
  

CCEELLEEBBRRIIAAMMOO      IILL      SSAACCRRAAMMEENNTTOO    DDEELL      PPEERRDDOONNOO  
  

IIll  ppeerrddoonnoo  ddeeii  ppeeccccaattii,,  cchhee  ttii  èè  ccoonncceessssoo  ddaa  DDiioo  mmeeddiiaannttee  iill  SSaaccrraammeennttoo  ddeellllaa  CCoonnffeessssiioonnee  oo  
RRiiccoonncciilliiaazziioonnee,,  èè  uunn  aavvvveenniimmeennttoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ppeerr  llaa  ttuuaa  vviittaa,,  ppeerrcchhèè  eessssaa  vviieennee  pprrooffoonnddaammeennttee  
rriinnnnoovvaattaa..  IInnffaattttii,,  ppeerr  DDiioo  ppeerrddoonnaarree  nnoonn  vvuuooll  ddiirree  ssoollttaannttoo  ""ccaanncceellllaarree""  oo  ""eelliimmiinnaarree""  ii  ppeeccccaattii  
ddeellll''uuoommoo,,  mmaa  ssiiggnniiffiiccaa  ssoopprraattttuuttttoo  rreennddeerrlloo  ssppiirriittuuaallmmeennttee    ""nnuuoovvoo"",,  ccaappaaccee  cciiooèè  ddii  eevviittaarree  iill  
mmaallee  ee  ddii  ccoommppiieerree  iill  bbeennee..  DDaavvvveerroo  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  rriicceevvii  iill  SSaaccrraammeennttoo  ddeellllaa  CCoonnffeessssiioonnee  oo  
RRiiccoonncciilliiaazziioonnee,,  llaa  ttuuaa  vviittaa  rriipprreennddee  ccoonn  ppiiùù  ssppeerraannzzaa  ee  ppeerrcciiòò  ccoonn  ppiiùù  ggiiooiiaa..    

  

CCOONNFFEESSSSIIOONNEE      DDEEII      PPEECCCCAATTII  
  

**      IIll  ddiiaallooggoo  ccoonn  iill  SSaacceerrddoottee  iinniizziiaa  ccoonn  ll''iinnvvooccaazziioonnee  ::  ""SSiiaa  llooddaattoo  GGeessùù  CCrriissttoo""  aallllaa  qquuaallee  iill  
SSaacceerrddoottee  rriissppoonnddeerràà  ""SSeemmpprree  ssiiaa  llooddaattoo"",,  PPooii  ssii  ffaa  iill  sseeggnnoo  ddeellllaa  ccrrooccee..  

  

**      SSeegguuee  uunn''iinnvvooccaazziioonnee  ccoommee  qquueessttaa  ::  ""  PPaaddrree,,  ppeerrddoonnaammii  ppeerrcchhéé  hhoo  ppeeccccaattoo  ""..  
  

**      CCoonnffeessssoo  ii  ppeeccccaattii  cchhee  hhoo  ttrroovvaattoo  ffaacceennddoo  ll''eessaammee  ddii  ccoosscciieennzzaa..  
  

**      AAssccoollttoo  llee  ppaarroollee  ddeell  SSaacceerrddoottee  ee  ii  ssuuooii  ccoonnssiiggllii..  
  

**      MMaanniiffeessttoo  iill  ddoolloorree  ppeerr  ii  mmiieeii  ppeeccccaattii  rreecciittaannddoo  ""  ll''  AAttttoo  ddii  ddoolloorree  ""..  
  

