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 السالم عليك اّيها المسيح،
اّيها الجسد الذي ولد من 

العذراء مريم، والذي تعّذب 
ومات على الصليب من اجل 

 .اإلنسان
انت الذي طعن جنبك بحربة 

 .وسال منه الدم والماء
اسمح لنا ان نلقاك ساعة 

يا يسوع الحلو، يا . الموت
يسوع الطّيب، يا يسوع ابن 

مريم، ارحمني الى ابد 
 .اآلبدين

 سر مريم يولد في كل إمرأة
كثيرا ما نالحظ كيف ان إنسانية مريم بأكملها تسمح بمعجزة كبيرة وهي ان 

 .تصبح نموذجا يحتذى به لكل شخص، مهما كانت دعوته
 .وحقيقة كونها إمرأة ال يغّير شيئا

في نهاية المطاف ، كل شخصية انثوية، اذا لم  
تتشوه ، وإذا لم تطعن بصورتها تختبئ او 

وبتكوينها الخاص، هي إنجاز رائع للحكمة 
اإللهية وخطة مثالية احبها واختارها )صوفيا(

 .لألبد
  
لذلك علينا إعتبار كل إمرأة على انها رسالة من  

األزل، كل شيئ فيها مهم جدا بالنسبة لنا 
 .جميعنا

كلمات رائعة، بحيث وبحسب رأيي ال يمكننا  
شيء عليها، سوى انه مع هذا الدور  إضافة اي

الكبير الذي أعطي للمرأة مسؤوليات كبيرة، 
وذلك ألنه من خاللها يرتبط مصير البشرية 

 .بأكملها
دائما ومنذذ األزل كانت حواء الشخص األول  

الذي وقع تحت وطأة اإلغراء وقالت 
ووقعت البشرية .للرب، وانجّر معها آدم"كال"

 .كلها في الخطيئة
ريم عكست الوضع، ألنه بفضل كلمة لكن م 

التي قالتها للمالك ، حصل جميع البشر " نعم"
 .على بنوة اآلب

 
 

 2تابع صفحة 

لم أجد كلمات معّبرة اكثر من كلمات 
 :الكاردينال بيفي 

كان يسوع الكلمة الخالدة، الذي  اذا  - 
اله من اله، نور من نور، اله حق "هو 

ما تقول واذا كان ايضا ك" من اله حق
ولد من "العقيدة المسيجية 

فالمرأة اذا وكل إمراة تكون ".إمرأة
تلك العبارات . على رأس هرم القيم

ولد "التي بدت لنا سهلة جدا وقصيرة، 
تلمع اآلن امامنا كبيان " من إمرأة

هذه " انوثة هللا "وإعالن على ما يسمى 
األنوثة لم تبنى على لغو، بل على 

ن افكار بل انوثة ال تتضم: حقائق
انوثة تدّل على الحب . ق فقطئحقا

واإلخالص بالطبع مع عواقب مهمة لم 
 .تعترض فقط مريم بل كل إمرأة

 :كذلك يقول بيفي

  
 

التفكير في سر والدة اإلله في ضوء  
اإليمان، يعني ضمنا الغوص في اعماق 

 ... أةحقيقة كل إمر
  
ومنذ . كل إمرأة ترى في مريم مثاال لها  

ظهور المرأة على األرض اخذت عنها كل 
 .القيم األصلية

على الرغم من ان المرأة ال تدرك ذلك،  
فهي تشبه فتاة الناصرة المالكة والمتواضعة 

والمثيرة في نظر " المباركة بين النساء"و 
هذا ألن كل إمرأة تمثل سر مريم، .خالقها
ه األسمى والصحيح، حتى ولو كانت بمعنا

هذا يعني ان : بعيدة كل البعد عن افكارها
"  طبيعي "تكون في جوهرها عالمة ونداء 

الى معجزة التجسد التي تصل الى خطة 
 .الخالص األبدية
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 سر مريم يولد في كل إمرأة

