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11--  RRiiccoorrddaattii  cchhee  ssttaaii  ppaarrtteecciippaannddoo  aadd  uunn’’aazziioonnee  ssaaccrraa::  ssuullll’’aarrggeenntteeoo  ffeerrccoolloo  cchhee  ttuu  ttiirrii  iinnssiieemmee  aa  mmiigglliiaaiiaa  
ddii  aallttrrii  CCaattaanneessii,,  ssttaa  rreeaallmmeennttee  ll’’aauutteennttiiccoo  VVeenneerraattoo  CCoorrppoo  ddii  SS..  AAggaattaa  VVeerrggiinnee  ee  MMaarrttiirree,,  cchhiiuussoo  ppaarrttee  
ddeennttrroo  iill  BBuussttoo  RReelliiqquuiiaarriioo  ee  ppaarrttee  ddeennttrroo  lloo  ‘‘SSccrriiggnnoo’’..  IInnffaattttii,,  qquueell  BBuussttoo  RReelliiqquuiiaarriioo  cchhee  ttuu  aammmmiirrii  
tteemmppeessttaattoo  ddii  ppeerrllee  ee  pprreezziioossii,,  rraacccchhiiuuddee  llaa  SSaaccrraa  TTeessttaa  ee  iill  TToorraaccee  ddeellllaa  SSaannttaa;;  mmeennttrree  lloo  ‘‘SSccrriiggnnoo’’  
pprreezziioossiissssiimmoo  rraacccchhiiuuddee  llee  dduuee  MMaannii  ee  llee  BBrraacccciiaa,,  ii  dduuee  PPiieeddii,,  ii  dduuee  FFeemmoorrii,,  uunnaa  MMaammmmeellllaa  eedd  iill  VVeelloo,,  
qquueelllloo  sstteessssoo  cchhee  ppoorrttaavvaa  SS..  AAggaattaa  ccoommee  sseeggnnoo  ddeellllaa  ssuuaa  VVeerrggiinniittàà..  
RReennddiittii  ddeeggnnoo  ddeell  ssoommmmoo  oonnoorree  cchhee  ttii  ssii  ddàà  nneell  ppoorrttaarree  iinn  ttrriioonnffoo  ppeerr  llee  vviiee  ddeellllaa  CCiittttàà  uunn  CCoorrppoo  ssii  
ssaannttoo  ee  VVeerrggiinnaallee!!  

  
22--  SSeeii  vveessttiittoo  ddii  bbiiaannccoo  ppeerrcchhéé  SS..  AAggaattaa  èè  VVeerrggiinnee  ee  ssii  ffeeccee  mmaarrttiirriizzzzaarree  ppeerr  mmaanntteenneerrssii  ppuurraa  ee  

bbiiaannccaa..  IIll  ttuuoo  ccaammiiccee  bbiiaannccoo  iinnddiiccaa  llaa  ppuurreezzzzaa  cchhee  ddeevvee  aavveerree  llaa  ttuuaa  aanniimmaa..  IIll  ccoorrddoonnee  bbiiaannccoo  cchhee  ttii  
cciinnggee  aaii  ffiiaanncchhii  iinnddiiccaa  llaa  ppeenniitteennzzaa  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  mmaanntteenneerree  llaa  ppuurreezzzzaa..  IIll  bbeerrrreettttoo  nneerroo  iinnddiiccaa  
mmoorrttee  ccoommpplleettaa  aall  ppeeccccaattoo  ppeerr  vviivveerree  nneellllaa  ppuurreezzzzaa  ee  nneellllaa  ddiiggnniittàà  ccrriissttiiaannaa..  IIll  ccaannddiiddoo  ttrraaddiizziioonnaallee  
ffaazzzzoolleettttoo  ppiieegghheettttaattoo  cchhee  ttiieennii  iinn  mmaannoo  ee  cchhee  ssppeessssoo  aaggiittii  iinn  aallttoo,,  ttii  ddiiccee  cchhee  ppeerr  eesssseerree  ppuurrii  
bbiissooggnnaa  tteennddeerree  vveerrssoo  ll’’aallttoo  ffuuggggeennddoo  llee  bbaasssseezzzzee  ddeell  vviizziioo..  CChhee  vvaallee  eesssseerree  vveessttiittoo  ddii  bbiiaannccoo  ssee  iill  
ccuuoorree  èè  mmaacccchhiiaattoo??  VVuuooii  ffaarree  ccoossaa  ggrraaddiittaa  aa  SS..  AAggaattaa??  IInn  qquueessttii  ggiioorrnnii  ppuurriiffiiccaattii  ccoonn  uunnaa  bbuuoonnaa  
CCoonnffeessssiioonnee,,  ee  aaccccoossttaattii  aallllaa  BBiiaannccaa  OOssttiiaa  nneellllaa  CCoommuunniioonnee  EEuuccaarriissttiiccaa..  

