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

Drodzy wierni, oddani i przyjaciele,
Na bliską Wielkanoc, nasz biuletyn «Głos Rosa 

Mystica», który dochodzi do waszych domów, po-
zwala nam przesłać życzenia wielkanocne i modli-
twę, która im towarzyszy na każdym krańcu Ziemi. 
W rzeczywistości, tysiące osób otrzymują drogą 
pocztową i poprzez nowoczesne środki komuni-
kowania, echo tego, co dzieje się każdego dnia 
i w każde święto w Fontanelle i podobnie echo 
tego, co dzieje się na świecie poprzez «świadec-
twa» proste, jakie wam proponujemy w każdym 
numerze. Nasz biuletyn ukazując się teraz w naj-
ważniejszych językach, powtarza modlitwy, jakie 
każdego dnia rozkwitają u stóp Rosa Mystica w 
Fontanelle i na świecie... nie ma kontynentu, gdzie 

nie modlono by się do Najświętszej Panienki z 
tak pięknym tytułem, jaki tradycja Litanii Loretań-
skiej śpiewa i modli się każdego dnia z wezwa-
niem, kwiecistym : Rosa Mystica. I tego roku – 
roku «montiniańskim» w naszej diecezji Brescia 
– postanowiliśmy powierzyć pragnienie Fundacji 
i kapłanów z Fontanelle mądrej edukacji papieża 
z Brescia, Pawła VI, nowego błogosławionego, 
który właśnie nam towarzyszy od wielu miesięcy 
ze swym świetlanym nauczaniem, uzupełnionym 
cennymi komentarzami naszej drogiej Rosanna 
Brichetti Messori, której dziękujemy za jej służbę 
tak cenną. Niech na cały świat, na każdy kraniec 
świata, dotrze to życzenie, które dziś jeszcze roz-
brzmiewa w niebie i na całej ziemi.

JAK TRĄBA ANIELSKA

On zmartwychwstał ! Chrystus zmartwychwstał !
Oto, nasze życzenie, nasza modlitwa. 

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Kwiecień 2015 - Rok 25 - Nr 3

Mensile d’informazione della 
Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
Montichiari (Bs)

Alleluja

«Dzwony zerwały sznury, 
które je trzymały na uwięzi.
Ziemia zadrżała; otwarła 
się, tyle wyrosło kwiatów.
W procesji, idą zalewając 
doliny...
ukazując się radośnie
na brzegach ścieżek...
Alleluja»

(Angiolo Silvio Novaro)
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MARYJA WZÓR TAKŻE 
DLA KOBIET DZISIAJ

«... Trudno jest włączyć obraz 
Dziewicy - jaki wyłania się z pewne-
go typu pobożnej literatury - w dzi-
siejsze warunki życia, a w szcze-
gólności w warunki życia kobiety: 
czy to we wspólnocie rodzinnej, w 
której prawa i postęp obyczajów 
słusznie przyznają jej równość z 
mężem i władzę w kierowaniu ży-
ciem rodzinnym; czy w dziedzinie 
politycznej, w której w wielu kra-
jach zyskała możność włączania 
się w sprawy publiczne tak samo 
jak mężczyźni; czy w dziedzinie 
społecznej, gdzie rozwija ona swo-
ją działalność na różnych stano-
wiskach, z każdym dniem coraz 
bardziej wychodząc poza wąską 
wspólnotę rodzinną; czy w dziedzi-
nie nauki, gdzie daje się jej nowe 
możliwości badania naukowego i 
sukcesu intelektualnego.

 Sam Kościół przygląda się uważ-
nie długiej historii pobożności ma-
ryjnej, ... nie wiąże się jednocze-
śnie ze sposobami myślenia czy 
wyrażania się właściwymi różnym 
epokom ani z zapatrywaniami an-
tropologicznymi, jakie leżały u ich 
podstaw...  Kobieta dzisiejsza, z 
największą radością ducha będzie 
przypatrywać się Maryi pozna, że 
Maryja z Nazaretu bez wątpienia 
całkowicie posłuszna woli Bożej nie 
była ani kobietą biernie dźwigającą 
sprawy i koleje życia, ani kobietą 