 1تابع صفحة 

اال تعتقدوا ان مريم كانت قادرة 
على إختبار مهم بالنسبة الى 

 جاي دون نتائ" دنسحبلها بال "
الخطيئة األصلية، وإختالفها عن 

في الحقيقة كان  .كل النساء 
عندها حرية اإلختيار بين الخير 

 .والشر

تماما كما كان لحواء حرية 
اإلختيار ايضا بين الشر 

 .والخطيئة

كذلك كل واحد مّنا ، يستطيع 
اليوم المكوث بعيدا عن خيار 
الشر وذلك عن طريق التأمل 

 .بيسوع

ان مريم دائما تعلّم المرأة كيف  
تغذي دعوتها، وذلك بأن ال 
تختصر ابدا على اإلنجاب 

في الواقع لم تكن األهمية .فحسب
فقط لرحم األم على الرغم من 

 . اهميته، انما على التربية والتعليم

كذلك إن مريم كانت حاضرة 
ايضا في جميع المراحل الرئيسية 

من قانا " في حياة ابنها بدء
جليل، حيث توقعت اللحظة ال

المناسبة التي يظهر بها يسوع 
قوته، كذلك تحت اقدام الصليب 

حين حصلت من ابنها على 
األمومة العالمية بقوله 

 ". هذه امك:"ليوحنا

واخيرا في العلية عندما حل 
الروح القدس عليها وعلى التالميذ 

األطهار واصبحت عندها ام 
ان مريم لم تولد . للكنيسة جمعاء

الجسد المادي ليسوع فقط بل 
ولدت ايضا الجسد السّري الذي 

 .وهبنا إياّه بموته وقيامته

   
 روزانا بريشيتي ميسوري 
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 ويــــنـــا السـكـــتيـــــا روزا ميســـد  ماريــــعي
صوت ماريا روزا "عندما نحّضر مجلّتنا 

ألشهر الصيف نتكلّم حكما عن عيد "ميستيكا
فاالت فنشارككم ماريا روزا ميستيكا واإلحت

 .بها ككل سنة
بالرغم من حرارة الطقس بدا نهار العيد 

نسيم خفيف، ورائحة : وكأنه نهار ربيعي 
 .العطر، إضافة الى كوب من الماء النقي
هذه السنة ايضا احتفلنا بعيد ماريا روزا 

 12ميستيكا ام الكنيسة وذلك نهار األحد 
تموز، حيث حضر آالف  13تموز واإلثنثن 

خاص وجثوا تحت اقدام ماريا روزا األش
 .ميستيكا في فونتانيل وفي العالم اجمع

حتى الصحافي المتمرس في الكتابة ال 
 .يستطيع ان ينقل بإخالص روعة هذا الحج
اما انا فلي الشرف ان اتشارك معكم األيام 
المريمية الرائعة التي عشناها في فونتانيل، 

 .تحضيرا  للعيد الكبير
رة كانت تتلى الوردية يوميا ففي هذه الفت 

اما مع الجماعة او األصحاب وإما فرديا او 
 . مع العائلة

 

 

نموذج من "فصالة الوردية هي 
حقيقية واإلخالص، وهي التقوى ال

تساعدنا ايضا في الحصول على 
مساعدة مريم وتشجيعها لنا 

" . اعلى الحقائق" بالحصول على 
لقد شجعنا . ألن هذا هو معنى حياتنا

القديس بولس بهذه الكلمات عندما 
كتب برسالته الى اهل كولوسي، 
رسالة بولس الرسول صباح عيد 

