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“la misericordia… è la chiave del cielo” (EG 197) 

   
  
CCaarriissssiimmii  CCoonnffrraatteellllii  SSaacceerrddoottii  ee  DDiiaaccoonnii,,    
ccaarriissssiimmii  FFrraatteellllii  ee  SSoorreellllee,,  
  
llaa  QQuuaarreessiimmaa  oorriieennttaa  ggiiàà  iill  nnoossttrroo  ppeennssiieerroo  ee  llaa  nnoossttrraa  aatttteennzziioonnee  aallllaa  
cceelleebbrraazziioonnee  ddeellllaa  pprroossssiimmaa  SSaannttaa  PPaassqquuaa  eedd  èè  qquuaassii  uunn  bbiissooggnnoo  
ddeellll’’aanniimmaa  ppootteerr  rriivvoollggeerree  aannccoorraa  aa  ttuuttttii  vvooii  uunn  ppeennssiieerroo  ddii  
ccoommuunniioonnee  nneellllaa  ffeeddee,,  nneellllaa  ssppeerraannzzaa,,  nneellllaa  ccaarriittàà..    

CCoommee  hhaa  ssccrriittttoo  iill  SSaannttoo  PPaaddrree  FFrraanncceessccoo  nneell  mmeessssaaggggiioo  ppeerr  llaa  
QQuuaarreessiimmaa  ddii  qquueesstt’’aannnnoo  22002200,,  ““LLaa  ggiiooiiaa  ddeell  ccrriissttiiaannoo  ssccaattuurriissccee  
ddaallll’’aassccoollttoo  ee  ddaallll’’aaccccoogglliieennzzaa  ddeellllaa  BBuuoonnaa  NNoottiizziiaa  ddeellllaa  mmoorrttee  ee  
rriissuurrrreezziioonnee  ddii  GGeessùù::  iill  KKeerryyggmmaa””..  NNeeii  VVaannggeellii  aabbbbiiaammoo  ppoottuuttoo  
lleeggggeerree  ttaannttee  vvoollttee  iill  rraaccccoonnttoo  ddeellllaa  ggiiooiiaa  cchhee  iinnoonnddaavvaa  llaa  vviittaa  ddii  cchhii  
aavveevvaa  rriicceevvuuttoo  iill  VVaannggeelloo  ddeellllaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo,,  llaa  bbuuoonnaa  nnoottiizziiaa  
ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  DDiioo  cchhee  vviieennee  iinnccoonnttrroo  aallll’’uummaanniittàà  ee  ddoonnaa  ggrraazziiaa  ee  
ssaallvveezzzzaa..  LLaa  ggiiooiiaa  ddii  ccoolloorroo  cchhee  ssii  ssoonnoo  sseennttiittii  ssaallvvaattii  ddaa  GGeessùù,,  nneell  
ccoorrppoo  ccoommee  nneellll’’aanniimmaa,,  èè  uunnaa  ggiiooiiaa  ccoonnttaaggiioossaa,,  uunnaa  ggiiooiiaa  cchhee  nnoonn  ssii  
ppuuòò  tteenneerree  nnaassccoossttaa,,  uunnaa  ggiiooiiaa  cchhee  pprroorroommppee  ddaallll’’aanniimmaa  ee  ssii  
ccoommuunniiccaa,,  vvuuoollee  eesssseerree  ccoonnddiivviissaa  ccoonn  aallttrrii  aammiiccii,,  ffrraatteellllii,,  ccoonn  ggllii  
uuoommiinnii  cchhee  ssii  iinnccoonnttrraannoo  ssuull  ccaammmmiinnoo..  

PPeerr  qquueessttoo  èè  ggiiuussttoo  eedd  èè  bbeelllloo,,  ffrraatteellllii  ee  ssoorreellllee  ccaarriissssiimmii,,  
ddiiaallooggaarree  ttrraa  nnooii,,  ssccaammbbiiaarrccii  qquuaallcchhee  ppeennssiieerroo  cchhee  ccii  aapprraa  aallllaa  
ssppeerraannzzaa  aattttiivvaa  ddii  ppootteerr  vviivveerree  iinntteennssaammeennttee  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  qquueessttoo  
tteemmppoo  cchhee  èè  ssaannttoo  ppeerrcchhéé  ccii  cchhiiaammaa  aa  ccaammmmiinnaarree  iinn  ssaannttiittàà,,  oovvvveerroo  iinn  
uunn  rriinnnnoovvaattoo  iinnccoonnttrroo  ccoonn  iill  VVaannggeelloo  ddeell  SSiiggnnoorree  GGeessùù  eedd  iinn  ppiiùù  
ccoonnssaappeevvoollee  aaddeessiioonnee  aallllaa  vvoolloonnttàà  ee  aallll’’aammoorree  ddii  DDiioo  nnoossttrroo  PPaaddrree..    
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La chiave del cielo 
  

