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„ ... wierni, którzy ducha adwentu z 
świętej liturgii wprowadzają w swoje 
życie, rozważając niewypowiedzianą 
miłość, z jaką Dziewica-Matka ocze-
kiwała Syna, zostają skłonieni do 
tego, że obierają Ją sobie za wzór i 
są gotowi wyjść naprzeciw nadcho-
dzącemu Zbawicielowi ʻczuwając 
na modlitwie i radując się w swoich 
uwielbieniachʼ...

Czas Narodzenia Pańskiego jest 
jakby przedłużonym wspomnieniem 
boskiego, dziewiczego, zbawczego 
macierzyństwa Tej, której ʻniena-
ruszone dziewictwo wydało na ten 
świat Zbawicielaʼ. Rzeczywiście w 
uroczystość Narodzenia Pańskiego 
Kościół, uwielbiając Zbawiciela, czci 
chwalebną Jego Matkę. W święto 
Objawienia Pańskiego, obchodząc 
powszechne powołanie do zbawie-
nia, kontempluje Najświętszą Dzie-
wicę, prawdziwą Stolicę Mądrości 
i prawdziwą Matkę Króla, która Od-
kupiciela wszystkich ludów ukazuje 
Mędrcom, by Go adorowali (Mt 2,11). 
W uroczystość Świętej Rodziny Je-
zusa, Maryi Józefa (niedziela w okta-
wie Narodzenia Pańskiego) Kościół 

śledzi ze czcią święte życie, jakie 
prowadzili w domu nazaretańskim 
Jezus, Syn Boga i Syn Człowieczy, 
Jego Matka Maryja i Józef człowiek 
sprawiedliwy (Mt 1, 19). 

W opracowanym na nowo ukła-
dzie okresu Narodzenia istnieje 
potrzeba, jak się Nam wydaje, by 
powszechna uwaga zwróciła się ku 

odnowionej uroczystości Świętej Bo-
żej Rodzicielki Maryi. Uroczystość 
ta - wyznaczona, stosownie do daw-
nego wskazania liturgii miasta Rzy-
mu, na pierwszy dzień stycznia - ma 
na celu, by przez uroczysty obchód 
przypomnieć rolę, jaką Maryja speł-
niła w tej tajemnicy zbawienia i by 
uczcić szczególną godność, która 
skutkiem tego przypadła w udziale 
ʻŚwiętej Rodzicielce (…) przez któ-
rą zasłużyliśmy (…) przyjąć Spraw-
cę życiaʼ. Nadto ta uroczystość daje 
wspaniałą sposobność do ponawia-
nia uwielbienia, jakie przystoi okazy-
wać narodzonemu Księciu pokoju, by 
na nowo usłyszeć radosne orędzie 
ewangeliczne (Łk 2,14) oraz by za 
wstawiennictwem Królowej Pokoju 
wyprosić u Boga nieoceniony dar 
pokoju. Powodowani tym wszystkim 
- wobec szczęśliwego zbiegu oktawy 
Narodzenia Pańskiego z dniem ży-
czeń, początkiem roku - wyznaczy-
liśmy nań obchód dnia umacniania 
pokoju w całym świecie, co zyskuje 
coraz większe uznanie i przynosi już 
owoce pokoju w duszach wielu ludzi”.

OCZEKIWANIE I BOŻE NARODZENIE Z MARYJĄ
Paweł VI, Adhortacja Apostolska «Marialis cultus» (I, A, 4-5)



Muszę przyznać, że czytając słowa Pawła VI 
poświęcone zobrazowaniu Maryi, w świetle 
przyszłych świąt, które nas czekają, moje 

serce napełnia radość, jaką mam nadzieję będę zdol-
ny wam przekazać. Zapytacie dlaczego. Odpowiedź 
jest prosta: ponieważ przypominają zespół wydarzeń 
tak ważnych, iż gdy będziemy traktować je poważ-
nie, będziemy oniemiali. Tak, to zdumienie, na które 
jednak, dotąd rzadko, umieliśmy otworzyć umysł, od 

chwili gdy dominowały nasze ogranicze-
nia ludzkie, zakończymy przy-
zwyczajeniem się również do 
wszystkich najpiękniejszych 
rzeczy. Inaczej Boże Naro-
dzenie, z tym wszystkim, co je 
poprzedza i następuje po nim, 
jest wydarzeniem naprawdę 
nadzwyczajnym, gdy jeste-
śmy w stanie iść nieco poza 
powierzchnię rzeczy. To od-

