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Żniwo wprawdzie
wielkie,
ale robotników
mało;
proście więc Pana
żniwa,
aby wyprawił
robotników
na żniwo swoje.

MARYJA SYMBOL WIARY DLA WSZYSTKICH,
OSÓB PROSTYCH I UCZONYCH
To, co dotyczy Maryi, stanowi zaskakujący fakt: z jakiego punktu widzenia spojrzycie, jakiekolwiek byłyby warunki życia, w jakich znajdziecie
się, Ona zawsze będzie miała coś do zaproponowania. Jest tak, dlatego
że odkupienie ziściło się w Niej w całej pełni, stała się Ona prototypem
ludzkości, paradygmatem, do którego odnosimy się. Zatem, możliwość
studiowanie Jej życia, medytowania Jej zachowania, aby analizować
znaczenie i wydobyć wiedzę i pokarm duchowy, jest niewyczerpana.

T

ym razem, będzie nam
towarzyszył ogrom myśli i
duchowości Johna Henrego Newmana. Miał to, co cenimy. Wielki Anglik intelektualista,
ksiądz anglikański, który, po długich poszukiwaniach, nawrócił
się, doszedłszy do katolicyzmu,
został jednocześnie nominowany kardynałem i, w końcu, beatyfikowany. Człowiek surowy,
który nie pozostawił marginesu
sentymentalizmowi. Jednak,

walczył z racjonalizmem, który
chciał zablokować badania intelektualne, dowodząc, że prawidłowy stosunek między wiarą i
rozumem jest możliwy a nawet
wysoce pożądany. Ten temat
jednocześnie dotyczy Maryi.
Zbadajmy, co napisał w jednej
ze swych nauk uniwersyteckich.
Wychodząc także z założenia,
że bardzo niewiele napisano w
Piśmie św. na temat Maryi, podkreśla jednak, że istnieje aspekt,

który posłużył ewangelistom do
uczynienia z Niej „wzoru”. Ten
aspekt to wiara tej kobiety, na
podstawie czego wyjaśnia, na
początku, cechy charakterystyczne, począwszy od analizy
kilku faktów, jakie znamy. Najpierw, począwszy od porównania reakcji Zachariasza, który
kwestionuje zapowiedź anioła
na temat Jana Chrzciciela
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i Maryi, która przeciwnie zaraz
dodała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według
twego słowa!” (Łk 1,38).
Newmann kontynuuje:
Ale wiara Maryi nie kończy się z
prostym zgodzeniem się z Opatrznością i objawieniem Bożym: jak
mówi tekst, Ona „medytowała”.
Gdy pasterze przybyli i opowiedzieli o wizji aniołów, które były
w godzinie narodzin i gdy jeden z
aniołów ogłosił, że dziecko w Jej
ramionach to „Zbawca, którym
jest Chrystus, Pan” (Łk 2,11), podczas gdy inne tylko zachwycały
się, „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w
swoim sercu”. Następnie, gdy Jej
Syn i Zbawca doszedł do wieku
lat dwunastu, pozostawiając Ją na
niewielki czas dla służby Ojcu, od-

nalazła Go, ku wielkiemu zdumieniu, w Świątyni pośród doktorów,
słuchających Go i zadających pytania a potem słuchających Jego
odpowiedzi: „A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2,51).
Podobnie, podczas godów w Kanie, Jej wiara uprzedziła pierwszy
cud Jej Syna, mówi Ona do Jego
uczniów: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).
Oto, wobec tego wszystkiego,
wyjaśnia Newman, możemy zrozumieć cechy charakterystyczne wiary Maryi i uczynić z nich
nasz wzór lub w odbiorze, lub w
studiach nad Bożą prawdą. Dla
Niej (w istocie); zaakceptowanie
(tej prawdy) nie wystarczy, Ona
w niej zostanie; posiadanie jej nie
wystarczy, Ona jej używa; zgodzenie się nie wystarczy, Ona je