LLeeggggeennddoo  ccoommee  PPaappaa  FFrraanncceessccoo,,  iinn  dduuee  ddiivveerrssee  EEssoorrttaazziioonnii  
AAppoossttoolliicchhee::  EEvvaannggeelliiii  ggaauuddiiuumm,,  ((119977))  ee  ppooii  iinn  GGaauuddeettee  eett  
eexxssuullttaattee  ((110055)),,  iinnddiicchhii  ““llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa””  ccoommee  llaa  ““cchhiiaavvee  ddeell  
cciieelloo””,,  nnoonn  hhoo  ppoottuuttoo  ffaarree  aa  mmeennoo  ddii  rriippeennssaarree  aaggllii  aannttiicchhii  
rraaccccoonnttii  bbiibblliiccii  oo  aanncchhee  aaii  mmiittii  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ccllaassssiiccaa  cchhee  ppeerr  
mmiilllleennnnii  hhaannnnoo  nnaarrrraattoo  ggllii  ssffoorrzzii  ddii  uunn’’uummaanniittàà  pprrootteessaa  aa  tteennttaarree  
ddii  ssuuppeerraarree  ii  pprroopprrii  lliimmiittii  tteerrrreennii  ee  rraaggggiiuunnggeerree  iill  cciieelloo  ppeerr  
eegguuaagglliiaarree  llaa  ddiivviinniittàà..  NNoonn  ccii  èè  ddiiffffiicciillee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  
rriippeennssaarree  aall  rraaccccoonnttoo  bbiibblliiccoo  ddeell  ppeeccccaattoo  oorriiggiinnaallee,,  qquuaannddoo  iill  
sseerrppeennttee  tteennttaattoorree  lluussiinnggaa  EEvvaa  ccoonn  llaa  pprroossppeettttiivvaa  ““ssaarreessttee  ccoommee  
DDiioo””  ((GGeenn  33,,55))..  UUgguuaallmmeennttee  ccii  rriittoorrnnaa  aallllaa  mmeennttee  ll’’eeppiissooddiioo  
ddeellllaa  ccoossiiddddeettttaa  TToorrrree  ddii  BBaabbeellee  ee  ll’’iinntteennzziioonnee  ddii  qquueeggllii  uuoommiinnii  
cchhee  aavvrreebbbbeerroo  vvoolluuttoo  ccoossttrruuiirree  ““uunnaa  cciittttàà  ee  uunnaa  ttoorrrree  llaa  ccuuii  
cciimmaa  ttoocccchhii  iill  cciieelloo””  ppeerr  ppootteerr  aavveerree  ““uunn  nnoommee””  ee  nnoonn  
ddiissppeerrddeerrssii  ssuu  ttuuttttaa  llaa  tteerrrraa  ((ccffrr  GGeenn  1111,,44))..  IInn  qquuaallcchhee  mmooddoo  ii  
dduuee  rraaccccoonnttii  pprrooppoonnggoonnoo  aallllaa  nnoossttrraa  rriifflleessssiioonnee  llaa  sstteessssaa  uunniiccaa  
vveerriittàà..  IInnssiieemmee  aa  ttaannttee  aallttrree  ppaaggiinnee  ddeellllaa  SSaaccrraa  SSccrriittttuurraa  aanncchhee  
qquueessttii  rraaccccoonnttii  ssoonnoo  ppaarrttee  iinntteennssaa  ddeell  ccaammmmiinnoo  cchhee  
ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  llaa  lliittuurrggiiaa  qquuaarreessiimmaallee  ccii  iinnvviittaa  aa  mmeeddiittaarree..  IInn  
eessssii,,  iinnffaattttii,,  ccii  vviieennee  ccoonnttiinnuuaammeennttee  rriicchhiiaammaattoo  iill  vveerroo,,  
ddrraammmmaattiiccoo  ppeeccccaattoo  ddaa  ccuuii  ssiiaammoo  cchhiiaammaattii  aa  ppeennttiirrccii  ppeerr  ppootteerr  
vviivveerree  llaa  PPaassqquuaa  ee  rriissoorrggeerree  ccoonn  GGeessùù  aa  vviittaa  nnuuoovvaa..  IIll  ppeeccccaattoo  
ggrraannddee  ddeellll’’uummaanniittàà,,  iill  ppeeccccaattoo  cchhee  èè  ccoommee  iill  ffoonnddaammeennttoo  ddii  
ooggnnii  aallttrroo  ppeeccccaattoo,,  èè  qquueell  cceerrccaarree  ddii  vviivveerree  ccoonnffiiddaannddoo  ssoolloo  
nneellllee  pprroopprriiee  ccaappaacciittàà  ee  ppoossssiibbiilliittàà,,  uussaannddoo  ooggnnii  ooccccaassiioonnee  ppeerr  
aaffffeerrmmaarree  uunn  pprroopprriioo  eeggooiissttiiccoo  ddoommiinniioo  ssuullllaa  rreeaallttàà,,  qquuaassii  ccoommee  
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ggiiooccaannddoo  ddii  ffuurrbbiizziiaa  ee  aaffffeerrmmaannddoo  iill  pprroopprriioo  ggiiuuddiizziioo  rriissppeettttoo  
aallllaa  vvoolloonnttàà  ddii  DDiioo..  

