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GŁOS ROSA MYSTICA
MATKA KOŚCIOŁA NA CAŁYM ŚWIECIE
FONTANELLE-MONTICHIARI-(BRESCIA)

Pozdrawiam Cię Jezu,
prawdziwe ciało 
zrodzone z Dziewicy 
Maryi, Który naprawdę 
cierpiałeś i zostałeś 
złożony na krzyżu dla 
człowieka, Ty którego 
bok przebity wylał  
krew i wodę. Możemy 
Cię przyjąć w godzinie 
śmierci.
O słodki Jezu, o dobry 
Jezu, o Jezu synu 
Maryi, zlituj się nade 
mną. Niech tak się 
stanie.
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biety. W istocie, Biffi  nadal mówi:
Kontemplować „tajemnicę” 

matki Jezusa w świetle Wiary, 
oznacza osiągnąć w sposób do-
myślny najgłębsze zrozumienie 
intymnej rzeczywistości każdej 
kobiety... (która) znajduje w Niej 
swój archetyp i od czasu pojawie-
nia się na ziemi, czerpie z Niej 
pierwotną wartość. Nawet jeśli 
nie zdaje sobie z tego sprawy, w 
swej własnej bardzo normalnej 
egzystencji, każda kobieta na-
wiązuje do młodej dziewczyny 
pokornej i królewskiej z Nazare-
tu a wszystko, co czyni Ją „bło-
gosławioną między niewiastami” 
jest przywołane przed Stwórcą. 
Dlatego każda kobieta odtwarza 
i przedstawia tajemnicę Maryi, jej 
sens najwyższy i prawdziwy, na-
wet jeśli jest daleko od Jej myśli: 
to znaczy być wewnętrznie zna-
kiem i wezwaniem „naturalnym” 
pociągającym... cud Wcielenia, 
w odwiecznym planie zbawie-
nia. Ostatecznie, każda postać 
kobieca, jeśli nie ukrywa się lub 

Nigdy nie znalazłem lep-
szych słów, aby wyrazić 
tę ideę, jak te użyte przez 

Kardynała Biffi :
Jeśli Słowo wieczne – które 

jest „Bogiem, zrodzonym z Boga, 
światłością, zrodzoną ze świa-
tłości, prawdziwym Bogiem, zro-
dzonym z prawdziwego Boga”, 
jak mówimy w Credo – jest „zro-
dzone z kobiety”, zatem kobie-
cość (każda kobiecość) jest na 
szczycie hierarchii autentycznej i 
absolutnej wartości. Słowa, które 

wydały się nam tak proste i krót-
kie - „zrodzone z kobiety” - teraz 
jaśnieją przed nami jak oświad-
czenie, ogłoszenie, „manifest” 
tej, która mogłaby być nazwana 
„kobiecością Boga”; kobiecością, 
która jest oparta nie na wielomów-
ności, ale na faktach; kobiecości, 
która nie zmierza do wyjaśnienia 
ideologii, ale splendoru „prawdy”; 
kobiecości, która jest doświad-
czeniem miłości i oddania. 

Z istotnymi konsekwencjami nie 
tylko dla Maryi, ale dla każdej ko- CIĄG DALSZY NA STR. 2

W każdej kobiecie powtarza 
się tajemnica Maryi

Często zwracaliśmy uwagę, w jaki sposób pełnia czło-
wieczeństwa Maryi sprawia cud, jak Ona może stać 
się wzorem dla każdej osoby, jakiekolwiek byłoby po-
wołanie. Fakt, że była Ona kobietą dodaje coś nie-
uchronnie. Coś, przez co każda inna kobieta nie może 
się skompromitować.



nie zniekształca, zdradzając swoją własną 
istotę i powołanie, jest wspaniałą realiza-
cją Sophie (mądrość) Bożej, czyli idealne-
go planu, który przez wieki był umiłowany 
i wybrany... Każda kobieta powinna zatem 
być zrozumiana jak przesłanie wieczności, 
w którym wszystko jest powiedziane, co 
naprawdę liczy się dla nas wszystkich. 