2

nowienie przypomnienia niesłycha-
nej dla spraw ludzkich rzeczy, która 
miała miejsce dwa tysiące lat temu 
w Palestynie, w ciemnej prowincji 
Cesarstwa Rzymskiego. Ukryte 
przed oczami świata, w godności 
ubogiej, w grocie, dziecko rodzi 
się w nocy. Jego matce, Maryi, we-
dług historyków dziewczynie około 
czternastoletniej zostało ogłoszone 
dziewięć miesięcy wcześniej, że 
chodzi o Zbawcę, oczekiwanego 
przez ludzi, tego Księcia pokoju, 
który został wcielony i aby tak się 
stało właśnie wybrał jej łono, co ona 
zaakceptowała. Znamy jej „tak” na-
tychmiastowe i bezwarunkowe, 
które otworzyło bramy niewyobra-
żalnego. A następnie to dziecię, 
Emanuel, Bóg z nami, był tam, 

Wiele świątecznych chwil przeżytych 
z sercem przepełnionym radością

Medal Katarzyny

Catherine Labouré była młodą dziewczyną Miło-
sierdzia, z Kongregacji Sióstr założonej przez 
Świętego Wincentego de Paulo. Miała ona wiel-

kie pragnienie: zobaczyć Najświętszą Panienkę. W 
wieku dziewięciu lat dziewczynka straciła matkę i od tej 
chwili miała zwyczaj nazywania Najświętszej Panienki 
„Mamą”. Przedstawiła ona swoje wielkie pragnienie jako 
łaskę specjalną Świętemu Wincentemu wieczorem w  
święto, 18 lipca 1830. Około północy, Catherine posły-
szała wzywane jej imię. Było to piękne dziecko, które 
powiedziało: „Wstań i chodź ze mną do kaplicy, czeka 
na ciebie Najświętsza Panienka”. Catherine poszła za 
nim. Paliły się wszystkie światła. Drzwi Kaplicy Zakonu 
na rue du Bac w Paryżu otwierały się, gdy poruszał je ko-
niuszek palca dziecka. Catherine uklękła przy balustra-
dzie. O północy Najświętsza Panienka przybyła i usiadła 
w fotelu, który był w prezbiterium. Catherine opowiada: 
„Zatem, podskoczyłam ku Niej i rzuciłam się do Jej stóp, 
na stopniach ołtarza i położyłam ręce na Jej kolanach. 
Trwałam tak, nie wiem ile czasu... chwila ta wydawała 
się mi najsłodsza w mym życiu”. „Bóg chce ci powierzyć 
misję” powiedziała Najświętsza Panienka do Catherine. 
Dopiero 27 listopada, młoda siostra poznała Misję spe-
cjalną, jaką Pan zechciał jej powierzyć. „Była to sobota 
przed pierwszą niedzielą adwentu; była piąta trzydzieści 
wieczorem, w ciszy, wydawało mi się, że słyszę hałas 
i zobaczyłam Najświętszą Panienkę. Stała, ubrana w 
suknie z jedwabiu w kolorze jutrzenki, ze stopami po-
stawionymi na globie, który widziałam tylko w połowie, w 

rękach wzniesionych na wysokości piersi trzymała glob; 
Jej oczy były skierowane do nieba... Jej twarz była takiej 
piękności, że nigdy nie umiałabym tego opisać...”. Naj-
świętsza Panienka wyjaśniła Catherine, że glob przed-
stawia świat cały i każdą osobę w szczególe; promienie 
światła, które oswabadzały się z Jej rąk były symbolami 
łask, które rozleją się na osoby, które o nie poproszą. 
Następnie wokół Najświętszej Panienki uformował się 
kształt owalny, który zawierał słowa zapisane złotymi 
literami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za 
nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Wizja przekształ-
ciła się w model medalu i Catherine widziała także jego 
rewers: litera M zwieńczona krzyżem i pod spodem dwa 
serca: serce otoczone koroną z cierni, inne przebite mie-
czem. Następnie Najświętsza Panienka powiedziała jej: 
„Wybij medal zgodnie z tym modelem, wszystkie osoby, 
które będą go nosić na szyi otrzymają wielkie łaski. Łaski 
będą obfi te dla tych, którzy będą go nosili z ufnością”. 
Medal, jakiego pragnęła Najświętsza Panienka, został 
wybity i nadal dzisiaj miliony ludzi noszą go przy sobie: 
to cudowna Najświętsza Panienka. Nawet dzisiaj Maryja 
chce ofi arować wiele łask ludziom, ale oni zapominają 
prosić Jej o nie, tylu ludzi nie chce słyszeć i mówić, inni 
myślą, że nie potrzebują.