 .الفصح
:ما يدهش حقا الناظر رؤية   

حاج ورع، اب، ام، جدة، جد، ولد  
يشرب من النبع ، شاب يتسلّق الدرج على 

ركبتيه ، مؤمنة تشرب من النبع وتطلب 
شاب يتسلّق الدرج على . الشفاء والبركة

ركبتيه،مؤمنة تذرف دموعا بسبب 
همومها والحياة التي تسحقها،احدهم 

يضيئ شمعة دون ان يحيد نظره عن وجه 
المرضى مريم الصافي ، صف من 

بالقرب من كراسي اإلعتراف، ساعة 
.سجود بحرارة  

في كل هذا، تجدوا نفس الرغبة في وجوه 
كل اللذين لم يستطيعوا ان يقصدوا هذا 

.المكان  
وباتالي فإن الكاردينال الكبير 

جياكومو بيفي، الذي إنتقل الى 
رحمة هللا تعالى لألبد عّرف برغبتنا 

الى األمور السماوية واإللهية  
رغبة اساسية طبيعية وضرورية ك

 . وقيمة
 

ومريم المعلمة معلمة الحجاج 
السماويين واألرضيين كانت اول من 

قى اعطى كيانه كلّه في التأمل وسيب
هكذا .دائما بالنسبة لنا نموذجا جميال

 .إحتفلنا بالعيد واألمل
هذا العام، اردنا ان نعرض عليكم 

سسلسلة من اإلحتفاالت والحج في عيد 
ماريا روزا ميستيكا في مختلف انحاء 

 .العالم
قصد فونتانيل عدد كبير من الحجاج، 
نعدكم بإضافة العديد من الصور التي 

 .نسى احدهمتمثل الحجاج حتى ال ن
تموز كان نهار حج  12نهار العيد في 

بإمتياز بحيث لم يتوقف الحجاج عن 
لحضور منذ الصباح وحتى المساء مع 

اإلعترافات وتالوة المسبحة بقيادة 
الكنسي جيسون والقداديس والزياحات 

 .وتبريك وتوزيع مئات الورود
دون انجلو إحتفل بالذبيحة اإللهية عند 

عد الظهر إحتفل الحادية عشر اما ب
بالذبيحة المونسنيور مارك البا مندوب 

 . األسقف 
تموز  13اما بالنسبة  لنهار اإلثنين 

إحتفلنا بقداس قبل الظهر ايضا وأخر 
 .بعد الظهر تالهما ساعة سجود

لقد كّرمنا مريم ببساطة وحب وتفاني 
في عيدها، مع قدر كاف من الجدية 

 .إلستحقاق األسرار اإللهية
ة إيماننا اليومية تلعب ماريا في رحل 

 .روزا ميستيكا ، ام الكنيسة دورا مهما
 دون جوان كارلو

انا حاليا اعيش في بلدة كازيموس وهي منطقة في فنزويال،   
 ) .نيرسيمي(والتي تباركت بحضور خمس لقاءات دينية 

، المبشرين "القديس توما األكويني) "إجتماعات ابرشية(
، " سان جوزيف من كوبركينو"الفرنسيسكان بالمعهد الديني 

، "سيدة التضحية اللذيذة"رهبان دير اإلبتداء ، لقاء اوغسطين 
  passionnistesلقاء ".سان بيدرو نوالسكو"لقاء مريداريو 

 .سيدة الرجاء"

 .الرقم القياسي في كتاب غينيسسجلّت هذه اللقاءات 

ايها اإلخوة الكرام، اطلب منكم إرسال صورة لماريا روزا 
 .ميستيكا لترافق هذه الحلقات واللقاءات الخمس

انا لست بكاهن او برجل دين بل برجل علماني يسعى إليجاد 
 بصيص من الحرية لبالده

 

  حصلنا على                                     

 من فنزويال   ■
مع الرسائل القلقة التي تأتينا من مدن مختلفة يسألوننا ان نصلي 

 .من أجلهم
 

بلدنا، الصالة في الحقيقة، مع اإلضطراب واإلرتباك في 
 .هي السبيل الوحيد للخالص 

 
فالبالد في فوضى عارمة شبه مروعة، والطعام نادر الوجود، 
 .وإذا ما اردنا شراؤه علينا الوقوف في صف طويل ألخذ الدور

نحن محرومون من ضروريات الحياة األساسية مثل حليب 
ن وقد بلغ الفساد جميع مستويات الحياة اليومية والديو.األطفال

