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CCaarriissssiimmii  AAmmiiccii  ssttiiaammoo  vviivveennddoo  uunn  mmoommeennttoo  ddii  ttaannttee  ggrraazziiee  ee  

ffaavvoorrii  cchhee  llaa  nnoossttrraa  bbeeaattaa  ccoonn  llaarrgghheezzzzaa  ccii  ssttaa  ddiissttrriibbuueennddoo  

ffaacceennddooccii  ssccoopprriirree  sseemmpprree  ppiiùù  ccoommee  llaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa  bbeenneeffiiccaa  

nnoonn  ccii  aabbbbaannddoonnii  uunn  iissttaannttee..  

TTaannttee  ppeerrssoonnee  ssccrriivvoonnoo  oo  rraaccccoonnttaannoo  ccoommee  ssìì,,  pprroopprriioo  qquueellllaa  

ssuuoorriinnaa  vveessttiittaa  ddii  nneerroo  llee  aabbbbiiaa  iinnffuussoo  ttaannttaa  ffoorrzzaa  oo  llee  aabbbbiiaa  

ssoorrrriissoo  oo  llee  aabbbbiiaa  ddaattoo  uunnaa  ssppeerraannzzaa  iinnaassppeettttaattaa..  

LLaa  nnoossttrraa  aammaattaa  FFoonnddaattrriiccee  èè  ccoonn  nnooii  ee  ccii  gguuiiddaa  vveerrssoo  llaa  vveerraa  

ssaannttiittàà..  

VVoorrrreeii  ppaarrllaarrvvii  oorraa  aanncchhee  ddii  MMAADDRREE  

GGIIUUSSEEPPPPIINNAA  PPOOZZZZII  llaa  ssuuoorraa  cchhee  MMaaddrree  

FFrraanncchhii  hhaa  sscceellttoo  ppeerr  ccoonnttiinnuuaarree  llaa  ssuuaa  

ooppeerraa  ddii  ggrraannddee  aammoorree  aaggllii  aammmmaallaattii  

LLeeggggeerree  llaa  vviittaa  ddii  qquueessttaa  ssuuoorraa  ccii  ddiiccee  

qquuaannttoo  ffoossssee  aammaattaa  ddaallllaa  FFoonnddaattrriiccee  ee  

ccoonn  qquuaallee  aaffffiiddaammeennttoo  llee  ccoonnsseeggnnaavvaa  llaa  

nnaasscceennttee  CCoonnggrreeggaazziioonnee..  SSee  MMaaddrree  

FFrraanncchhii  eesspprriimmee  iill  ccaarriissmmaa  cchhee  DDiioo  llee  hhaa  

aasssseeggnnaattoo  MMaaddrree  PPoozzzzii  èè  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ffeeddeellee,,  ssiinnee  gglloossssaa  ddii  qquueessttoo  ccaarriissmmaa 

 

SSoonnoo  dduuee  ffiigguurree  ccoommee  MMaarrttaa  ee  MMaarriiaa  ddeell  VVaannggeelloo  cchhee  uunniittee  nneellllaa  

VVeerrggiinnee  AAddddoolloorraattaa  ddiiccoonnoo  ttuuttttaa  llaa  ssaannttiittàà  ee  lloo  sspplleennddoorree  ddii  uunnaa  

vviittaa  nnaassccoossttaa  iinn  DDiioo  iinn  ffaavvoorree  ddeeii  ffrraatteellllii--..  

EE’’  lleeii  cchhee  eebbbbee  ll’’iiddeeaa  ddaa  ssaaggggiiaa  ssuuppeerriioorraa  ddii  ssppoossttaarree  ddaallllaa  CCaassaa  ddii  

vviiaa  VVttaannii  iill  mmiinnii  oossppeeddaallee,,  ddaattoo  cchhee  ii  llooccaallii  nnoonn  eerraannoo  ppiiùù  aaddaattttii  

aallll’’uussoo..  PPeerr  qquueessttoo  ddiieeddee  iinniizziioo  aallllaa  pprriimmaa  aallaa  ddeell  VVaalldduuccee  ee  iill  2299  

lluugglliioo  ddeell  11887799  llaa  ppiiccccoollaa  ccoommuunniittàà  ccoonn  ii  ddeeggeennttii  ee  ppeennssiioonnaannttii  vvii  

ssii  ttrraassffeerrìì..  AAnncchhee  qquueessttoo  oossppeeddaallee  nneell  ffrraatttteemmppoo  aammpplliiaattoo  ppiiùù  

vvoollttee  ddiivveennnnee  nnoonn  ssuuffffiicciieennttee  ppeerr  ttaannttii  ffrraatteellllii  bbiissooggnnoossii  ee  iill  11  

lluugglliioo  ddeell  11996688  iinniizziiaannddoo  ddaallllaa  cchhiirruurrggiiaa  ttuuttttoo  vveennnnee  ttrraassppoorrttaattoo  

nneellll’’aattttiigguuoo  mmoonnoobbllooccccoo  iinn  ccoossttrruuzziioonnee  ddaall  11996633..  

CCaarriissssiimmii  AAmmiiccii  aanncchhee  llaa  nnuuoovvaa  aallaa  ddeell  VVaalldduuccee  ccoommppiiee  

qquueesstt’’aannnnoo  iill  5500°°!!  EE’’  uunnaa  bbeellllaa  ttaappppaa  ppeerr  qquueessttoo  ddeessiiddeerriiaammoo  

rriinnggrraazziiaarree  iill  SSiiggnnoorree  llaa  VVeerrggiinnee  AAddddoolloorraattaa  llaa  bbeeaattaa  FFoonnddaattrriiccee  ee  

MMaaddrree  PPoozzzzii  ppeerr  ll’’aaiiuuttoo  ddaattooccii,,  mmaa  aanncchhee  cchhii  hhaa  llaavvoorraattoo  ccoonn  

oonneessttàà,,  pprrooffeessssiioonnaalliittàà,,  ggrraann  ccuuoorree  ee  ttaannttaa  ppaassssiioonnee  ppeerrcchhéé  

qquueesstt’’ooppeerraa  ppootteessssee  ccoonnttiinnuuaarree  aadd  eesssseerree  iill  lluuooggoo  ddeellllaa  ccaarriittàà  ee  

ddeellllaa  ssppeerraannzzaa..  

RRiiccoorrddeerreemmoo  ttuuttttii  vviivvii  ee  ddeeffuunnttii  ggiioovveeddìì  2277  sseetttteemmbbrree  22001188  aallllee  

oorree  1166,,3300  sseegguuiirràà  uunn  ccoonnddiivviissiioonnee  ffrraatteerrnnaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IInn  aatttteessaa  ddii  rriivveeddeerrccii  ttuuttttii  ““vveecccchhii””  ee  nnuuoovvii  

CCoorrddiiaallmmeennttee                SSuuoorr  AAlleessssaannddrraa  