  

SSiiccuurraammeennttee  iinn  pprroossppeettttiivvee  ddiivveerrssee,,  aanncchhee  nneeii  rraaccccoonnttii  ddeellllee  
aannttiicchhee  mmiittoollooggiiee  ddeell  ccoossiiddddeettttoo  mmoonnddoo  ccllaassssiiccoo  ssii  ttrroovvaannoo  
rraaccccoonnttii  ddii  ddrraammmmaattiiccii  tteennttaattiivvii  ddeeggllii  eesssseerrii  uummaannii  ddii  ssccaallaarree  iill  
cciieelloo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  uunnaa  ppoossiizziioonnee  cchhee  llii  ffaacceessssee  vviivveerree  ccoommee  ii  
lloorroo  ddeeii..  NNoonn  ppoossssiiaammoo  nneeggaarree  cchhee  aanncchhee  ii  ccoonncceettttii  eesspprreessssii  iinn  
qquueeii  rraaccccoonnttii  mmiittoollooggiiccii  hhaannnnoo  llaasscciiaattoo  aammppiiee  ttrraaccccee  nneellllaa  
nnoossttrraa  ccuullttuurraa  ee  nneell  nnoossttrroo  mmooddoo  ddii  ppeennssaarree..  TTrraa  ttaannttii  rraaccccoonnttii  èè  
ffaacciillee  rriicchhiiaammaarree  aallllaa  mmeemmoorriiaa  iill  tteennttaattiivvoo  ddii  DDeeddaalloo  ee  IIccaarroo  
cchhee,,  ddooppoo  aavveerr  rreeaalliizzzzaattoo  uunnaa  ccoossttrruuzziioonnee  iinn  ffoorrmmaa  ddii  llaabbiirriinnttoo,,  
vvii  ffuurroonnoo  iimmpprriiggiioonnaattii  ee  ppeerr  uusscciirrnnee  tteennttaarroonnoo  ddii  ffaabbbbrriiccaarrssii  
ddeellllee  aallii  ppeerr  vvoollaarree  lloonnttaannoo..  LLaa  ccoossaa  sseemmbbrròò  eeffffiiccaaccee  mmaa  llaa  
tteennttaazziioonnee  ddii  aallzzaarrssii  vveerrssoo  iill  ssoollee  ccaauussòò  lloo  sscciioogglliimmeennttoo  ddeellllaa  
cceerraa,,  cchhee  lleeggaavvaa  llee  ppeennnnee  ccoonn  ccuuii  eerraannoo  ssttaattee  rreeaalliizzzzaattee  llee  aallii,,  eedd  
eessssii  pprreecciippiittaarroonnoo..  AAnnccoorraa  ssii  ppoottrreebbbbee  rriiccoorrddaarree  lloo  ssffoorrzzoo  ddii  
PPrroommèètteeoo,,  ppooii  ppuunniittoo  ddaa  GGiioovvee,,  cchhee,,  ccoommee  nnaarrrraa  iill  mmiittoo,,  ssttrraappppòò  
aall  cciieelloo  llaa  sscciinnttiillllaa  ddeell  ffuuooccoo  ee  ppeerrmmiissee  aaggllii  uuoommiinnii  ddii  iimmppaarraarree  
aa  ffoonnddeerree  ii  mmeettaallllii  ee  aa  rreeaalliizzzzaarree  uutteennssiillii  ee  ssttrruummeennttii  cchhee,,  
ffaacciilliittaannddoo  iill  lloorroo  llaavvoorroo,,  ggllii  ppeerrmmeetttteevvaa  ddii  pprroodduurrrree  cciiòò  cchhee  eerraa  
uuttiillee  aallllaa  vviittaa  sseennzzaa  ppiiùù  ddoovveerr  iimmpplloorraarree  iill  ffaavvoorree  ddeeggllii  ddeeii..    

IInn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ppoossssiiaammoo  ddiirree  cchhee  sseemmpprree  ll’’uummaanniittàà  hhaa  ccoommee  
pprroovvaattoo  aadd  eevvaaddeerree  ddaaii  pprroopprrii  lliimmiittii,,  ddaa  qquueellllee  ssiittuuaazziioonnii  iinn  ccuuii  
ssii  ddiibbaattttee  cceerrccaannddoo  uunnaa  ppiiùù  ggrraannddee  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeell  ssuuoo  
bbiissooggnnoo  ddii  vviittaa,,  ppeerr  uunnaa  mmiigglliioorree  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  sséé..  PPuurrttrrooppppoo,,  
ccoommee  llaa  ssttoorriiaa  ccii  hhaa  aammppiiaammeennttee  ddiimmoossttrraattoo,,  ii  tteennttaattiivvii  
ddeellll’’uuoommoo  ddii  iimmppoorrrree  ssee  sstteessssoo  uuttiilliizzzzaannddoo  ee  ccoonnffiiddaannddoo  
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ssoollttaannttoo  ssuuii  ssuuooii  pprroopprrii  mmeezzzzii  ee  ssuullll’’iilllluussiioonnee  ddeellllee  ssuuee  ffoorrzzee,,  hhaa  
ccoommee  ccoossttrreettttoo  ll’’uummaanniittàà  aa  ppeerrddeerrssii  iinn  ttrraaggiicchhee  ssccoonnffiittttee  ee  iinn  
ffoorrmmee  vveelleennoossee  ddii  sscchhiiaavviittùù  ee  ddii  ddiippeennddeennzzee  cchhee  hhaannnnoo  
iimmpprriiggiioonnaattoo  nneell  nnuullllaa  ooggnnii  ssppeerraannzzaa..  