ulegającą jakiejś wyobcowującej 
religijności. Była raczej tą, która 
odważnie obwieściła, że Bóg jest 
obrońcą ludzi słabych i uciskanych 
i że składa z tronu mocarzy świa-
ta (cf. Łk 1, 51-53) ; nadto pozna, 
że Maryja, która “zajmuje pierwsze 
miejsce wśród pokornych i ubogich 
Pana”, może być uważana za tę 
dzielną niewiastę, która doświad-
czyła ubóstwa i cierpień, pośpiesz-
nej ucieczki i wygnania : te koleje 
losu nie uchodzą zapewne uwa-
gi tych, którzy wiedzeni duchem 
Ewangelii popierają wysiłki każde-
go człowieka i całej społeczności 
na rzecz uwolnienia się od tego ro-
dzaju sytuacji życiowej».

«Przyjęcie», 
które poczęło życie

Bardzo piękne i ważne są słowa 
Pawła VI, które właśnie przeczyta-
liśmy. Piękne, ponieważ wchodzą 
do serca Matki Jezusa, rozważając 
to, co je charakteryzuje najbardziej, 
to znaczy Jej kobiecość. Ważne, 
dlatego że narzucają problem : 
czy Maryja, kobieta sprzed dwóch 
tysięcy lat, żyjąc w sytuacji bardzo 
odmiennej od dzisiejszej, może być 
ważnym punktem odniesienia tak-
że dla dzisiejszej kobiety, wezwa-
nej do życia i wypełniania zobowią-
zań i obowiązków, które zmieniają 

kontekst rodzinny i społeczny ?
Paweł VI, nie zapominajmy o tym, 

pisał te rzeczy dokładnie w latach, 
w czasie których także we Wło-
szech feminizm niekiedy dziki, wła-
śnie eksplodował, mówiąc nie tylko 
to, ale wyjaśniając także motywy z 
wielką precyzją.

W istocie, podkreślał, że gdy pa-
trzymy na Maryję, to co się liczy to 
nie kontekst antropologiczny, w ja-
kim Ona żyła, to znaczy fakt, że była 
gospodynią prostą z rolą z pewno-
ścią odmienną od dzisiejszej, albo 
u siebie, albo na zewnątrz, ale ra-
czej o Jej  postawę wewnętrzną, z 
jaką wszystko przeżywała. Posta-
wę inspirowaną świadomością, że 
istnieje doskonała harmonia z naj-
głębszą istotą jej kobiecości; zatem  
istota, która przekracza czas nie 
zmieniając zewnętrznych okolicz-
ności; istota, która uznaje w kobie-
cie fundament, który nie może być 
odrzucony bez negatywnych kon-
sekwencji, jak to ma miejsce dzi-
siaj. To znaczy, fakt bycia łonem, 
ale także, w sensie szerszym, ser-
cem, w którym Stwórca przewidział 
formowanie się życia i jego rozkwit. 
Ta forma z pewnością fizyczna – 
ale także każda inna forma życia, 
która znajduje się w każdej kobie-
cie, w każdym czasie, gdy ona chce 
i zaakceptuje – żywi je w najwyż-
szym stopniu.

Ten Jezus, urodzony w Betlejem z Najświętszej Pa-
nienki, ogłoszony przez proroków, Mistrz pośród 
ludu Izraela, poznany i umiłowany przez niektó-

rych, odrzucony przez wielu i potem znienawidzony, 
skazany, ukrzyżowany, zmarły i pogrzebany, ten Jezus 
zmartwychwstał, naprawdę zmartwychwstał rankiem 
trzeciego dnia. Żyje znowu, życiem prawdziwym, no-
wym, nadnaturalnym, pokonując na zawsze wielkiego 
wroga, śmierć. On zmartwychwstał.

