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Prowadź mnie, łagodne Światło, w ciemności, która
mnie otacza, prowadź mnie do przodu! Noc jest
głęboka i jestem daleko od swojego domu.
Prowadź mnie do przodu!
Kardynał Newman

BÓG Z NAMI
A wśród tych wszystkich podwalin, przede wszystkim, nasza własna wiara chrześcijańska, w której
święta Bożego Narodzenia są głównymi symbolami.
Nie zapominajmy, że podczas tych świąt celebrujemy pamięć wydarzenia naprawdę nadzwyczajnego,
jakim jest wcielenie samego Boga w osobie ludzkiej,
dziecka urodzonego w ubóstwie i prostocie groty i
któremu nadano imię Jezus.

W

ten sposób, także w tym
roku, dzień za dniem,
dochodzimy ostatecznie do dnia Bożego Narodzenia.
Jak zwykle, gdy widzimy tyle
świateł na ulicach, zaczynamy
myśleć o prezentach i być może
nawet w czasie wolnym. Ale
wszyscy to wiemy, nawet jeśli
często nie ośmielimy się tego
stwierdzić, że coś się zmienia,
czy raczej, już się zmieniło. Nie
dlatego, że musimy liczyć się z
obecnością ciągle trudniejszą in-

nych kultur i religii wśród nas, ale
także dlatego, że ze strony tamtych, to znaczy islamu, przynajmniej w ich obrzeży najbardziej
radykalnych, nie przychodzą tylko groźby, ale także rzeczywiste
i niszczące ataki na nasze życie.
Niepokoi to wszystkich. Mówi
się nam, abyśmy nie bali się,
abyśmy dalej żyli jak gdyby nigdy nic nie działo się, ale szczerze, to nie jest proste. W istocie,
dlatego że z dala od bezpośredniego niebezpieczeństwa wyda-