Jeśli masz Maryję w sercu,
Jej miłość wystarczy ci
„Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna, a tak nowa, późno Cię umiłowałem!” Są
to sło- wa Świętego Augustyna, które rezonowały w moim sercu po modlitwie Różańca
Świętego w kaplicy Rosa Mystica pewnego dnia letniego w ostatnim
roku. Pamiątka tego momentu jest tak wyraźna we mnie, iż zawsze
nadal odczuwam echo i te same emocje jak tamtego dnia; w tej godzinie Łaski u stóp Dziewicy czerpałem moje krótkie świadectwo. W Fontanelle wiele osób odkrywa swoje powołanie chrześcijańskie, modli się,
spowiada, nawraca; dla mnie, jest to miejsce, gdzie na nowo odkryłem
i potwierdziłem swoje powołanie do kapłaństwa. Krótko mówiąc, u stóp
Maryi Rosa Mystica doświadczyłem i odczułem moje powołanie i drogę
przyszłego życia w naśladowaniu Chrystusa w kapłaństwie. Teraz, gdy
ukończyłem moje studia i gdy jestem w momencie powrotu na Sri Lankę,
chciałbym podziękować Dziewicy za łaskę, jaką mi wyświadczyła, że mogłem
zostać tyle razy w waszym domu, dzięki ojcu Giancarlo i księżom, którzy
pracują wraz z nim, Bp. Marco, Fundacji, personelowi, wolontariuszom, wiernym i pielgrzymom, których spotkałem
podczas dwóch ostatnich lat. I pozwólcie mi na ostatnie
słowo do młodych, którzy szukają swojego powołania:
jeśli ktoś pragnie poznać swoje powołanie, swoją
drogę w życiu, wystarczy o to poprosić z ufnością
Dziewicy. Jeśli masz Maryję w sercu, Jej Miłość
ci wystarczy. Z moją nieskończoną wdzięcznością, błogosławię was w imię Pana.
Don Sashika
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Don Sashika został wyświęcony na diakona
1 maja 2015 przez J.E. Kardynała Stella
w Bazylice St. Apollinaire.

rozwija; poddanie się temu rozumowaniu nie wystarczy, Ona je
medytuje. Nie jak Zachariasz, który w pierwszej kolejności myśli a
potem w to wierzy. Maryja wierzy
na początku bez roztrząsania a
potem, z miłości i szacunku, rozważa po uwierzeniu. Zatem, jest
Ona dla nas symbolem nie tylko
wiary ludzi prostych, ale także
doktorów Kościoła, którzy, poza
wyznawaniem Ewangelii, powinni ją rozwijać, stosować ją i definiować; powinni wyznaczać linię,
która oddziela prawdę od herezji;
przewidywać różne odchylenia rozumowania błędnego, lub im zapobiegać, walczyć z ich armiami
pychy i zuchwałości, triumfować
nad sofizmem i innowacjami.
Abyśmy dobrze zrozumieli: wiara i rozum powinny wspierać się
i podtrzymywać nawzajem. Postawa otwarcia serca dla Boga,
gotowość do zaakceptowania Go
i życia z Nim w relacji jak Maryja, jest, jednak, bazą wszystkiego. Dotyczy to zarówno filozofów,
teologów, nawet doktorów Kościoła. Oczywiście, Newman także mówił o swoim doświadczeniu
osobistym, stanowiącym część – i
słusznie – tej kategorii. I wszystko
to, dlatego że wiara, która oświetla rozum, który z kolei, następnie
ewaluuje i zapewnia niezbędną do
jej wsparcia bazę racjonalną, podczas gdy rozum sam w sobie jest
podatny, aby powziąć złe drogi, o
których Newman mówi: postępowanie za sofizmem, wpadanie w
pychę, będąc przekonanym iż się
więcej i lepiej rozumie Prawdę niż
inni i dlatego bycie częścią „innowatorów”. Newman postrzega ten
termin jako niebezpieczny, dlatego że jest źle rozumiany; postępować za nim oznacza oddalać się
od rutyny Pisma św. i Tradycji. Z
tego względu być może lubi powiedzenie, które często powtarza:
„My, chrześcijanie, jesteśmy jak
krasnoludy, to prawda, ale wzniesione na ramionach olbrzymów”.
Rosanna Brichetti Messori