IILL      PPEERRDDOONNOO      DDII      DDIIOO  
  

IIll  SSaacceerrddoottee,,  ddooppoo  aavveerr  aassccoollttaattoo  llaa  ccoonnffeessssiioonnee  ddeeii  ppeeccccaattii,,  rriissppoonnddee  ccoonn    iill  
ddoonnoo  ddeell  ppeerrddoonnoo,,    pprroonnuunncciiaannddoo  qquueessttee  ppaarroollee::    

""  DDiioo,,  PPaaddrree  ddii  mmiisseerriiccoorrddiiaa,,  cchhee  hhaa  rriiccoonncciilliiaattoo  aa  sséé  iill  mmoonnddoo  
nneellllaa  mmoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee  ddeell  ssuuoo  FFiigglliioo,,  ee  hhaa  eeffffuussoo  lloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo        
ppeerr  llaa  rreemmiissssiioonnee  ddeeii  ppeeccccaattii,,  ttii  ccoonncceeddaa,,  mmeeddiiaannttee  iill  mmiinniisstteerroo  ddeellllaa  CChhiieessaa,,    
IILL      PPEERRDDOONNOO      EE      LLAA      PPAACCEE  ..  
    EE      IIOO      TTII      AASSSSOOLLVVOO        
    DDAAII      TTUUOOII      PPEECCCCAATTII  
    NNEELL      NNOOMMEE      DDEELL      PPAADDRREE  
    EE      DDEELL      FFIIGGLLIIOO  
    EE      DDEELLLLOO      SSPPIIRRIITTOO      SSAANNTTOO  ""..  

EE  ttuu,,  ccoonn  rriiccoonnoosscceennzzaa  aa  DDiioo,,  cchhee  ttii  hhaa  ppeerrddoonnaattoo,,  ffaaii  iill  sseeggnnoo  ddeellllaa  ccrrooccee  ee  rriissppoonnddii  AAMMEENN..  
  

IILL      MMIIOO      PPRROOPPOOSSIITTOO  
  

  IIll  pprrooppoossiittoo  ccoonnssiissttee  nneellll''iimmppeeggnnoo  ddii  ccoommppoorrttaarrssii  iinn  mmaanniieerraa  ddiivveerrssaa  cchhee  nneell  ppaassssaattoo,,  
cceerrccaannddoo  ddii  eevviittaarree  ii  ppeeccccaattii  cchhee  aabbbbiiaammoo  ccoonnffeessssaattoo..  

LLAA    PPEENNIITTEENNZZAA  
  IIll  SSaacceerrddoottee  iinnddiicchheerràà  aanncchhee  uunn  ggeessttoo  ddii  ccoonnvveerrssiioonnee  ((==ccaammbbiiaammeennttoo))..  PPuuòò  
eesssseerree  uunnaa  pprreegghhiieerraa  cchhee  eesspprriimmee  llaa  pprroopprriiaa  ffeeddee  iinn  DDiioo  ee  iill  ddeessiiddeerriioo  ddii  ffaarree  llaa  ssuuaa  vvoolloonnttàà;;  
uunn  ggeessttoo  ddii  ccaarriittàà;;      uunn  ppiiccccoolloo  sseerrvviizziioo,,      oo  aallttrroo.. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  
  

  SSii  rriinnnnoovvaa  iill  ssaalluuttoo  iinniizziiaallee  ::  ""SSiiaa  llooddaattoo  GGeessùù  CCrriissttoo""    --        ""  SSeemmpprree  ssiiaa  
llooddaattoo""  ee  ssii  ppaarrttee  ccoonn  ll''iimmppeeggnnoo  ddii  ddiivveennttaarree  ooggnnii  ggiioorrnnoo  ddii  ppiiùù  tteessttiimmoonnii  ddii  ppeerrddoonnoo  ee  ddii  ppaaccee..  
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EESSAAMMEE      DDII      CCOOSSCCIIEENNZZAA      PPEERR      II      BBAAMMBBIINNII      CCHHEE      SSII      PPRREEPPAARRAANNOO      
AALL    SSAACCRRAAMMEENNTTOO    DDEELLLLAA    PP  RR  II  MM  AA    CC  OO  NN  FF  EE  SS  SS  II  OO  NN  EE  

  

  
  
  

II      MMIIEEII      DDOOVVEERRII      VVEERRSSOO      LL''  AAMMIICCOO      GGEESSUU''  
**      SSoonnoo  sseemmpprree  aannddaattoo  aa  MMeessssaa  llaa  DDoommeenniiccaa  ee  llee  aallttrree    FFeessttee??  
**      HHoo  sseemmpprree  pprreeggaattoo  aallllaa  mmaattttiinnaa  ee  aallllaa  sseerraa??  
**      HHoo  ddeettttoo  ppaarroollaaccccee  oo,,  ppeeggggiioo,,  hhoo  bbeesstteemmmmiiaattoo??  
  