Jak możemy ogłosić na świecie tę nowinę?
Bracia i Synowie : posłuchajcie. Jesteśmy świadkami 

tego faktu. Jesteśmy głosem, który utrwala się z roku na 
rok w historii, jesteśmy głosem, który rozbrzmiewa koła-
mi coraz szerszymi na świecie, jesteśmy głosem, który 

powtarza nieodparte świadectwo tych, którzy pierwsi Go 
zobaczyli na swoje własne oczy i dotknęli Go swoimi 
dłońmi, ucząc się nieznanego i rzeczywistości faktu, któ-
ry triumfalnie przewyższył granice każdego naturalnego 
doświadczenia; jesteśmy emisariuszami z pokolenia na 
pokolenie, pośród ludów, przesłania życia i zmartwych-
wstania Chrystusa. Jesteśmy głosem Kościoła ufundo-
wanego w tym celu, dla rozpowszechniania na całym 
świecie i wojującego, żyjącego i pełnego nadziei, goto-
wego potwierdzić to przesłanie swoją własną krwią. To 
przesłanie wiary, które jak anielska trąba rozbrzmie-
wa od nowa nawet dzisiaj na niebie i na ziemi : On 
zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał.

Wielkanoc 1964 Paweł VI

Paweł VI, Adhortacja Apost. «Marialis cultus», 34-37



Z tego powodu, Maryja jest zdol-
na zaakceptować natychmiast z 
dyspozycyjnością i wielką pokorą 
tego nadzwyczajnego Syna, które-
go Anioł Jej ogłosił. Potem z tego 
powodu, w czasie całej Jego egzy-
stencji, zachowując wiarę w powo-
łanie pierwotne, jest prowadzona w 
taki sposób, aby stać się Matką du-
chową także każdego wierzącego.

I jeszcze dlatego, jak podkreśla 
papież, nie tylko Jej religijność nie 
została wyalienowana, ale nawet 
pozwoliła Jej zrealizować do mak-
simum  człowieczeństwo w taki 
sposób, że jest Ona teraz w Niebie, 
przy Synu, ze swym ciałem chwa-
lebnym, zdolna do wstawiania się 
za każdego wierzącego, który do 
Niej się zwróci.

Zatem, każda kobieta, którą Ma-
ryja inspiruje, znajdzie w Niej, także 
dzisiaj, wzór bardzo mocny, wręcz 
najlepszy, aby zrozumieć głęboką 
wartość swojej własnej kobiecości 
i dla niego żyć w pełni. Niemniej, 
skoro łatwo własne wzorce dominu-
jącej kultury mieszają się z naszy-
mi ideami, także papież Franciszek 
powrócił ostatnio do tego tematu w 
bardzo pięknych słowach. W rze-
czywistości, potępił dwa błędne 
wzorce, które dziś kobieta ryzyku-
je ściągnąć na siebie i które tłumią 
najprawdziwszą i głęboką kobie-
cość. Pierwszy to “podporządko-
wanie społeczne kobiety od męż-
czyzny”, zresztą prawie zanikający 
w naszym zachodnim społeczeń-
stwie. Drugi to równość “czysta i 
prosta, mechanicznie zastosowana 
i absolutna równość”.

Ale to nie wystarczy, ponieważ 
mężczyzna i kobieta «posiada-
ją, oczywiście, identyczną naturę, 
ale z jej właściwą modalnością». 
I szczególnie kobieta jest charak-
teryzowana poprzez “generatyw-
ność”, która, jak powiedzieliśmy 
wyżej, nie ogranicza się do macie-
rzyństwa fi zycznego, ale rozszerza 
horyzont do przekazania i opieki 
nad życiem we wszystkich jego for-
mach. A Maryja odkryła to bardzo 
dobrze i realizowała od początku 
swego nadzwyczajnego życia.

Rosanna Brichetti Messori
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■ Z MeksykuZ Meksyku 12/03/2015 - Dziękuję za wasz biuletyn zawierający 
przesłanie nadziei i miłości dla wszystkich, a szczególnie dla mnie. Wie-
le mi pomógł w tym czasie codziennego nawracania się do Pana, który 
mnie zaprasza i razem z Matką Maryją umacnia mnie i zachęca. Powia-
damiam was, że obraz Maryi Rosa Mystica w Jej pielgrzymce wśród cho-
rych w szpitalach i rodzinach mających wiele trudności, przyniósł wiele 
umocnienia i miłości. Dziękuję i niech Bóg wam błogosławi !