PIĘKNE RÓŻE ELIO
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rodzy przyjaciele, po miesiącu maju, podczas
którego przeżyliśmy z wiarą i miłością szkołę Maryi, teraz przybyliśmy w czerwcu, który to miesiąc
tradycja poświęca kultowi Najświętszego Serca. Na terenie wokół Fontanelle, uprawy pszenicy i jęczmienia
są gotowe do żniwa... i w ten sposób wspaniała paleta
kolorów lata zaskakuje nas od nowa z ciemną zielenią
kukurydzy, żółtym złotem żniwa, lżejszą zielenią platanów i tysiącem kolorów róż w ich triumfie, licznymi
odcieniami zieleni... ale z pewnością nie ma nic piękniejszego niż początek lata z polami dojrzałego zboża...
i, jeśli posłuchamy, usłyszymy wśród szelestu kłosów
zbóż kołyszące się w powiewie poranka i wieczoru, słowa pełne żalu Jezusa do apostołów: „Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa,
aby wyprawił robotników na żniwo swoje...” „Żniwa są,
ale Bóg chce posłużyć się ludźmi, aby przynieśli je do
spichlerza... Wezwanie, wychodzące z serca Bożego,
powinno zawsze znaleźć drogę do serca człowieka...
Prosić Pana żniwa oznacza pobudzić serce Boga” (Benedykt XVI). Oto prawdziwa historia małego świętego,
który w Lourdes pukał do Serca Najświętszej Panienki Maryi, aby pobudzić serce dobrego Boga. „Przeszła
procesja eucharystyczna. Wśród drżenia emocji i wiary,
żarliwe petycje wznosiły się do Jezusa: „Panie, niech widzę!... Panie, abym mógł chodzić!... Panie, ten którego
kochasz jest chory!” Szedłem za biskupem, który niósł
Monstrancję, błogosławiąc szerokim gestem chorych
rozłożonych na noszach w szeregu bez końca. Trzeba
mieć serce z kamienia, aby się nie wzruszyć i przez
całą procesję płakałem. Wśród chorych uderzyła mnie
sino-blada twarz chorego chłopca z oczami przenikliwymi i dobrymi. Miał złożone ręce, patrząc z miłością na
Jezusa, który go błogosławił. Po procesji, pojechałem
go szukać do szpitala, znalazłem go samego, leżącego
na łóżku rozłożonym pod drzewami przy alejce wiodącej do Accueil.
- Jak masz na imię? - Elio. - Skąd pochodzisz? - Z
Rzymu – Ja także, mieszkam w Rzymie i tak bardzo
jestem szczęśliwy, że znalazłem cię tutaj i że będę ci
trochę towarzyszył. Wiesz, znam wielu chłopców, jestem asystentem Aspirantów Akcji Katolickiej. -Znam
aspirantów, nie mogę stać się jednym z nich, ponieważ
jestem chory od ponad trzech lat. Mój ojcze, czy wiesz,
trzy lata nie mogąc nigdy wyjść z łóżka, jak są bardzo
długie?! - Wiem, mój chłopcze, ale jesteśmy tu dokładnie po to, aby błagać o łaskę Najświętszą Panienkę.
Także za ciebie będę się modlił, jesteś zadowolony?
Ale powiedz mi, prosiłeś o łaskę uzdrowienia Jezusa
i Najświętszej Panienki? Chłopiec popatrzył na mnie,
upewniając się, że nikt go nie słyszy, potem, ściszonym
głosem, odpowiedział: - Nie, nie proszę o łaskę uzdrowienia i nie będę o nią prosił. Są inne ważniejsze rzeczy, które można otrzymać od Najświętszej Panienki. Jakie zatem? - Prosiłem Ją o trzy łaski: aby Najświętsza
Panienka uzdrowiła tych, którzy cierpią bardziej niż ja,
aby księża byli zawsze święci, aby ubodzy grzesznicy
nawrócili się i nie sprawiali więcej cierpienia Jezusowi.

