc))  MMoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee  nneellllaa  CChhiieessaa  ee  ppeerr  llaa  CChhiieessaa    
  
OOrraa  ttuuttttoo  qquueessttoo  --  vviieennee  ddeettttoo  nneellll''aarrttiiccoolloo  cchhee  ssttiiaammoo  eessaammiinnaannddoo  --  ddeevvee  aavvvveenniirree  nneellllaa  
CChhiieessaa  ee  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddeellllaa  CChhiieessaa..  PPeerr  FFrraanncceessccoo  qquueessttoo  ffuu  ssuubbiittoo  eevviiddeennttee::  ""AAnnddrròò,,  
dduunnqquuee,,  ee  vvii  rraaccccoommaannddeerròò  aallllaa  SSaannttaa  CChhiieessaa;;  iinn  ttaall  mmooddoo  ......  ii  ffiiggllii  ddii  DDiioo  oovvuunnqquuee  
ggooddrraannnnoo  ddii  ppiieennaa  lliibbeerrttàà  aa  mmaaggggiioorr  bbeenneeffiicciioo  ddeellllaa  ssaallvveezzzzaa  eetteerrnnaa""  
ÈÈ  iill  pprriimmoo  aassppeettttoo::  ppeerrcchhéé  nneellllaa  CChhiieessaa??  ppeerrcchhéé  llaa  CChhiieessaa  èè  llaa  ssoorrggeennttee  ddeellllaa  vviittaa,,  llaa  
ssoorrggeennttee  ddeellllaa  lliibbeerrttàà  eevvaannggeelliiccaa;;  qquuiinnddii,,  ssoolloo  aattttrraavveerrssoo  llaa  CChhiieessaa,,  ssii  ppuuòò  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  
ssaallvveezzzzaa  eetteerrnnaa..  AAlllloorraa  llaa  sscceellttaa  ddii  aannddaarree  aallllaa  CChhiieessaa,,  ddii  vviivveerree  ccoonn  llaa  cchhiieessaa  ee  ddeellllaa  
CChhiieessaa  èè  uunnaa  nneecceessssiittàà  vviittaallee::  ppoottrreemmoo  vviivveerree  llii  iill  bbaatttteessiimmoo  ssoollttaannttoo  nneellllaa  CChhiieessaa,,  ssiiaa  
ccoommee  ssiinnggoollii  ssiiaa  ccoommee  ggrruuppppoo..    
SSuubbiittoo  ddooppoo,,  FFrraanncceessccoo  aannnnoottaa  uunnaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeell  ssuuoo  ggeessttoo  ddii  aannddaarree  aallllaa  CChhiieessaa::  
""PPeerrssiinnoo  lleeii,,  cchhee  èè  ssaannttaa,,  eemmuulleerràà  llaa  gglloorriiaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  ppoovveerrttàà””..  AAnncchhee  llaa  CChhiieessaa,,  
dduunnqquuee,,  vveeddeennddoo  qquueelllloo  cchhee  eeggllii  ssttaa  ppeerr  iinnccoommiinncciiaarree  aa  ffaarree,,  ssii  sseennttiirràà  ssccoossssaa  aa  vviivveerree  iinn  
uunn  mmooddoo  ddiivveerrssoo  iill  vvaannggeelloo,,  iill  vvaannggeelloo  ddeellllaa  PPoovveerrttàà..    
ÈÈ  pprrooffoonnddaammeennttee  aattttuuaallee,,  aanncchhee  ppeerr  ll''ooddiieerrnnaa  rriifflleessssiioonnee  eecccclleessiiaallee,,  qquueelllloo  cchhee  FFrraanncceessccoo  
aavveevvaa  iinnttuuiittoo  iinn  qquueell  mmoommeennttoo::  llaa  CChhiieessaa  ddii  ooggggii,,  cchhee  vvuuoollee  rriinnnnoovvaarrssii  ssoopprraattttuuttttoo  
ddiivveennttaannddoo,,  rriiddiivveennttaannddoo  llaa  CChhiieessaa  ddeeii  ppoovveerrii,,  sseeccoonnddoo  iill  mmeessssaaggggiioo  ccoonncciilliiaarree,,  aannttiicciippaattoo  
ee  ccoonnttiinnuuaattoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddaallllaa  rriifflleessssiioonnee  ddii  PPaaoolloo  IIVV..  CCoonnttiinnuuaa  FFrraanncceessccoo::  ""ee  nnoonn  
ppeerrmmeetttteerràà  cchhee  iill  ttoorrbbiiddoo  ddeellllaa  ssuuppeerrbbiiaa  ppoossssaa  ooffffuussccaarree  ii  ggrraannddii  pprreeggii  ddeellll''uummiillttàà..  
CCoonnsseerrvveerràà  iilllleessii  ttrraa  ddii  nnooii  vviinnccoollii  ddeellllaa  ccaarriittàà  eedd  eellllaa  ppaaccee  ……  AAllllaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa  ffiioorriirràà  
sseemmpprree  llaa  ssaannttaa  oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllaa  ppuurreezzzzaa  eevvaannggeelliiccaa  ee  nnoonn  ccoonnsseennttiirràà  cchhee  ssvvaanniissccaa  
nneeppppuurree  ppeerr  uunn  iissttaannttee  iill  bbuuoonn  ooddoorree  ee  aa  vviittaa””..  
LL''aannccoorraaggggiioo  aallllaa  CChhiieessaa,,  iill  vviivveerree  ttuuttttoo  nneellllaa  CChhiieessaa,,  ccoommee  ccrriissttiiaannii  ee  ccoommee  ffrraanncceessccaannii,,  
dduunnqquuee,,  èè  uunnaa  nneecceessssiittàà  vviittaallee,,  ssee  ssii  vvoogglliioonnoo  ppoorrttaarree  ffrruuttttii  ddeeggnnii  ddii  ppeenniitteennzzaa  ee  vviittaa  
nnuuoovvaa..  


