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Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY

Nawigacja satelitarna:
Via Madonnina

W celu komunikacji prosimy o kontakt:
Dyrektor odpowiedzialny ds kultu
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zechciejcie skontaktować się ze mną: 
www.rosamisticafontanelle.it/ 

Fundacja nielukratywna
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003/POczta 
Włoska S.p.A.
conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia 

Niedziela 19 października 
będzie dniem bardzo ważnym 
dla naszego Kościoła w Brescia, 
jak i dla całego Kościoła na całym 
świecie: w Rzymie papież Paweł 
VI zostanie beatyfikowany. 
Rozpoczęliśmy już wyjaśnienie 
w związku z tym w poprzednich 
numerach Głosu Rosa Mystica. 
W ciągu następnych miesięcy, 
będziemy podkreślali znaczenie 
nauczania tego wielk iego 
papieża dotyczące Dziewicy. 
M a m y  n a d z i e ję ,  że  d l a 
wszystkich naszych czytelników 
będzie to prawdziwa okazja 
do wzrostu i nawrócenia do 
Chrystusa poprzez potężne 
wstawiennictwo Maryi, Matki 
Kościoła.
 

Mgr Marco Alba,
Delegowany Episkopatu

Paul VI  i 
Mgr. Francesco Rossi
Parafi a w Montichiari 
od 1949 do 1970
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Zaledwie przeczytaliśmy frag-
ment wstępu dokumentu 
poświęconego kultowi ma-

ryjnemu. I chcielibyśmy naturalnie 
zrozumieć, co to oznacza dla nas. 
Na początek rzecz naprawdę waż-
na, nawet fundamentalna w tym, 
co dotyczy Maryi i naszego z nią 
związku. Co czyni Ją naprawdę 
znaczną w naszych oczach, na-
wet cenną, jest fakt, jedyny fakt, z 
którego wypływają wszystkie inne. 
To, że jest Matką Jezusa, to zna-
czy Słowem które stało się ciałem 
i, z tego faktu, stała się także Mat-
ką Boga. Dlatego czcimy Ją i jed-
nocześnie prosimy Ją o pomoc i 
wsparcie. Wiemy dobrze, że chrze-
ścijanin, który myśli, że Maryja jest 
rodzajem bogini, mającej władzę, 
całkowicie się myli.

Nie, to nie to. Otrzymuje Ona całą 
swą moc od swojego Syna i jedynie 
od Niego. Dlatego, Paweł VI mówi, 
że kult Maryi powinien sięgać do 
wewnątrz czci oddawanej Bogu i 
Jego Synowi, Jezusowi. Zatem, 
święta na cześć Maryi nie są świę-
tami per se, ale stanowią część 
roku liturgicznego. W tym znacze-
niu, że towarzyszą temu cyklowi, 
który rozpoczyna się Adwentem i 
kontynuuje aż do Zesłania Ducha 
Świętego i Wniebowstąpienia Pań-

skiego, upamiętniając i ożywiając 
dla nas dzisiaj to ludzkie wydarze-
nie Zbawcy.

 Fakt, który dziś możemy uznać 
za pewny; jednak, nie jest to przy-
padek. Jest jasne, że nie było nigdy 
znacznych odchyleń i rzeczywiście 
niebezpiecznych dla kultu maryjne-
go w ciągu wieków. Jednak, należy 
przyznać, że to Sobór Watykański 
II, z siłą i autorytetem, umieścił Ma-
ryję wewnątrz wydarzenia Odku-
pienia. I jest to powód, dla którego 
ten sam Sobór nie wystosował do-

kumentu odrębnego, poświęcone-
go Maryi, ale wolał umieścić refl ek-
sję na Jej temat wewnątrz Lumen 
Gentium dokumentu dedykowane-
go Kościołowi. 

W tym czasie, ktoś może być za-
smucony nieco tą decyzją, dlatego 
że to zdanie umniejsza obraz Ma-
ryi. A jednak, jest wręcz odwrotnie, 
dlatego że umieszczając Ją wyraź-
nie wewnątrz historii odkupienia, 
Maryja otrzymuje – obfi cie – całe 
światło, na jakie zasługuje.

Poprzez swoje „tak”, gdy Maryja 
stała się Matką Jezusa i później, 
poprzez najlepszego ucznia Jej 
Syna otrzymała łaskę stania się jed-
nocześnie Matką całego Kościoła i 
następnie każdego wierzącego. I, 
jeśli możemy tak powiedzieć, jedną 
z zasług maryjnych Pawła VI jest 
przedsięwzięcie nauczania Soboru 
poprzez dany dokument i przeka-
zanie go dla lepszego przyswojenia 
i integracji przez duchowieństwo i 
lud Boży.

W jaki sposób Maryja towarzyszy 
Jezusowi na etapach historii odku-
pienia, zajmiemy się dogłębnie w 
przyszłej refl eksji.