Drodzy przyjaciele i wierni, nie bądźmy wśród nie-
wdzięczników, ani wśród dumnych, ale idźmy z ufnością 
do tronu łaski do stóp naszej drogiej Najświętszej Pa-
nienki, której nie męczy nigdy dawanie nam róż i łask, 
także gdy zamiast róży daje nam cierń, jako wielki przy-
wilej.

Don Giancarlo
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jeszcze nikomu nieznany, jedynie 
znany małej grupie pasterzy, którzy 
byli w okolicy. Ale także grupa mę-
drców, królewskich magów, którzy 
badali niebo jak zwykle, odczytali 
wydarzenie nadzwyczajne i, dlate-
go, wyruszyli, aby iść i je adorować. 
Dojdą tam pewnego dnia, który po-
tem zostanie nazwany „Epifanią”, 
co oznacza „manifestację” i znaczy, 
że to wydarzenie nie będzie doty-
czyło tylko ludu Izraela, ale całego 
świata. A jaka jest rola Maryi w tym 
wszystkim? Już znamy Jej wiarę, 
jaką okazała podczas Zwiastowa-
nia. Możemy sobie wyobrazić Jej 
niepokój podczas tych dziewięciu 
miesięcy oczekiwania. Nie było 
łatwe przyjąć do wiadomości, że 
w Niej forma ludzka, Słowo Boga, 
właśnie wzrasta. Z pewnością była 
radość i drżenie zarazem. A potem 
to nadzwyczajne rodzenie, z Anio-
łami, które oświetlały niebo, gło-
sząc „Chwałę Bogu i pokój ludziom, 
których miłuje”. A jeszcze później, 
najpierw ci pasterze pokorni, którzy 
zdumieni klękają przed dzieckiem, 
ale również ci królowie, którzy przy-
bywają z tak daleka, przynosząc 
dary. Tylko z Jej całą pokorą razem 
z pokorą Józefa mogła zaakcepto-
wać i zgodzić się ze wszystkim w 
prostocie, jak mówi nam Ewange-
lia, medytując wszystkie te sprawy 
w swoim sercu.

Taka powinna być nasza posta-
wa. Powinniśmy znaleźć chwilę, co 
najmniej jedną, w hałasie dni świą-
tecznych, jakie nas czekają, aby 
zastanowić się nad prawdziwym 
sensem naszego życia tych wyda-
rzeń, które będziemy przywoływać.

Zatem nasze uradowanie będzie 
równe temu u aniołów i królewskich 
magów, a także nasze serce wy-
pełni się radością, kontemplując na 
nowo wspaniałości, jakie Bóg spra-
wił, i które nadal sprawia, nawet 
dzisiaj, dla każdego z nas, jak tylko 
umiemy Go przyjąć.

Rosanna Brichetti Messori

Otrzymaliśmy

■ Z KolumbiiZ Kolumbii - Drodzy bracia w Chrystusie, piszę do was z Cali, w 
Kolumbii. 13 lipca 2014 mieliśmy czuwanie modlitewne maryjne na cześć 
Marii Rosa Mystica, w którym uczestniczyło ponad trzystu młodych ludzi: 
była to szczególna noc modlitwy, chwały i podziękowań z nawróceniami, 
uzdrowieniami i wyzwoleniami. W tym dniu tak wyjątkowym, założyliśmy 
Wspólnotę Soldats de Maria Rosa Mistica- Colombia: 25 młodych, peł-
nych dobrej woli do realizowania w naszym życiu wartości trzech róż, 
jakie nosimy na koszulkach, aby pokazać naszą przynależność do Ma-
rii Rosa Mystica. Pod kierownictwem naszego kapłana, każdego dnia 
angażujemy się w ewangelizację młodych i dorosłych, chwaląc Boga, 
prowadzeni przez naszą Dame Maria Rosa Mystica. Pragnę podzielić 
się z wami, nasi bracia, radością, że stanowię część tej armii żołnierzy 
Marii Rosa Mystica, będąc żywo zaangażowanym, aby wychwalane było 
Niepokalane Serce Maryi.