Cudowne słowa, do których moim zda-
niem, nie można nic dodać. Bez być może 
tego, że jeśli taka jest rola każdej kobiety 
w samej jej istocie, jej odpowiedzialność 
jest zatem bardzo wielka, dlatego że po-
przez Nią przeznaczenie całej ludzkości 
wydaje się przejść na pierwsze miejsce. I, 
od zawsze, począwszy od chwili gdy Ewa 
była pierwszą, która uległa pokusie mó-
wiąc „nie” Bogu, Adam był jednocześnie 
wzbudzony. Ale Maryja odwraca sytuację, 
dlatego że to naprawdę dzięki Jej „tak” cała 
ludzkość może uzyskać dostęp do syno-
stwa Bożego. I nie myślmy, że Maryja była 
w stanie dokonać wyboru równie ważnego 
dzięki Jej „niepokalanemu poczęciu”, tzn. 
bez konsekwencji grzechu pierworodne-
go i tym różni się od każdej innej kobie-
ty. W rzeczywistości miała Ona wolność 
wyboru, między dobrem a złem. Zresztą, 
nawet Ewa na początku była wolna od 
grzechu. Podobnie, każdy z nas, dzisiaj, 
może powstrzymać takie następstwa po-
przez medytację Jezusa. To ciągle Mary-
ja, która naucza kobietę, jak wypełnić jej 
złożone powołanie i nie ograniczać się do 
prokreacji. W istocie, Ona nie stanowi z 
pewnością tylko łona matczynego, mimo 
jego ważności, dlatego że Jej zadanie nie 
kończy się z narodzeniem i wychowaniem 
Jezusa. Ona, w rzeczywistości, także była 
obecna w każdym istotnym szczególnym 
wydarzeniu w życiu Syna. Począwszy od 
Kany w Galilei, gdzie przeczuwała właści-
wy moment, w którym Jezus zacznie po-
kazywać kim jest w rzeczywistości. U stóp 
Krzyża, gdzie otrzymała nawet mandat 
macierzyństwa uniwersalnego. I wreszcie 
w Wieczerniku, gdzie przyjmując wspólnie 
z apostołami wylanie się Ducha Świętego, 
stała się ofi cjalnie także Matką Kościoła, 
równie tworzącą, nie tylko z ciałem fi zycz-
nym Jezusa, ale także ciałem mistycznym, 
zrodzonym przez Jego śmierć i zmar-
twychwstanie.

Rosanna Brichetti Messori
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W każdej kobiecie powtarza 
się tajemnica Maryi
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Drodzy przyjaciele,
Gdy przygotowujemy nasz biu-

letyn „Głos Rosa Mystica” na 
miesiące letnie, oczywiste jest, 
że chcę, abyście uczestniczyli w 

święcie Maryi, które każ-
dego roku, mimo 
upału uciążliwego 
w naszej równinie, 
ma powietrze wio-
senne: lekką bryzę, 
odurzający zapach, 
s z k l a n kę  c z y s t e j 
wody. Również tego 
roku, w niedzielę 12 i 
poniedziałek 13 lipca, 
czciliśmy Dziewicę w Jej 
pięknym imieniu Rosa 
Mystica, Matka Kościoła. 
W ciągu pierwszych dni 
lipca podczas przygotowa-
nia do festiwalu, tysiące lu-
dzi udało się do stóp Maryi, 
do bram Jej Serca, albo w 

Fontanelle, albo na całym 
świecie. Nigdy nikt, nawet 
najbardziej gorliwy i najle-
piej poinformowany dzien-
nikarz nie mógł wykonać 
kroniki tej nadzwyczajnej 
pielgrzymki. Zatem, to moim 
zadaniem jest podzielenie się 
z wami dniami maryjnymi, ja-
kie przeżywaliśmy w Fontanel-
le. Przygotowane i oczekiwa-
ne, święto zostało przeżyte pod 
znakiem modlitwy, modlitwy 
maryjnej Różańca odmawiane-