                        

NNeell  tteemmppoo  ssaannttoo  ddeellllaa  QQuuaarreessiimmaa,,  ccoommee  hhoo  ddeettttoo,,  ccii  
vveennggoonnoo  oorrddiinnaarriiaammeennttee  pprrooppoossttee  ddiivveerrssee  ppaaggiinnee  ee  ssttoorriiee  ddii  
ppeerrssoonnaaggggii  bbiibblliiccii  iinn  ccuuii  aappppaarree  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa  iill  ffaattttoo  cchhee  
sseemmpprree  ll’’uummaanniittàà  ssii  ssiiaa  aalllloonnttaannaattaa  ddaallllaa  lluuccee  vveerraa  ddeellll’’aammoorree  ddii  
DDiioo  ppeerr  ppeerrddeerrssii  nneellllaa  cceecciittàà  ssuuppeerrbbaa  ee  bbaannaallee,,  mmoorrttaallee  cchhee  vviivvee  
nneell  ppeennssaarree  ssee  sstteessssaa  ppaaddrroonnaa  ddii  ooggnnii  ccoossaa..  AA  ffrroonnttee  ddii  qquueessttii  
rraaccccoonnttii  ddeell  ppeeccccaattoo,,  iinn  ccuuii  sseemmpprree  ll’’uummaanniittàà  ssii  ppeerrddee  
aannnneeggaannddoo  nneell  ssuuoo  sstteessssoo  lliimmiittee,,  llaa  ttrraaddiizziioonnee  qquuaarreessiimmaallee  ddeellllaa  
nnoossttrraa  ssaannttaa  CChhiieessaa  ccii  iinnvviittaa  aa  rriissccoopprriirree,,  aa  ccoonntteemmppllaarree  
ll’’oobbbbeeddiieennzzaa  ffiidduucciioossaa  ddii  GGeessùù  aall  PPaaddrree  ssuuoo  ee  PPaaddrree  nnoossttrroo..  CCii  
cchhiiaammaa  aa  rriimmeeddiittaarree  llee  ppaaggiinnee  ddeell  VVaannggeelloo,,  ccoommee  qquueellllaa  ddeellllee  
tteennttaazziioonnii  nneell  ddeesseerrttoo  ((ccffrr  MMtt  44,,11--1100)),,  ooppppuurree  ddeellllaa  
ttrraassffiigguurraazziioonnee  ssuull  mmoonnttee  TTaabboorr  ((MMtt  1177,,11--99)),,  ee  ppooii  llee  aallttrree  ffiinnoo  aa  
qquueellllee  iinntteennssee  ee  ddiiffffiicciillii  ddeellllaa  ppaassssiioonnee,,  mmoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee  ddii  
GGeessùù  ppeerr  aapprriirree  llaa  nnoossttrraa  aanniimmaa  aa  ppaarrtteecciippaarree  aall  mmiisstteerroo  
ddeellll’’oobbbbeeddiieennzzaa  ddeell  CCrriissttoo,,  ddeellllaa  ssuuaa  lliibbeerraa  ooffffeerrttaa  ddii  FFiigglliioo  aallllaa  
vvoolloonnttàà  ddii  aammoorree  eetteerrnnoo  ddeell  PPaaddrree,,  ppeerr  rriissoorrggeerree  ccoonn  LLuuii,,  
ll’’UUoommoo  nnuuoovvoo,,  aanncchhee  nnooii  iinn  nnoovviittàà  ddii  vviittaa..    

AAnnccoorraa  ssccrriivvee  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  nneell  mmeessssaaggggiioo  ppeerr  qquueessttaa  
QQuuaarreessiimmaa::  ““CChhii  ccrreeddee  iinn  qquueessttoo  aannnnuunncciioo  rreessppiinnggee  llaa  
mmeennzzooggnnaa  sseeccoonnddoo  ccuuii  llaa  nnoossttrraa  vviittaa  ssaarreebbbbee  oorriiggiinnaattaa  ddaa  nnooii  
sstteessssii,,  mmeennttrree  iinn  rreeaallttàà  eessssaa  nnaassccee  ddaallll’’aammoorree  ddii  DDiioo  PPaaddrree,,  
ddaallllaa  ssuuaa  vvoolloonnttàà  ddii  ddaarree  llaa  vviittaa  iinn  aabbbboonnddaannzzaa””..    
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IIll  cciieelloo,,  cchhee  nneellllee  aassppiirraazziioonnii  ddeellll’’uummaanniittàà,,  iinn  qquuaallssiiaassii  
ffoorrmmaa  ssiiaannoo  ssttaattee  eesspprreessssee,,  rraapppprreesseennttaa  llaa  ppiieenneezzzzaa  ddeellllaa  lluuccee  ee  
ddeellllaa  vviittaa,,  ee  cchhee  hhaa  sseemmpprree  ssiiggnniiffiiccaattoo  iill  bbeennee  sseennzzaa  ccoonnffiinnii  ddii  
ssppaazziioo  oo  lliimmiittii  ddii  tteemmppoo,,  ll’’iinnffiinniittoo  ee  ll’’eetteerrnnoo,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  
ccoonnqquuiissttaattoo  ddaallll’’uuoommoo  ccoonn  llee  ssuuee  ppoovveerree  ppoossssiibbiilliittàà  tteerrrreennee..  
IInnffaattttii,,  ccoommee  ppoottrreebbbbee,,  cciiòò  cchhee  èè  lliimmiittaattoo,,  ccoonnqquuiissttaarree  oo  
ppoosssseeddeerree  cciiòò  cchhee  èè  sseennzzaa  lliimmiittii??  PPaarraaddoossssaallmmeennttee,,  ppeerròò,,  ll’’uuoommoo  
hhaa  ssppeessssoo  ccrreedduuttoo  ddii  ppootteerr  vviivveerree  ll’’iinnffiinniittoo  ccoommee  ll’’eebbbbrreezzzzaa  
mmoommeennttaanneeaa  ddaattaa  ddaallll’’uussoo  ddii  uunnaa  qquuaallcchhee  ppaarrttiiccoollaarree  ssoossttaannzzaa,,  
oo  ccoommee  llaa  ssooddddiissffaazziioonnee  cchhee  ssii  pprroovvaa  nneellll’’aasssseeccoonnddaarree  uunnaa  
ppaassssiioonnee  sseennssuuaallee,,  oo  ccoommee  ll’’eessaallttaazziioonnee  vviissssuuttaa  nneell  ppootteerr  
iimmppoorrrree  llaa  pprroopprriiaa  ffoorrzzaa  ppeerr  ddoommiinnaarree  llaa  vviittaa  ddii  aallttrrii  uuoommiinnii  ee  
ddeell  mmoonnddoo..  