  

II      MMIIEEII      DDOOVVEERRII      VVEERRSSOO      IILL      PPRROOSSSSIIMMOO  

**      HHoo  ffaattttoo  aarrrraabbbbiiaarree  ppaappàà  ee  mmaammmmaa??  
**      HHoo  ccaauussaattoo  bbaarruuffffee??  
**      HHoo  aalllloonnttaannaattoo  aallccuunnii  ccoommppaaggnnii  ddaall  ggiiooccoo??  
**      SSoonnoo  ssttaattoo  ssuuppeerrbboo,,  mmii  ssoonnoo  sseennttiittoo  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee    ddeeggllii  aallttrrii??  
**      HHoo  iinnvviiddiiaattoo  ggllii  aallttrrii  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  aavveevvaannoo??  
**      HHoo  sseennttiittoo  rraabbbbiiaa  vveerrssoo  qquuaallccuunnoo??  
**      HHoo  ssaappuuttoo  ppeerrddoonnaarree  sseemmpprree??  
**      HHoo  ppaarrllaattoo  mmaallee  ddii  qquuaallccuunnoo,,  ll''hhoo  ddiisspprreezzzzaattoo??  
**      HHoo  ddeettttoo  bbuuggiiee??  
**      HHoo  rruubbaattoo??  
**      HHoo  rroovviinnaattoo,,    vvoolluuttaammeennttee,,  llee  ccoossee  ppuubbbblliicchhee  ee  ddeeggllii    aallttrrii??  
**      HHoo  aassssiissttiittoo  aa  ssppeettttaaccoollii  oo  vviissttoo  ggiioorrnnaallii  ppooccoo  aaddaattttii??  
**      HHoo  aaiiuuttaattoo  cchhii  ssii  èè  ttrroovvaattoo  iinn  ddiiffffiiccoollttàà??  
  
  

II      MMIIEEII      DDOOVVEERRII      VVEERRSSOO      MMEE      SSTTEESSSSOO  

**      SSoonnoo  sseemmpprree  ssttaattoo  ffeeddeellee  aallllaa  ppaarroollaa  ddaattaa??  
**      HHoo  ssvvoollttoo  ccoonn  iimmppeeggnnoo  ii  mmiieeii  ddoovveerrii  aa  ccaassaa  oo  aa  ssccuuoollaa?? 
 

AATTTTOO      DDII      DDOOLLOORREE                                                                                    
((ddaa  iimmppaarraarree  aa  mmeemmoorriiaa  ppeerrcchhéé  ttii  sseerrvviirràà  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ffaarraaii  llaa  ccoonnffeessssiioonnee))  

        
        MMiioo  DDiioo  mmii  ppeennttoo  ee  mmii  ddoollggoo    
      ccoonn  ttuuttttoo  iill  ccuuoorree  ddeeii  mmiieeii  ppeeccccaattii,,    
      ppeerrcchhéé  ppeeccccaannddoo    
      hhoo  mmeerriittaattoo  ii  ttuuooii  ccaassttiigghhii    
      ee  mmoollttoo  ppiiùù  ppeerrcchhéé  hhoo  ooffffeessoo  TTee,,            
      iinnffiinniittaammeennttee  bbuuoonnoo    
      ee  ddeeggnnoo  ddii  eesssseerree  aammaattoo  ssoopprraa  ooggnnii  ccoossaa..    
        PPrrooppoonnggoo,,  ccooll  ttuuoo  ssaannttoo  aaiiuuttoo,,    
      ddii  nnoonn  ooffffeennddeerrttii  mmaaii  ppiiùù    
      ee  ddii  ffuuggggiirree  llee  ooccccaassiioonnii  pprroossssiimmee  ddii  ppeeccccaattoo::    
      SSiiggnnoorree,,  mmiisseerriiccoorrddiiaa,,  ppeerrddoonnaammii..  
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