go nieustannie, wspólnie, samot-
nie, z rodziną lub grupą przyjaciół. 
Modlitwa do Maryi trwała, aby 
otrzymać od Niej, „Wzór prawdzi-
wej pobożności i oddania”, Jej po-
moc i zachętę macierzyńską dla 
każdego i wszystkich w „poszu-
kiwaniu wyższej rzeczywistości”. 
Dlatego, że taki jest sens nasze-
go życia. To Święty Paweł zachę-
ca nas swoimi słowami, spisany-
mi w liście do Kolosan, rozdziale 
z poranka Paschy. Oto, co uderza 
widza, który obserwuje: pobożny 
pielgrzym, ojciec, matka, dziadek 
i babcia, dziecko które pije u źró-
dła, młody mężczyzna który wcho-
dzi po Świętych Schodach na ko-
lanach, pielgrzym który upuszcza 
łzy życia, które go miażdży, ktoś 
zapala świecę bez odwracania 
oczu od słodkiego oblicza, kolej-
ka cierpliwych pobożnych przed 
Konfesjonałem, Godzina Święta 
w nieustannym upale... u wszyst-
kich jest to samo pragnienie pew-
nego „gdzie indziej”. Jeśli niepoję-
te jest, że istnieje „gdzie indziej”, 
będziemy skazani, aby żyć w 
obrębie „non-sensu”. W ten spo-
sób wielki kardynał Giacomo Biffi , 
zdefi niował nasze pragnienie na 
temat spraw pozaziemskich, nie-
ba, Boga, pragnienia podstawo-
wego, naturalnego, niezbędnego i 
cennego. A Dziewica, nauczyciel-
ka w tej pielgrzymce niebieskiej 
i ziemskiej, była pierwszą, która 

wszystko oddała ze swojego je-
stestwa w tej kontemplacji i która 
pozostaje dla nas zachwycającym 
wzorem. Tak obchodziliśmy na-
dzieję i święto. Tego roku, chcie-
liśmy wyeksponować serię foto-
grafi i wielkich świąt i pielgrzymek 
do Rosa Mystica na całym świe-
cie. Wystawa została doceniona 
przez pielgrzymów i poprowadziła 
wszystkich do Fontanelle; obieca-
liśmy dodać inne obrazy, aby ni-
kogo nie brakowało. Dzień święta 
12 lipca był dniem nieustającej 
pielgrzymki od rana do wieczora 
z posługą w Konfesjonałach, cią-
gle liczniejszej i lepiej przygoto-
wanej, z różańcem prowadzonym 
przez naszego kanonika Gipsona, 
Mszami świętymi, procesjami i 
rozdawaniem setek róż. O godz. 
11 Don Angelo sprawował Mszę a 
po południu Bp Marco Alba, dele-
gowany biskupa; w poniedziałek 
13 lipca sprawowaliśmy na nowo 
rano na cześć Maryi i po południu 
uroczystą Mszę, jak zwykle po-
przedzoną godziną Adoracji. W 
dniu Jej święta, ukoronowaliśmy 
naszą drogą Panienkę z prostotą i 
oddaniem, ale z taką powagą, na 
jaką zasługują Boże tajemnice. A 
w nas samych żyje pewność tak 
istotnej roli Marii Rosa Mystica, 
Matki Kościoła i naszej Matki, 
w naszej drodze wiary każdego 
dnia.

Don Giancarlo

Roczne święto Rosa Mystica
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Otrzymaliśmy

■ Z WenezueliZ Wenezueli  niepokojącym przesłaniem z róż-
nych miast z prośbą o bliskość duchową w modlitwie. 
Prawdą jest, że w zamieszaniu i niepokoju w naszym 
państwie, modlitwa jest naszym wsparciem i wielką 
ulgą. Sytuacja jest chaotyczna, niemal apokaliptyczna, 
pożywienie jest rzadkością i aby je kupić, trzeba stać 
w długiej kolejce. Jesteśmy pozbawieni najpotrzebniej-
szych rzeczy, jak mleko dla dzieci. Korupcja dosięgła 
wszystkich poziomów życia codziennego a zadłużenie 
zagraniczne jest zaskakujące i niepokojące w takim ro-
dzaju, że jest obawa całkowitego paraliżu państwa... 
Wielu Wenezuelczyków wybrało emigrację do innych 