LLaa  ffeeddee  ccrriissttiiaannaa  iinnsseeggnnaa  cchhee  ii  cciieellii  nnoonn  ssoonnoo  uunnoo  ssppaazziioo  ddaa  
ccoonnqquuiissttaarree  ppeerr  ll’’iinnssaazziiaabbiillee  sseettee  ddii  vviittaa  pprroopprriiaa  ddeellll’’uummaanniittàà..  
LLaa  ffeeddee  ccrriissttiiaannaa  iinnsseeggnnaa  cchhee  iill  cciieelloo  nnoonn  èè  uunn  lluuooggoo  ddiissttiinnttoo  ddaa  
aallttrrii,,  ee  nneemmmmeennoo  ddaallllaa  tteerrrraa,,  mmaa  cchhee  iill  cciieelloo  èè  llàà  ddoovvee  aabbiittaa  iill  
DDiioo  ggrraannddee  ee  mmiisseerriiccoorrddiioossoo,,  llàà  ddoovvee  DDiioo,,  iill  ssoolloo  eetteerrnnoo  eedd  
iinnffiinniittoo,,  cchhiiaammaa  nnooii,,  ssuuee  ccrreeaattuurree,,  aa  vviivveerree  ccoonn  LLuuii  nneellllaa  
ppiieenneezzzzaa  ddeellllaa  ssuuaa  ccaarriittàà..    

RRiipprreennddeennddoo  llaa  ffeeccoonnddaa  iissppiirraazziioonnee  ddeellllaa  ffeeddee  vviissssuuttaa  ddaall  
ppooppoolloo  eelleettttoo,,  ggiiàà  iill  LLiibbrroo  ddeell  DDeeuutteerroonnoommiioo  aannnnuunncciiaavvaa::  ““aall  
SSiiggnnoorree  ttuuoo  DDiioo  aappppaarrtteennggoonnoo  ii  cciieellii,,  ii  cciieellii  ddeeii  cciieellii,,  llaa  tteerrrraa  ee  
qquuaannttoo  eessssaa  ccoonnttiieennee””  ((DDtt  1100,,1144))..    

NNuummeerroossee  ssaarreebbbbeerroo  llee  cciittaazziioonnii  cchhee  iinn  ooggnnii  aallttrroo  LLiibbrroo  
ddeellllaa  SSaaccrraa  SSccrriittttuurraa  ppoottrreebbbbeerroo  aannccoorraa  aaiiuuttaarrccii  aa  ccoommpprreennddeerree  
qquueessttaa  vveerriittàà::  DDiioo  èè  pprreesseennttee  oovvuunnqquuee,,  nneeii  cciieellii  ee  ssuullllaa  tteerrrraa,,  ddii  
ccoonnsseegguueennzzaa  aanncchhee  llaa  ppiieenneezzzzaa  ddeell  bbeennee  ee  ddeellllaa  vviittaa  nnoonn  ssii  ttrroovvaa  
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ee  nnoonn  ssii  ddeevvee  cceerrccaarree  iinn  lluuoogghhii  oo  ssiittuuaazziioonnii  iirrrraaggggiiuunnggiibbiillii..  DDiioo  
ssii  rriivveellaa,,  ssii  ffaa  ccoonnoosscceerree,,  nnoonn  èè  uunn  DDiioo  ggeelloossoo  ddeellllaa  ssuuaa  
oonnnniippootteennzzaa..  DDiioo  vviieennee  iinnccoonnttrroo  aallll’’uummaanniittàà  cchhee  hhaa  ccrreeaattoo,,  ppaarrllaa  
aall  ssuuoo  ccuuoorree,,  DDiioo  ooffffrree  llaa  ssuuaa  vviittaa,,  aammaa  iill  ssuuoo  ppooppoolloo,,  ggllii  ppaarrllaa  
ddaa  vviicciinnoo..  AAnnccoorraa  nneell  lliibbrroo  ddeell  DDeeuutteerroonnoommiioo  DDiioo  ddiiccee  aall  ssuuoo  
ppooppoolloo::  ““QQuueessttoo  ccoommaannddoo  cchhee  ooggggii  ttii  oorrddiinnoo  nnoonn  èè  ttrrooppppoo  aallttoo  
ppeerr  ttee,,  nnéé  ttrrooppppoo  lloonnttaannoo  ddaa  ttee..  NNoonn  èè  nneell  cciieelloo  ppeerrcchhéé  ttuu  ddiiccaa::  
CChhii  ssaalliirràà  ppeerr  nnooii  iinn  cciieelloo  ppeerr  pprreennddeerrcceelloo  ee  ffaarrcceelloo  uuddiirree,,  
aaffffiinncchhéé  ppoossssiiaammoo  eesseegguuiirrlloo??  NNoonn  èè  ddii  llàà  ddaall  mmaarree  ppeerrcchhéé  ttuu  
ddiiccaa::  CChhii  aattttrraavveerrsseerràà  ppeerr  nnooii  iill  mmaarree  ppeerr  pprreennddeerrcceelloo  ee  ffaarrcceelloo  
uuddiirree,,  aaffffiinncchhéé  ppoossssiiaammoo  eesseegguuiirrlloo??  AAnnzzii  qquueessttaa  ppaarroollaa  èè  mmoollttoo  
vviicciinnaa  aa  ttee,,  èè  nneellllaa  ttuuaa  bbooccccaa  ee  nneell  ttuuoo  ccuuoorree  ppeerrcchhéé  ttuu  llaa  mmeettttaa  
iinn  pprraattiiccaa””  ((DDtt  3300,,  1111--1144))..        