Z całego serca,
Jhonattan Duque

Żołnierz Marii Rosa Mystica
Cali-Kolumbia

■ Z Kolumbii, Z Kolumbii, 

MedellinMedellin 
Pozdrowienia dla 

was w Jezusie i 
Maryi. Na początek 
dziękujemy wam za 
biuletyn, który nas 
jednoczy z powodu 
naszej matki Maria 
Rosa Mystica. Je-
steśmy Wspólnotą 
Córek Marii Rosa 
Mystica Matki Ko-
ścioła, Adoratorek 
Se rca  Eucha ry -
stycznego i Kapłań-

skiego Jezusa. Modląc się, wynagradzamy za naszych braci kapłanów. 
Jesteśmy siostrami kontemplacyjnymi, ale w sobotę i niedzielę pozwala-
my wejść do naszego zakonu, który stał się Sanktuarium naszej Dame 
Rosa Mystica... Ukazywała się Ona wielce z cudami bądź fi zycznymi 
bądź duchowymi.

Żołnierze Marii Rosa Mystica



4

Każdego dnia:
15:00 Spowiedź święta
16:00  Różaniec
Każdego dnia świątecznego:
15:00  Adoracja Eucharystyczna i spowiedź
15:30  Różaniec
16:00  uroczysta Msza św., następnie procesja
13-ego Dzień Maryjny
15:00  Adoracja Eucharystyczna, spowiedź, Różaniec
16:00  Msza św.
W każdą sobotę Adwentu: ( 6-13-20 grudnia)
16:00 Msza św. na cześć Dziewicy
Nowenna Niepokalanej (od 29 listopada do 7 grudnia)
16:00  Różaniec i Nowenna
Niedziela, 7 grudnia
po Mszy, krótkie Maryjne Czuwanie Eucharystyczne
Poniedziałek, 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie:
09-12 Spowiedź - 10:00 Różaniec - 10:30 Procesja - 11:00 Uro-
czysta Msza św. celebrowana przez Bpa Marco Alba - 12-13 
Godzina Łaski. Adoracja, modlitwa osobista i wspólnotowa - 
15:00 Adoracja Eucharystyczna - 15:30 Różaniec - 16:00 Uro-
czysta Msza św.
W każdą 4 niedzielę miesiąca
o 11:30  ojciec Jude będzie sprawował Mszę św. 
 za wspólnotę ze Sri Lanki

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 celebracji liturgicznej

Otrzymaliśmy

■ Z Meksyku Z Meksyku 
- Drodzy bracia 
w Chrystusie, 
celem tego listu 
jest poinformo-
wanie,  że 23 
p a źd z i e r n i k a 
nasza diecezja 
ofi cjalnie przyję-
ła statuę Maria 
Rosa Mystica. 
Wydarzenie zo-

stało omówione w radio, telewizji, jak i na portalach 
diecezjalnych: Maria Rosa Mystica została ogłoszona 
w parafi ach dla chwały Bożej. W dniu intronizacji przy-
byli liczni wierni: różańcem i pieśniami na powitanie 
Maryi zaczęła się modlitwa, która trwała do Mszy świę-
tej. Podczas swej homilii ojciec Armando mówił nam 
o znaczeniu przyjęcia Jej w Diecezjach; wyjaśnił tak-

że znaczenie trzech róż Marii Rosa Mystica i zachęcił 
nas, abyśmy przyjęli tę wartość w naszym życiu. Po 
błogosławieństwie ojciec zaprosił nas do świętowania 
13-ego jako dnia modlitwy szczególnej i przekazał inne 
ważne dane dotyczące Marii Rosa Mystica, które teraz 
ofi cjalnie zostały przyjęte w życiu Katedry.

Susanne

Fontanelle, 13 października 2014, grupa z Ravenny z szefem 
Castelucci Bruno, który ofi arował mozaikę Matki Bożej Bo-
lesnej. Razem z biskupem Marco Alba.

Indyjskie rodziny mieszkające w Szwajcarii idą 
pobożnie w marszu w Fontanelle w czasie re-
kolekcji modlitewnych (1 i 2 listopada 2014)

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 życzymy 
wam szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku, pełnego błogosławieństw.

Fundacja Rosa Mystica - Fontanelle