krajów, dlatego że możliwości i nadzieja na przyszłość 
są mizerne. Ograniczona jest wolność obywatelska, 
media zostały wyciszone, wywłaszczone, z grzywna-
mi i wysokimi karami, koncesje nie są wznawiane, lub 
zabierane siłą. Mieszkam aktualnie w... we wspólnocie 
Guásimos, w regionie Wenezueli, który został pobłogo-
sławiony obecnością 5 seminariów (seminarium diece-
zjalne „Święty Tomasz z Akwinu”, misjonarzy francisz-
kańskich Seminarium „Święty Józef z Cupertino”, Braci 
mniejszych konwentualnych, Seminarium Augustynów 
„Notre-Dame Dobrej Rady”, Seminarium Mercedario 
„San Pedro Nolasco”, Seminarium Pasjonistów „Matka 
Świętej Nadziei” ). Mówi się, że to rekord świata Guin-
nessa. Drodzy bracia, proszę was o przysłanie obrazu 
Rosa Mystica, aby towarzyszył tym pięciu seminariom. 
Nie jestem księdzem ani zakonnikiem, ale świeckim, 
który poszukuje przebłysku wolności dla swojego kraju.



■  Z  L i b a -Z  L i b a -
nunu  - Życzę wam 
bardzo dobrego 
Święta. Niech Naj-
świętsza Panien-
ka Maria Rosa 
Mystica prowadzi 
was, niech przy-

niesie wam radość i 
szczęście i niech jaśnieje na zawsze w waszym życiu. 
Niech pokój i obietnica Maryi wypełni serce radością. 
Tu w Libanie obchodziliśmy Święto z Mszą świętą i 
Różańcem i procesją z ikoną Marii Rosa Mystica. Set-
ki Libańczyków uczestniczyło we Mszy modląc się do 
Marii Rosa Mystica o pokój dla Bliskiego Wschodu i 
całego świata. Grupa modlitewna Maria Rosa Mystica 
Baabdath – Liban

Joyce Sayegh

■ Z SalwadoruZ Salwadoru - 15/05/2015 - Czuły uścisk w 
Jezusie i Marii Rosa Mystica. Dużo modlimy się o 
życzenia wyrażone przez Maria Rosa Mystica wobec 
kapłanów i zakonników i modlimy się także za was, 
wezwanych do praktykowania tej tak pięknej misji!

Otrzymaliśmy

4

Każdego dnia:
15.30 – 17.00 Spowiedź
16.30  Różaniec

W każdą niedzielę i dzień świąteczny:
15.30 – 18.00  Spowiedź
16.00  Adoracja Eucharystyczna
16.30  Różaniec
17.00   Uroczysta Msza; następnie krótka procesja, 

po niej na nowo Różaniec we wspólnocie

W każdą sobotę lub przeddzień święta:
17.00  Msza św.

Pierwsza sobota miesiąca:
20.30 Czuwanie Maryjne

Czwartek, 13 sierpnia: Miesięczny Dzień Maryjny
Godziny letnie z Mszą św. i Poświęceniem Niepokalanemu 
Sercu Maryi.

Sobota, 15 sierpnia: 
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
10.30  Różaniec
11.00  Msza św.
Po południu, godziny letnie

Niedziela, 13 września
Roczna celebracja we wspólnocie cejlońskiej

Ważna informacja: prosimy kapłanów, grupy religijne i przewodników, o 
uprzejmość uprzedzenia na czas w sekretariacie i u odpowiedzialnego 
ds kultu, w celu organizacji przyjęcia i pobytu w tym miejscu w sposób 
najlepszy. W ten sposób możemy przygotować i przeżyć pielgrzymkę 
w sposób zorganizowany, z oddaniem i owocnie. Na stronie ofi cjalnej 
(www.rosamisti cafontanelle.it), do której obejrzenia zachęcamy wszyst-
kich, znajdziecie Zarządzenie ds Kultu Maryjnego w Fontanelle, godziny 
i nową broszurę „Historia i miejsca kultu”. Zachęcamy wszystkich do prze-
strzegania zasad organizacji pielgrzymek, Zarządu i z broszurą wyżej 
wspomnianą. Dziękujemy wam za współpracę.

La Fondation Rosa Mystica Fontanelle

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Harmonogram na sierpień-wrzesień 2015

Compte bancaire:/Konto bankowe:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (Ostatni znak zera)

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE:  BPPIITRRXXX

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 na modlitwie wasi kapłani 
błogosławią wam z całego serca

Fondation Rosa Mstica-Fontanelle

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

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

Nawigacja satelitarna: Via Madonnina

W celu komunikacji prosimy o kontakt:
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 