PPooiicchhéé,,  dduunnqquuee,,  ttuuttttoo  èè  ddii  DDiioo,,  ll’’iinntteerraa  ccrreeaazziioonnee  ee  llaa  nnoossttrraa  
vviittaa  ssoonnoo  ddoonnoo  ssuuoo..  SSee  rriiccoonnoosscciiaammoo  cchhee  ttuuttttoo  vviieennee  ddaallllaa  
mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo  ee  sseennttiiaammoo  ddii  ppootteerr  ddiirree::  ““TTuu  aammii  ttuuttttee  llee  
ccoossee  eessiisstteennttii  ee  nnuullllaa  ddiisspprreezzzzii  ddii  qquuaannttoo  hhaaii  ccrreeaattoo……  SSiiggnnoorree  
aammaannttee  ddeellllaa  vviittaa””  ((SSaapp  1111,,2244--2266))  aabbbbiiaammoo  vveerraammeennttee  iinn  mmaannoo  
““llaa  cchhiiaavvee  ddeell  cciieelloo””..    

  
Dio è presente, si rivela nella sua misericordia  

  

NNeellllaa  ccoonntteemmppllaazziioonnee  ddeellll’’ooppeerraa  ddeellllaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo  
ll’’uummaanniittàà  sseennttee  ee  vviivvee  llaa  bbeeaattiittuuddiinnee,,  iinnccoonnttrraa  ee  ccoonnoossccee  llaa  
ppiieenneezzzzaa  ddeell  bbeennee,,  ll’’aammoorree  ggrraattuuiittoo  ddeell  PPaaddrree  cchhee  ccoonn  iinnffiinniittaa  
lliibbeerrttàà  ssii  rriivveellaa  ttoottaallmmeennttee  aallllee  ssuuee  ccrreeaattuurree..    

““DDiioo  èè  aammoorree””  aannnnuunnzziiaa  ccoonn  ggiiooiioossaa  ssppeerraannzzaa  ll’’eevvaannggeelliissttaa  
GGiioovvaannnnii  ((11GGvv  44,,88))..  DDiioo  èè  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ee  vviivvee  nneellllaa  
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mmiisseerriiccoorrddiiaa..  CChhii  cceerrccaa  DDiioo  lloo  iinnccoonnttrraa  vveerraammeennttee  ppaarrtteecciippaannddoo  
ddeellllaa  ssuuaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa..  QQuueessttaa  èè  iinn  ddeeffiinniittiivvaa  llaa  vveerraa  vvooccaazziioonnee  
ddeellll’’uummaanniittàà..    

DDiioo,,  cchhee  èè  mmiisseerriiccoorrddiiaa,,  ssii  rriivveellaa  ddoonnaannddoo  vviittaa  ee  iinnvviittaannddoo  
aanncchhee  nnooii  aa  vviivveerree  ppaarrtteecciippaannddoo  ddeellllaa  ssuuaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa..  NNeell  
VVaannggeelloo  ddii  GGiioovvaannnnii,,  GGeessùù  ddiiccee::  ““iioo  ssoonnoo  vveennuuttoo  ppeerrcchhéé  
aabbbbiiaannoo  llaa  vviittaa  ee  ll’’aabbbbiiaannoo  iinn  aabbbboonnddaannzzaa””  ((GGvv  1100,,1100))..  LLaa  
ppiieenneezzzzaa  ddeellllaa  vviittaa,,  ddeell  bbeennee  nneellllaa  ssuuaa  vveerriittàà,,  llaa  nnoossttrraa  
ccoommuunniioonnee  ccoonn  llaa  vviittaa  eetteerrnnaa,,  ccoonn  ll’’iinnffiinniittoo  èè  nneell  vviivveerree  ccoonn  
GGeessùù  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddeell  PPaaddrree..  PPooiicchhéé  aabbbbiiaammoo  llaa  ggrraazziiaa  ddii  
ccoonntteemmppllaarree  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  DDiioo  cchhee  ccii  ddoonnaa  llaa  ssuuaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  
ee  ddii  eesssseerree  vviivvii  ppeerr  iill  ddoonnoo  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa,,  ccoommee  GGeessùù  ssiiaammoo  
cchhiiaammaattii  aadd  eesssseerree  sseemmpprree  ppiieennii  ddii  mmiisseerriiccoorrddiiaa  vveerrssoo  ii  ffrraatteellllii,,  
aa  ddoonnaarree  ccoonn  ggeenneerroossaa  iilllliimmiittaattaa  iill  bbeennee  cchhee  DDiioo  PPaaddrree  ccii  ddoonnaa  
iinn  mmaanniieerraa  iilllliimmiittaattaa..      