rzeń terroru i śmierci, które nie
są nigdy przewidywalne i w konsekwencji nie do opanowania,
mamy czyste wrażenie, że inne
zamieszki będą miały miejsce,
aby wpłynąć na same fundamenty naszej zachodniej kultury.
A wśród tych wszystkich podwalin, przede wszystkim, nasza
własna wiara chrześcijańska, w
której święta Bożego Narodzenia są głównymi symbolami. Nie
zapominajmy, że podczas tych
świąt celebrujemy pamięć wydarzenia naprawdę nadzwyczajnego, jakim jest wcielenie samego
Boga w osobie ludzkiej, dziecka
urodzonego w ubóstwie i prostocie groty i któremu nadano imię
Jezus. Dziecko, które, zapewne, wzrastało jak wszyscy, ale
w którym skryła się również boska natura, która poprzez ofiarę krzyża, począwszy od tego
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Dom w Raju
Bóg z nami
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momentu, gwarantuje każdemu
człowiekowi możliwość przeobrażenia swojego życia, uwalniając
je od pułapek grzechu i śmierci; w
ten sposób aż do dzisiaj sprawia,
że każdy człowiek uczestniczy w
radości, która pochodzi ze świadomości tej boskiej miłości, która ją całkowicie owija. Wszystkie
sprawy tak szczególne i dziwne
mogą się wydawać, przyznajemy,
jak rodzaj pobożnej legendy, aby
nas pocieszyć w naszych kłopotach, mit narodzony dwa tysiące
lat temu, rozpowszechniony w
ciągu wieków, który dotarł aż do
nas. Oto jak myśli dziś wielu ludzi,
na nieszczęście odrzucając w ten
sposób całe dobro, które pochodzi
z wiary. Jednak, nie jest to wcale
przypadek, jak pokazują to liczne
studia i badania, które czyniono w
ciągu historii chrześcijaństwa, aby
wykazać, w jaki sposób te nadzwyczajne historie, jakie opowiadają
nam ewangeliści, są z pewnością
wiarygodne i zatem mogą w pełni należeć do historii ludzkości,
formują nawet prawdziwy fundament. Jasne jest, że jeśli wszystko jest prawdą, zakłada to wielką
wagę szczególnie w dzisiejszych
czasach i w ciągu okresu coraz
bardziej niespokojnego, skoro liczne trudności nakładają się i krzyżują. Jasne jest równocześnie,
że dlatego dzisiaj nie tylko nasza
wiara nie powinna się osłabiać, ale
powinna stawać się jeszcze pewniejsza i głębsza, abyśmy mogli z
niej czerpać siłę i światło potrzebne, aby przeżyć te lata tak skomplikowane i trudne w przyszłości.
W planie osobistym i intymnym,
w głębokościach naszych serc w
dialogu otwartym i ustawicznym z
Bogiem, który chciał stać się istotą
ludzką jak my, aby nam pokazać
swoją miłość. Ale także na zewnątrz, gdzie nie powinniśmy się
bać pokazywać, w co wierzymy,
nadal żyjąc w prostocie i łagodności, bez zaciemnień i kompleksów
oraz obaw o nasze tradycje, prze2
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tary film “Dom w Raju” opowiada historię dziecka, które po śmierci
swojej matki zostało opuszczone przez wszystkich, zapomniane i zastraszone. Tracąc nadzieję i z sercem złamanym, udało się ciemną
noc grudniową na grób swej matki, aby szukać trochę pocieszenia, usiadło
tam i płacząc wzywało miłości swej matki, oddychając ciepłem jej serca macierzyńskiego. Zmęczone, usnęło. Śniło o drabinie, która wchodzi z ziemi do
nieba i we śnie, wzmocnione tą wizją, zaczęło wchodzić po jej szczebelkach,
unosiło się i osiągało zawrotne wysokości. Spoglądając z góry, ujrzało tam
uśmiechniętą twarz swej matki. Wydało mu się, że Ona rzuca mu kłębek
srebrnej nici, który odbija się po szczeblach ku niemu. Chłopiec złapał jaśniejący kłębek i trzymając go w swych rękach, wchodził do góry, ciągle wyżej. Jakie piękno! Na szczycie drabiny czekała na niego matka. Doszedł do
niej a ona przycisnęła je do serca, zakrywając pocałunkami i umacniając je...
Gdy zbudziło się, dziecko znalazło się w nieznanym pokoju, zawieziono je
do szpitala, w połowie zmarznięte. Odzyskało życie i żyło nadal, w trudnościach jak zawsze, ale teraz nie odczuwało więcej tych trudności, ciężarów
i srogości: ciągle budził je uśmiech jego matki. W duszy, zachowało ciepło i
matczyny pocałunek. Jego matka towarzyszy mu i asystuje z nieba.
To piękna historia, wzruszający film, ale nie mogłem nigdy odnaleźć nic
piękniejszego niż opisać kronikę najcudowniejszych dni Wiary i Łaski, jakie poznaliśmy ósmego grudnia w Fontanelle. Pielgrzymi, pierwsi w nowym
ROKU ŚWIĘTYM, napływali do Fontanelle od rana, gdy niebo zabłysło
piękną gwiazdą “poranną” obok rosnącego księżyca. Zalegali na ulicach
i ogrodach, w kaplicy, drodze krzyżowej, byli na porannej procesji i modlitwie Maryjnej, na sumie, w konfesjonałach, na świętej drabinie, przy źródle,
wannie, na Uczcie Eucharystycznej, w Godzinie Łaski, ofiarowaniu nowego
filigranowego Różańca z masy perłowej i srebra do rąk Rosa Mystica, Matki
Kościoła i naszej Matki. A po południu, gdy ranek ucieszyło łagodne słońce, święto Niepokalanej było kontynuowane przez pielgrzymów z wznowioną pobożnością w czasie Adoracji, Różańca, w konfesjonałach. Uroczysta
Msza św. była sprawowana przez Delegata Episkopatu. I gdy Don Marco
zamknął festiwal hołdem kwietnym w koszu białych, czerwonych i żółtych
róż, na cześć Maryi, w ciemności nocy, świeciła gwiazda, która wskazuje i
zawsze będzie wskazywała wszystkim miejsca Miłosierdzia.
Zatem, 8 grudnia tego Roku Świętego, który właśnie się rozpoczął, każdy
z nas ze srebrną nicią kuli, otrzymaną jako dar od Matki Boga, tkał z innymi
pielgrzymami wspaniały dywan, który opowiada cięgle o dobroci Maryi w
błogosławionym miejscu.
A my, jak chłopiec z opowieści, ściskając nić srebrną, która jest oddaniem
dla Naszej Pani, także wchodzimy po stopniach drabiny, która wznosi się
z ziemi do nieba. Niech dni Roku Świętego Miłosierdzia mijają jak ziarenka różańca z pereł połączonych przez nici filigranowego srebra pod okiem
najczulszej z matek:Dziewicy Maryi. Oto nasze życzenie i nasza modlitwa
także na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Don Giancarlo

kazując je także naszym dzieciom,
aby ich wychować w wartościach.
Całujemy zatem tego roku z jeszcze większą czułością to dziecko, którego narodziny będziemy
wkrótce świętowali. Powierzajmy
Mu całą naszą przeszłość, aby
Ono mogło je oczyścić, podobnie
naszą teraźniejszość, aby nie była

zbyt trudna, aby nasza przyszłość
zawsze mogła być oświecana
przez Jego światło. Z tym duchem
pocieszenia i ufności, radujmy się
w pełni ze zbliżających się świąt!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim!
Rosanna Brichetti Messori

“Moja miłość otacza całą ludzkość”
Zdjęcia pielgrzymów w trakcie modlitwy u stóp Rosa Mystica są manifestacją słów
napisanych wielkimi literami na Kaplicy, która została Jej poświęcona.