Rosanna Brichetti Messori

«Odkąd zostaliśmy wyniesieni na sto-
licę Piotrową, jesteśmy ustawicznie 
zmuszani do zintensyfikowania kultu 

maryjnego. Rozwój, jakiego sobie życzymy, kultu 
Dziewicy Maryi, kultu który umieszcza w centrum 
kult jedyny wzywając do prawości chrześcijańskiej, 
jest jednym z elementów, który określa autentyczną 
pobożność Kościoła. Poprzez wewnętrzną koniecz-
ność rzeczywiście odzwierciedla w praktyce kultu 
plan odkupieńczy Boga: miejscu specjalnym, jakie 
Maryja tam zajmuje, odpowiada kult specjalny wo-
bec Niej; podobnie każdy autentyczny rozwój kultu 
chrześcijańskiego pociąga z konieczności wzrost 
proporcjonalny do czci dla Matki Pana. Zatem to 

dzieje się i w naszych czasach. Refl eksja współcze-
snego Kościoła na temat tajemnicy Chrystusa i jego 
własnej natury doprowadziła do odnalezienia, jako 
źródło pierwszej i ukoronowanie drugiej, tę samą 
postać kobiety: Dziewicy Maryi, dokładnie Matki 
Chrystusa i Matki Kościoła. Najgłębsza znajomość 
misji Maryi przeobraziła się w radosną cześć ku 
Niej i szacunek pełen adoracji dla mądrego obrazu 
Boga, który umieścił w swej Rodzinie – Kościele, - 
jak i w każdym ognisku domowym, postać kobiety, 
która dyskretnie i w duchu służby, czuwa nad nią 
„i kieruje swoje kroki ku ojczyźnie, aż przyjdzie w 
chwale dzień Pański»

MATKA JEZUSA 
JEST TAKŻE NASZĄ MATKĄ

MATKA W ŚWIETLE TAJEMNICY CHRYSTUSA 
Paweł VI Exhortacja Apostolska «Marialis cultus» - Wstęp
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WIELKIE ŚWIĘTO 
WIERNYCH ZE SRI LANKI

Także w tym roku, w poło-
wie września, Fontanelle z 
radością powitało wiernych 

Syngaleskich, podczas roczne-
go spotkania u stóp Najświętszej 
Dziewicy Rosa Mystica.
Przygotowane w najmniejszych 
szczegółach, roczne spotkanie 
maryjne było rzeczy-
wistym hołdem Dzie-
wicy Maryi z trzema 
różami na piersiach. 
Nauczy l iśmy s ię 
doceniać nieustan-
ną pielgrzymkę na-
szych braci i sióstr w 
Wierze, którzy dale-
ko od swojej wyspy, 
przybyli do Włoch i 
odnaleźli dom Naj-
świętszej Dziewicy 
Rosa Mystica w na-
szym kraju.

Każdego dnia w roku 
wierni przybywają do 
Fontanelle, sami lub w 
grupach. Te pielgrzymki, 
prawie zawsze rodzinne, 
okazują hołd kwietny, 
aby zaświadczyć swą 
czułą cześć naszej dro-
giej Najświętszej Dziewi-
cy: różę lub bukiet kwia-
tów sezonowych, nawet 
bardzo piękne kompo-
zycje, z okazji narodzin, 
szczęśliwego wydarze-
nia lub otrzymanej łaski.
Nie tylko hołd kwietny, 
ale cała wizyta w Fon-
tanelle jest wypełniona 
pobożnie: droga Krzyżo-
wa, hołd w Kaplicy, uca-
łowanie Krzyża, Źródło, 
z wejściem na kolanach 

po schodach... wszystko 
jest czynione z budującą poboż-
nością. I ta ustawiczna codzien-
na pielgrzymka staje się każdego 
roku prawdziwym świadectwem 
wiary całego ludu, tak bardzo, że 
od dwóch lat pielgrzymi i czcicie-
le włoscy podejmują to świętowa-

nie, rozpoczęte rano 
przez Syngalezów, 
kończąc po południu 
inną uroczystą Mszą 
i procesją maryjną.
Tego roku szczę-
ś l iwa  zb ieżność 
rocznego świę ta 
ze Świętem Krzyża 
uczyniła dzień jesz-
cze piękniejszy.
Rozpoczęte od czu-
wania z procesją 
popołudniową i Ró-
żańcem, święto zor-
ganizowane przez 