PPrroopprriioo  iinn  qquueessttoo  tteemmppoo  ssaannttoo  ddeellllaa  QQuuaarreessiimmaa,,  llaa  
ttrraaddiizziioonnee  ddeellllaa  CChhiieessaa  ccii  ffaa  ccaannttaarree  ssppeessssoo::  ““UUbbii  ccaarriittaass  eett  
aammoorr,,  DDeeuuss  iibbii  eesstt””..  ““DDoovv’’èè  ccaarriittàà  ee  aammoorree  iivvii  èè  DDiioo””..  
TTrroovveerreemmoo  DDiioo  llàà  ddoovvee  cceerrcchheerreemmoo  ll’’aammoorree  vveerroo,,  ll’’aammoorree  ppuurroo,,  
iinnccoonnddiizziioonnaattoo  ee  sseennzzaa  lliimmiittii,,  ll’’aammoorree  cchhee  èè  vviittaa  ee  ddoonnaa  vviittaa..        

    
La Misericordia ci educa al perdono 

  

CCoonnoosscceerree  ee  vviivveerree  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo  cchhee  ssii  rriivveellaa  aa  nnooii  
nneellll’’aammoorree  ccii  aapprree  aallllaa  vvooccaazziioonnee  aa  ccrreeddeerree  nneellllaa  vviittaa  oollttrree  ooggnnii  
lliimmiittee,,  aadd  iinnccoonnttrraarrnnee  llaa  bbeelllleezzzzaa  ee  llaa  bboonnttàà  sseennzzaa  ccoonnffiinnii,,  aa  
pprrooiieettttaarree  ooggnnii  iissttaannttee  eedd  ooggnnii  aazziioonnee  ddeellllaa  nnoossttrraa  vviittaa  vveerrssoo  
ll’’iinnffiinniittoo,,  vveerrssoo  llaa  ppiieenneezzzzaa  eetteerrnnaa  ddeell  bbeennee..  LLaa  ggrraannddeezzzzaa  ddeellllaa  
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mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo  ssii  mmaanniiffeessttaa  aa  nnooii  nneellllaa  ssuuaa  ttoottaallee  
ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  ddoonnaarrccii  iill  ppeerrddoonnoo  cchhee,,  ccoommee  nneellllaa  ppaarraabboollaa  
eevvaannggeelliiccaa  iinn  ccuuii  GGeessùù  nnaarrrraa  ddii  uunn  ppaaddrree  cchhee  aatttteennddee  ee  
rriiaaccccoogglliiee  iill  ffiigglliioo  ((ccffrr..  LLcc  1155,,  1111--3322)),,  ddaa  ppeerrdduuttii  ccii  ddoonnaa  ddii  
eesssseerree  rriittrroovvaattii  iinn  nnooii  sstteessssii  ee  ccoonn  ggllii  aallttrrii,,  ddaa  mmoorrttii  ccii  ffaa  ttoorrnnaarree  
aallllaa  vviittaa..  AAlllloorraa  ccoommpprreennddiiaammoo  cchhee  ppeerrddoonnaarree  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  
ddiimmeennttiiccaarree,,  aannzzii,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  ssiiggnniiffiiccaa  rriiccoorrddaarree  llaa  vveerriittàà  ddii  
cciiòò  cchhee  ssiiaammoo  ee  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  cchhee  ccii  ssaallvvaa..    

LLaa  QQuuaarreessiimmaa  ccii  iinnvviittaa  aa  rriiccoorrddaarree  cchhee  nneellllaa  nnoossttrraa  
ddeebboolleezzzzaa,,  ccoonnffuussii  nneell  ppeeccccaattoo  ee  nneell  nnoossttrroo  eeggooiissmmoo,,  nnoonn  
mmeerriitteerreemmmmoo  ll’’aammoorree  ddii  DDiioo  ee  cchhee,,  iinnvveeccee,,  EEggllii,,  ccoommee  PPaaddrree  
ddeessiiddeerroossoo  ddeellllaa  vviittaa  ddeeii  ssuuooii  ffiiggllii,,  sseemmpprree  ccii  vviieennee  iinnccoonnttrroo  ee  ccii  
ooffffrree  ddii  rriipprreennddeerree  iill  ccaammmmiinnoo  ccoonn  LLuuii..  PPeerr  qquueessttoo,,  ppeerr  vviivveerree  
ppiieennaammeennttee  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddeell  PPaaddrree,,  aabbbbiiaammoo  bbiissooggnnoo  ddii  
eedduuccaarrccii  aall  ppeerrddoonnoo,,  aa  ssaappeerr  ooffffrriirree  iill  ppeerrddoonnoo  ppeerr  ccaammmmiinnaarree  
nneellllaa  rriiccoonncciilliiaazziioonnee,,  ee  ppeerrcciiòò,,  aannccoorraa  ppiiùù,,  aa  ssaappeerrlloo  cchhiieeddeerree..  