Fernando Calderon Gallegos

Otrzymaliśmy

■ Z Brazylii Z Brazylii - Mieszkam w mieście Espírito Santo do Pinhal, w sta-
nie San Paolo, gdzie każdego 13 dnia miesiąca sprawuje się Mszę Św. 
na cześć Rosa Mystica. Wierni przybywają ze wszystkich miast regionu, 
aby uczestniczyć w jednej z trzech mszy : o 5.30 rano, o 15.00 i 19.00 
wieczorem. Jest to bardzo piękna ceremonia liturgiczna, podczas której 
wielu ludzi otrzymuje łaski. Należę do grupy młodych :  Ministerstwo 
Młodych Rosa Mystica. Przychodzą z całego regionu, aby odwiedzić na-
szą Madonninę i w każdym tygodniu liczba uczestników zwiększa się. 
Jestem w trakcie budowy kaplicy dla naszej ukochanej Matki Rosa My-
stica ; w ten sposób wszyscy mogą Ją zobaczyć i poprosić o Jej inter-
wencję i otrzymać łaski, jakich potrzebują. Otrzymałem wiele świadectw 
chłopców Rosa Mystica a tak-
że mojego personelu. Moim 
największym marzeniem jest 
posiadanie wielkiej figury 
Rosa Mystica, jak ta z Fonta-
nelle, w naszej kaplicy. Wysy-
łam wam kilka zdjęć z Mszy z 
13 lipca, gdy miałem przywilej 
zostania wybranym, spośród 
wielu wiernych, aby nieść na-
wet dwa razy w procesji fi gurę 
Rosa Mystica. Łączymy się w 
modlitwie.

Siomara Aparecida

1 Maja w Bazylice Św. Apolinarego w Rzymie, 
seminarzysta cejloński, SHASHIKA, zostanie wyświęcony 
na diakona ; towarzyszymy mu modlitwą powierzając 
go i podobnie wszystkich seminarzystów Maryi Rosa Mystica.
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W kwietniu obowiązują godziny zimowe.
❚ Każdego dnia od 15 :00 do 17 :00 – Spowiedź
❚ 16 :00- Różaniec Święty

Niedziela, 5 kwietnia -Wielkanoc
15:00 Adoracja
15:30 Różaniec Święty
16:00 Msza Św. na cześć Maryi

Poniedziałek, 6 kwietnia - Ponedziałek Anioła
10:30 Różaniec Św.
11:00 Msza Św.
12:00 Śpiew Regina Caeli
15:00 Adoarcja
15:30 Różaniec Święty
16:00 Msza Św., śpiewana. Na cześć Maryi

Niedziela 12 kwietnia - druga niedziela Wielkanocy
Święto Bożego Miłosierdzia, dzień szczególny 
Świąt i Podziękowanie w Fontanelle 
10:30 Procesja – Różaniec Św.
11:00 Uroczysta Msza Św.
12:00 Śpiew Regina Caeli
15:30 Różaniec Św.
16:00 Msza Św. i Procesja

Ważne ogłoszenie: Prosimy księży, zakonników i osoby towarzyszące 
grupom o powiadomienie godzinne sekretariatu i osoby odpowiedzialnej za 
Kult, aby móc zorganizować w sposób najlepszy przyjęcie i pobyt w tym miej-
scu. W ten sposób, moglibyśmy przygotować i przeżyć pielgrzymkę prawi-
dłowo, w sposób oddany i owocny. Zapraszamy was gorąco do odwiedzenia 
Dyrektoriatu 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 kwietniu

24 marca radowaliśmy się ze spotkania w Fonta-
nelle z « Uczniami Zwiastowania », przybyłymi tu z 
ich fundatorem, aby podziękować Rosa Mystica za 
ten dar nowej Kongregacji.

W dalekiej Brazylii od 
ponad dziesięciu lat małe 
Misjonarki Rosa Mystica 
świadczą swoją pracą. 
Pierwszy uznał je kardy-
nał Braz dʼAviz, Mons. 
Joao, w tym czasie arcy-
biskup Brazylii. Dokład-
nie w tamtym czasie ta 
wspólnota, silna w wiele 
powołań, otworzyła nowy 
dom w Panamie, skąd radośnie wysłali nam zdjęcia z 
ich lokalnym biskupem.

Zjednoczeni na modlitwie wasi kapłani 
błogosławią wam z całego serca

Fondation Rosa Mstica-Fontanelle

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/ 
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