  
33--  MMeennttrree  sseeii  nneellllaa  bbiiaannccaa  ffiillaa  ddeeii  ““CCiittttaaddiinnii””,,  nnoonn  sscchheerrzzaarree,,  nnoonn  rriiddeerree,,  nnoonn  ffuummaarree,,  rriiccoorrddaattii  ddii  

ssppeeggnneerree  iill  tteelleeffoonniinnoo::  llee  ccoossee  ssaaccrree  ssii  ttrraattttaannoo  ccoonn  sseerriieettàà!!  PPiiuuttttoossttoo  pprreeggaa,,  rreecciittaa  iill  SS..  RRoossaarriioo,,  
iinnvvooccaa  SS..  AAggaattaa,,  pprroommeettttii  ddii  vviivveerree  ddaa  ppeerrffeettttoo  ccrriissttiiaannoo,,  cchhiieeddii  ddeellllee  ggrraazziiee!!  RRiippeettii  ssppeessssoo  lluunnggoo  iill  
ppeerrccoorrssoo  iill  ggrriiddoo  ttrraaddiizziioonnaallee  ““CCiittttaaddiinnii  VViivvaa  SSaanntt’’AAggaattaa””,,  ccoonn  eennttuussiiaassmmoo  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ccoonn  ffeeddee,,  
ccoonn  eessttrreemmaa  ccoommppoosstteezzzzaa,,  nneellll’’eedduuccaazziioonnee  ee  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  DDeevvoottii  CCiittttaaddiinnii  cchhee  ttii  ssttaannnnoo  aaccccaannttoo  
iinn  pprroocceessssiioonnee,,  sseennzzaa  eecccceeddeerree,,  nneell  ddeessiiddeerriioo  aarrddeennttee  ddii  ffaarr  rriivviivveerree  vveerraammeennttee  ggllii  eesseemmppii  
ffuullggiiddiissssiimmii  ddii  SS..  AAggaattaa  nneellllaa  ccoonnddoottttaa  ddii  ttuuttttii  ii  CCaattaanneessii!!  

  
44--  UUbbbbiiddiissccii  aaii  cceennnnii  ddeell  MMoonnssiiggnnoorree  cchhee  ssttaa  ssuull  FFeerrccoolloo,,  aaii  sseeggnnii  ddii  ccaammppaanneellllaa  ddeell  CCaappoommaassttrroo,,  ee  

aallllee  ddiirreettttiivvee  ddeell  CCoommiittaattoo  CCiittttaaddiinnoo,,  sseennzzaa  ppeerrmmeetttteerrttii  ccrriittiicchhee,,  ddiissoorrddiinnii,,  ccaapprriiccccii,,  oo  rriibbeelllliioonnii  cchhee  
ssaarreebbbbeerroo  uunnaa  pprrooffaannaazziioonnee..  

  
55--  DDuurraannttee  llaa  ffeessttaa  ddii  SS..  AAggaattaa,,  ppeerr  aannttiicchhiissssiimmaa  ttrraaddiizziioonnee,,  ssii  ssoogglliioonnoo  aacccceennddeerree  ffuuoocchhii  dd’’aarrttiiffiicciioo..  

QQuueessttii  ffuuoocchhii  ttii  rriiccoorrddiinnoo::  
--  AAnnzziittuuttttoo  cchhee  SS..  AAggaattaa  ffuu  mmaarrttiirriizzzzaattaa  pprroopprriioo  ccooll  ffuuooccoo;;  
--  CChhee  iill  ssuuoo  SSaaccrroo  VVeelloo  aattttrraavveerrssoo  ii  sseeccoollii  hhaa  ffeerrmmaattoo  mmoollttee  vvoollttee  iill  ffuuooccoo  llaavviiccoo  ddeellll’’EEttnnaa,,  lliibbeerraannddoo  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  llaa  CCiittttàà  ddii  CCaattaanniiaa..  
--  EE’’  nnoottaa  ppooii  ll’’uussaannzzaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  aaccccoogglliieerree  ii  SSoovvrraannii  ccoonn  ii  ttrraaddiizziioonnaallii  ““ssaallvvee  aa  ccaannnnoonnee””::  ee  SS..  

AAggaattaa  èè  ppeerr  ii  CCaattaanneessii  ppiiùù  cchhee  SSoovvrraannaa,,  ppiiùù  cchhee  RReeggiinnaa..  
--  IInnffiinnee  ii  ffuuoocchhii  aarrttiiffiicciiaallii  ssoonnoo  iinn  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo  cciivviillee  sseeggnnoo  ccoommuunnee  ddii  ggiiuubbiilloo  ppooppoollaarree  ee  ddii  ffeessttaa..  

  
AAssssiisstteennddoo  aallllee  aacccceennssiioonnii  ppiirrootteeccnniicchhee  rriiccoorrddaattii  ppeerròò  cchhee,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneell  ccuuoorree  ttuuoo,,  SS..  

AAggaattaa  vvuuooll  vveeddeerree  aacccceessoo  uunn  aallttrroo  ffuuooccoo::  qquueelllloo  ddeellll’’AAmmoorree  ffiilliiaallee  vveerrssoo  DDiioo,,  ee  ddeellll’’AAmmoorree  
ffrraatteerrnnoo  vveerrssoo  iill  PPrroossssiimmoo!!  

RRiiccoorrddaattii  cchhee  qquueessttii  ffuurroonnoo  ii  sseennttiimmeennttii  ddeeii  PPaaddrrii,,  aalllloorrcchhéé  ccoonn  vveerroo  ssppiirriittoo  ddii  ffeeddee,,  
iiddeeaarroonnoo  qquueessttii  ssoolleennnnii  ffeesstteeggggiiaammeennttii  ee  ccoonn  iiddeeaa  ggeenniiaallee  vvoolllleerroo  cchhee  iill  SSaaccrroo  CCoorrppoo  ddii  AAggaattaa,,  
cchhee  èè  iill  tteessoorroo  ppiiùù  ggrraannddee  ddii  CCaattaanniiaa,,  ffoossssee  aaffffiiddaattoo  ppeerr  dduuee  ggiioorrnnii  aaii  cciittttaaddiinnii..  
  RRiivviivvii  llaa  lloorroo  ffeeddee  ee  ssiiii  ddeeggnnoo  ddeellllee  nnoobbiillii  ttrraaddiizziioonnii  ddeellllaa  TTuuaa  TTeerrrraa..  
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