    
FFrraatteellllii  ee  ssoorreellllee  ccaarriissssiimmii,,  ccoonncclluuddoo  aauugguurraannddoo  aa  ttuuttttii  nnooii  

ddii  vviivveerree  iill  ccaammmmiinnoo  ddii  qquueessttaa  ssaannttaa  QQuuaarreessiimmaa  ccoonn  iill  ccuuoorree  ee  llaa  
mmeennttee  aappeerrttii  aallll’’aassccoollttoo  ddeellllaa  PPaarroollaa  ddii  DDiioo,,  nneellllaa  pprreegghhiieerraa  ee  
nneellllaa  ccaarriittàà..    

LLaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo,,  cchhee  ccii  cchhiiaammaa  aa  ccoollttiivvaarree  ee  
ccuussttooddiirree  llaa  tteerrrraa,,  ccii  eedduucchhii  aa  cchhiieeddeerree  iill  ppeerrddoonnoo  ppeerr  ooggnnii  
ffoorrmmaa  ddii  aavviiddoo  ssffrruuttttaammeennttoo  ddeellllee  ssuuee  ppootteennzziiaalliittàà  ddii  vviittaa  ee  ppeerr  
aavveerr  ssppeessssoo  aabbbbaannddoonnaattoo  ee  ssppoorrccaattoo  ddii  rriiffiiuuttii  lloo  ssppaazziioo  uuttiillee  
aallll’’iinnccoonnttrroo  ttrraa  ggllii  uuoommiinnii..    
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LLaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo,,  cchhee  ccii  cchhiiaammaa  aa  vviivveerree  iinn  ffrraatteerrnniittàà,,  
aatttteennttii  aallllaa  ccrreesscciittaa  ccoommuunnee,,  ccii  eedduucchhii  aa  cchhiieeddeerree  iill  ppeerrddoonnoo  ppeerr  
iill  ssaanngguuee  vveerrssaattoo  iinn  ttaannttee  ffoorrmmee  ddii  pprreeppootteennzzaa  oommiicciiddaa..  

LLaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo,,  cchhee  ccii  cchhiiaammaa  aa  ccoonnssaaccrraarree  
ll’’aammoorree  cchhee  ggeenneerraa  nnuuoovvaa  vviittaa,,  ccii  eedduucchhii  aa  cchhiieeddeerree  iill  ppeerrddoonnoo  
ppeerr  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  vviillee  ccoommmmeerrcciioo  ddeeii  ccoorrppii  ee  ddeellllaa  vviittaa  ddii  aallttrree  
ppeerrssoonnee  uummaannee..  

LLaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo  cchhee  ccii  cchhiiaammaa  aa  ppaarrtteecciippaarree  ccoonn  
iinntteelllliiggeennzzaa  ee  ssaappiieennzzaa  aallllaa  vviittaa  ddeellllaa  ssoocciieettàà  uummaannaa,,  ccii  eedduucchhii  
aa  cchhiieeddeerree  sseemmpprree  ppeerrddoonnoo  ppeerr  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddii  
ssttrruummeennttaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ppoossssiibbiilliittàà  ee  ddeeii  rruuoollii  ooccccuuppaattii..  

LLaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo  cchhee  ccii  cchhiiaammaa  aallllaa  lliibbeerrttàà  ee  aallllaa  
ggiiuussttiizziiaa,,  ccii  eedduucchhii  aa  cchhiieeddeerree  ppeerrddoonnoo  ppeerr  aavveerrnnee  ffaattttoo  uunn  
ddiirriittttoo  cchhee  ssppeessssoo  iimmppoonnee  aaii  ppiiùù  ddeebboollii  llaa  pprreetteessaa  ddeeii  ffoorrttii..  

    
LLaa  ggrraazziiaa  ddii  ppootteerr  ccoonntteemmppllaarree  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo  PPaaddrree,,  

rriivveellaattaa  ee  tteessttiimmoonniiaattaa  aa  nnooii  nneellllaa  ccaarriittàà  ddeell  CCrriissttoo  ccrroocciiffiissssoo  ee  
rriissoorrttoo,,  ccii  ddoonnii  ddii  ““rriinnaasscceerree  sseemmpprree  ddii  nnuuoovvoo””,,  ppeerr  eesssseerree  
ccrreeaattuurraa  nnuuoovvaa  nneellllaa  vviittaa  ddeell  mmoonnddoo..      

NNeellllaa  ffrraatteerrnniittàà  ddeellllaa  pprreegghhiieerraa,,  vvii  bbeenneeddiiccoo  ttuuttttii..  
  
  
AAvveerrssaa,,  2266  ffeebbbbrraaiioo  22002200,,    
MMeerrccoolleeddìì  ddeellllee  cceenneerrii    
                                                                                                                                                                  ++  AAnnggeelloo  
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