 ...الخارجية خانقة ونخشى ان يصبح البلد في شلل تام
 

كثيرون من الفنزواليين هاجروا الى بلدان اخرى ألن إحتماالت 
إضافة الى ان الحرية . السلم واألمان في المستقبل باتت معدومة

وقمعها  اإلعالمالمدنية محدودة جدا، والضغط على وسائل 
عة جدا، حتى ومصادرتها مع فرض غرامات وعقوبات مرتف

 .انها اقفلت بالقوة
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             حصلنا على                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصرف المعتمد
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722 

c/c post. 0 07601 11200 000029691276 
انجلو مور بإدارة جمعية مريم الوردة السرية: المدير  

: طباعة  1990 -11 –29في  90/61:  ترخيص من محكمة براشيا
مونتيكياري   . م.م.تيبوبيناتي ش   

لبنان -بعبدات صالة مريم الوردة السرّية مجموعة : ترجمة  

 2015ايلول  –آب  لشهري جدول اإلحتفاالت
 : "يوميا

 إعترافات 17:00 – 15:30
 الوردية – 16:30

 كل احد وايام العيد
 إعترافات 18:00 – 15:30
 سجود القربان  16:00
 الوردية – 16:30
 .الجماعةقداس إحتفالي، يليه زياح ومسبحة الوردية مع :  17:00

 كل سبت او مساء كل ليلة عيد
 قداس  17:00

 اول سبت من الشهر
 سهرة مريمية 20:30
 عيد إنتقال السيدة العذراء  آب 15السبت 
 الوردية 10:30
 قداس 11:00

 .بعد الظهر برنامج إحتفاالت ايام العيد مع زياح
 اإلحتفال السنوي للجالية السنغالية: ايلول 13األحد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 + 39030964111: اإلستعالمات
 + 393247993898: المسؤول

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

نطلب من الكهنة والرهبان كافة والمسؤولين عن رحالت الحج الى  :إعالن هام
حتى يتسنى لنا التنسيق معهم وتنظيم رحلتهم " مونتيكياري إعالمنا بقدومهم مسبقا

 د من المعلومات نرجو منكم زيارة موقعنا اإللكترونيوللمزي. وإستقبالهم بشكل افضل 
) www.rosamisticafontanelle.it 

 شكرا لتعاونكم ، نرجو من حضرتكم اإللتزام بقواعد الحج
 فونتانيل  –جمعية ماريا روزا ميستيكا 

. متحدين بالصالة،كهنتكم يمنحوكم البركة من كل قلوبهم  
فونتانيل - جمعية مريم الوردة السرية  

فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا   
– 134:  صندوق بريد  

25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY 
:للتواصل الرجاء اإلتّصال  

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 
030964111: هاتف  

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 
155 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it                    
:الموقع اإللكتروني التالي             

www.rosamisticafontanelle.it 

Expedition en abonnement postal 

Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia 

 

 

نتمنى لكم عيدا : من لبنان    ■
سعيدا، طالبين من ماريا روزا 

ميستيكا ان تبقى دائما مشعة في 
وليحل سالم ماريا روزا .حياتنا

ميستيكا في قلوبكم اجمعين 
 .ويمألؤهم بالفرح

د ماريا روزا ميستيكا بقداس إلهي وتالوة الوردية في لبنان إحتفلنا بعي
 .وزياح ايقونتها

مئات المؤمنين شاركوا بالقداس طالبين من مريم ان يحل السالم على 
 .العالم اجمع وباألخص على الشرق األوسط
 لبنان-مجموعة صالة مريم الوردة  السرية بعبدات

 جويس صايغ

 

 2015-05-15من السلفادور   ■

نحن نصلي . ا ميستيكامع أشواقي الدائمة ليسوع وماريا روز
كثيرا من اجل تحقيق رغبات ماريا روزا ميستيكا وباألخص 

من اجل الكهنة ورجال الدين ونصلي ايضا من اجلكم كي 
 .تستمروا بممارسة ونشر هذه المهمة الجميلة