6 grudnia 2015:
Z nami Korea

Delegacja górników z Belgii, którzy przybywają każdego
roku, aby podziękować Rosa Mystica

Clara i Jemma
z Korei
30 i 31 października
2015

Z Beninu- Ojciec
Augustin Marie,
powrócił aby
podziękować Rosa
Mystica; tyle lat
wcześniej sprawował
jedną ze swoich
pierwszych mszy u Jej
stóp.

8 grudnia 2015: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
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To wielkie zeszyty niebieskie,
wypełnione modlitwami

Ukochana Rosa Mystica, niedawno umarła
moja matka, przyjmij ją do Ciebie, jak na to zasługuje. Jeśli chodzi o mnie, o nic nie proszę,
ale chroń mojego syna i pomóż mi czuwać nad
moim ojcem, który czuje się teraz opuszczony
bez swojej żony. Dziękuję Ci z całego serca.

P

ocząwszy
od tego
numeru
naszego biuletynu miesięcznych
informacji, rozpoczynamy publikację niektórych
m o d l i t w, j a k i e
wierni i pielgrzymi pozostawiają
w wielkich zeszytach niebieskich,
które następnie
zostaną zachowane w archiwach Fundacji
Rosa Mystica Fontanelle.
Publikacja modlitw, jakie
przepisujemy, nie odnosząc ich do osób, które je
pozostawiły, odnowi w naszych czytelnikach pragnienie modlitwy, która tutaj ma

Święta Maryjo, dzisiaj zaczyna się podróż wiary, jaką obiecaliśmy; ufamy w Twoją pomoc i jesteśmy pewni, że doprowadzić ją ku dobremu.
Jeśli jesteś przy nas, możemy przezwyciężyć
wszystkie przeszkody. Dziękujemy Święta Matko Rosa Mystica.
Pan Jezus, przez wstawiennictwo Świętej Maryi Rosa Mystica, Matki Kościoła, daje mojej
posłudze kapłańskiej mądrość i rozwagę, daj mi
poznać sposób ofiarowania mojego życia dla
innych, bez oszczędzania siebie. O Święta Maryjo, zachowaj przy swoim sercu dzieci, które
nigdy nie zostały narodzone i pociesz ich matki.

zapach i laskę białej róży,
jaką jest Serce Niepokalanej naszej ukochanej Pani.
Dziękujemy drogiej pani
Liliana Bresciani Alba,
matce Don Marco, która je
przeczytała i wybrała dla
nas te róże.

Godziny w styczeń 2016
Każdego dnia:
15:00 Spowiedź. 16:00 S. Różaniec.
W każdą sobotę:
15:00 Spowiedź.
15:30 Różaniec.
15:30 Różaniec.
Niedziela i dni świąteczne:
15:00-17:00 Spowiedź.
15:00 Adoracja.
15:30 S. Różaniec.
16:00 S. Uroczysta Msza.
1 styczeń: godziny świąteczne.
2 styczeń: pierwsza sobota miesiąca
6 styczeń - Święto Epifanii: godziny świąteczne
Niedziela, 10 styczeń - Uroczystość Chrztu Pańskiego
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, uroczysta celebracja
Mszy świętej.
Środa, 13 styczeń: Dzień Maryjny
15:00-17:00 Spowiedź.
15:00 Adoracja.
15:30 S. Różaniec.
16:00 S. Msza.
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 oficjalnej (www.rosamisticafontanelle.it), do której obejrzenia zachęcamy wszystkich, znajdziecie Zarządzenie ds Kultu Maryjnego w Fontanelle,
godziny i nową broszurę „Historia i miejsca kultu”. Zachęcamy wszystkich do przestrzegania 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
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Święta Maryjo, wiesz czego potrzebuje moja rodzina... bez miłości nie możemy żyć... Przyjdź
do mojego domu i przynieś mi najpiękniejszy
prezent: miłość. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
O droga Panienko, Rosa Mystica... proszę Cię,
zaopiekuj się nami. Dziękuję Ci.

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:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zechciejcie skontaktować się ze mną:
www.rosamisticafontanelle.it
Fundacja nielukratywna
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