Ojca Jude i jego pomocników ze 
znaczącą pomocą naszego semi-
narzysty Sashica, było wspaniałe. 
Wokół ołtarza ustawionego na pla-
cu, zgromadził się tłum wiernych z 
kwiatami, fl agami, chorągiewkami 
w kolorach białym i niebieskim ma-
ryjnym, dzieci z chóru bez zarzutu 
w tunikach czerwonych i białych, 
muzycy i małe tancerki w hołdzie 
Dziewicy i wielu kapłanów.
Mgr Neville Joe Perera, delegat 
Biskupów Syngaleskich dla wier-
nych we Włoszech, sprawował 
uroczystą Mszę. Mgr Marco Alba, 
delegat naszego Biskupa, niósł 
w czasie procesji cenną relikwię 
Krzyża Świętego, którym bło-
gosławił z ołtarza wzniesionego 
u stóp wielkiego Krucyfiksu. Po 
Mszy, kontynuowano Święto na 
łąkach wokół Fontanelle, spektakl 
wielu wiernych nie był mniej budu-
jący niż ten uświęcony.
Na początku popołudnia, adora-
cja godzinna, była – jak zostało 
to już powiedziane- naturalnym 
przejściem do świadectw dwóch 
wspólnot; procesja z małą fi gurą 
Najświętszej Dziewicy Rosa My-
stica krążyła w girlandach róż 
czerwonych, białych i żółtych; była 
to pieczęć przyjaźni między dwo-
ma społecznościami,która wykluła 
się u stóp Najświętszej Dziewicy, 
z prostotą pączka białej róży, który 
rozkwitł w promieniach słońca. 

Don Giancarlo

W każdą 4
 niedzielę misiąca 

o 11.30 ojciec Jude sprawuje 
Mszę Świętą w Fontanelle 
dla Wspólnoty Sri Lanka.
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PRZYPOMNIENIE 
Od 1 do 13 października każdego dnia
15:00-16:00  Spowiedź
15:30  Różaniec
16:00  Msza Święta
 
13 października lub w druga niedziela października jest dniem 
modlitwy wynagradzającej za obelgi i świętokradztwa przeciw 
Najświętszej Eucharystii i „Unią światową Komunii Wynagradza-
jącej”. Po celebracji rozdajemy chleb błogosławiony.

09:00-12:00  Spowiedź
10:00  Błogosławieństwo chleba
10:30  Procesja
11:00  Msza Święta
15:00  Adoracja Eucharystyczna
15:30  Różaniec i Spowiedź
16:00  Uroczysta Msza
Następnie: Procesja i rozdzielanie chleba święconego.

Pamiętajmy, że od 1 października celebracje będą o godzinę 
wcześniej; dlatego codzienny Różaniec rozpoczyna się o godz. 
16, Msza Święta świąteczna o 16.oo, poprzedzona przez Ró-
żaniec o 15.30. Również w tym roku chcielibyśmy przeżywać 
msze w październiku z wiarą i pobożnością; jest to miesiąc ma-
ryjny i misyjny, który rozpoczyna się wspomnieniem liturgicznym 
małej, wielkiej świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki Misji.

/W każdą 4 niedzielę miesiąca
 11.30 ojciec Jude sprawuje Mszę św. za Wspólnotę ze Sri Lanki

Compte bancaire:/Konto bankowe:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276

 Dyrektor odpowiedzialny:  Angelo Mor
Pod kierunkiem Fondation Rosa Mystica

Zezwolenie trybunału w Brescia  nr. 61/90 z Listop. 11
Druk:Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

Zjednoczeni w modlitwie za wasi kapłani 
błogosławią wam z całego serca.

Fondation Rosa Mistica-Fontanelle

Ważne ogłoszenie: Prosimy księży, zakonników i osoby towarzyszące gru-
pom o powiadomienie godzinne sekretariatu i osoby odpowiedzialnej za Kult, 
aby móc zorganizować w sposób najlepszy przyjęcie i pobyt w tym miejscu. 
W ten sposób, moglibyśmy przygotować i przeżyć pielgrzymkę prawidłowo, 
w sposób oddany i owocny. Zapraszamy was gorąco do odwiedzenia Dy-
rektoriatu na ofi cjalnej stronie internetowej (www.rosamisticafontanelle.it), 
gdzie znajdują się dane na temat kultu maryjnego w Fontanelles, godziny i 
nowa broszura „Historia i miejsca kultu”. Zapraszamy was do przystosowania 
waszej organizacji pielgrzymki wg reguł Dyrektoriatu i wyżej wspomnianej 
broszury. Dziękujemy wam za waszą współpracę. 

Fondation Rosa Mystica Fontanelle

Informacje: +39 030 964111
Dyrektor odpowiedzialny ds kultu: +39 324 7993898
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

GODZINY W PAŹDZIERNIKU
Pielgrzymka z Podenone 
i okolic w Sanktuarium 
Rosa Mystica w Fontanelles
7 września 2014 

Był to przepiękny dzień dla nas i dziękuję Mat-
ce niebieskiej za to.

Wartość 
uśmiechu

Piękna fotografia nie-
mieckich pielgrzymów w 
towarzystwie ukochanej 
GERTRAUDY i Ojca... 
Wierni w pierwszy piątek 
i sobotę miesiąca. To sto-
warzyszenie Opus Rosa 

Mystica wysyła wiele fi gur Rosa Mystica w świat.

OPUS ROSA MYSTICA - Horst Mehring e.V.
Kohlenstraße 239 - D-45529 Hattingen-Niederwenigern
Tél.: (00-49) (0) 232 44 397 397 - Fax: (00-49) (0) 232 44 397 399
Att. Gertraude Maria Berger - Wittgenbusch 54
D-45277 Essen - Allemagne - Tél.: 0049 (0) 201 58 18 37