Stałem oniemiały, bez słów. W tym momencie, ksiądz
zbliżył się do mnie i zaprosił mnie, abym znalazł Elio
w Rzymie, gdy wrócimy. Tej nocy wróciłem do Groty i
powiedziałem Najświętszej Panience: „Dziękuję, Matko
Niebieska, dzisiaj zobaczyłem cud, najpiękniejszy i największy z cudów: zobaczyłem, jak chłopiec trzynastoletni może być bohaterem i apostołem z Twoją pomocą
i uśmiechem”.
Drodzy przyjaciele, nie sądzicie, że od Elio my także możemy otrzymać wielką i piękną lekcję? Jesteśmy
tak bardzo zajęci naszym zdrowiem, przeraża nas każda mała ofiara, każdy pretekst jest dobry, aby się nie
umartwiać, ale Elio o nic nie prosił Najświętszej Panienki dla siebie, nawet uzdrowienia... od teraz konieczne
jest, abyśmy nieco mniej niepokoili się o nas samych
i zaczęli ofiarowywać Panu coś dla zbawienia dusz i
za tych, którzy potrzebują naszej duchowej pomocy, za
naszych księży, na przykład, po prostu wybierając dojrzałe kłosy zboża, ważną łaskę, piękną różę, aby położyć u progu Serca Bożego.
Don Giancarlo

Otrzymaliśmy

Szkoła rolnicza rodziny Maria Rosa Mystica.

■ Z Brazylii: Zawsze otrzymujemy z wielką
przyjemnością magazyn, który pomaga nam w towarzyszeniu we wszystkich aktywnościach Fontanelle. Szczególnie misjonarze i osoby, które znają
Fontanelle przypominają sobie to sanktuarium ze
szczególną miłością. Zawsze chronię się duchowo
w Fontanelle, przeżywając od nowa dawne chwile
u stóp Najświętszej Panienki, modląc się na małych
schodach lub z różańcem w zagłębieniu. Po oddaniu
czci, powracam, fizycznie i duchowo odnowiona do
misji, jaką powierzyła mi Maria Rosa Mystica. W tych
dniach tak bardzo potrzebuję Jej obecności. Myślę,
że Ona nam pomoże. Jest Ona „naszą Mamą”. Proszę was o modlitwę za nas... dziękuję! Z oddaniem,
Anna Maria Panegalli
W tych dniach S. Anna Maria powróciła do swojej
rodziny na krótki czas odpoczynku i często przybywa
modlić się do Fontanelle.
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Otrzymaliśmy
■ Z Meksyku: Jestem Guadalupe
Romero F. de Veracruz z Maksyku.
Jestem szczęśliwy, że mogę was pozdrowić i skomunikować się z wami...
miałem szczęście i błogosławieństwo
zwiedzić sanktuarium dwa razy: 18
lipca 2008 i 13 lipca 2009... Jestem
Koordynatorem Generalnym grupy
Misjonarzy Rosa Mystica z diecezji …
Veracruz- Meksyk.
Wysyłam wam zdjęcie Spotkania
Narodowego Koordynatorów Misyjnych Rosa Mystica w marcu 2015.
Braterskie pozdrowienia i niech Bóg
nasza Matka Rosa Mystica błogosławią nam!

Harmonogram letni czerwiec-lipiec 2015
Każdego dnia:
15.30-17.00 Spowiedź święta
16.30
Różaniec Święty
W każdą niedzielę i dzień świąteczny:
15.30-18.00 Spowiedź
16.00
Adoracja Eucharystyczna
16.30
Różaniec Święty
17.00
Uroczysta Msza; następnie krótka procesja,
następnie znów Różaniec Święty we wspólnocie.
W każdą sobotę lub przeddzień święta:
17.00
Msza Święta
Pierwsza sobota miesiąca:
20.30 Czuwanie Maryjne

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

Piątek, 12 czerwiec – Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa
Harmonogram letni Mszy św.

W celu komunikacji prosimy o kontakt:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111

Sobota, 13 czerwca, comiesięczny dzień maryjny
Harmonogram letni Mszy św. i Poświęcenie Niepokalanego
Serca Maryi.

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zechciejcie skontaktować się ze mną:
www.rosamisticafontanelle.it

Niedziela, 12 lipiec i poniedziałek, 13 lipiec:
Święto Rosa Mystica
11.00 Celebracja Mszy św. - po południu rozkład świąteczny
z procesją

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

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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■ Z Asyżu: Od ojca Augusto Grazie z całego
serca: Rosa Mystica, Matka Zmartwychwstałego,
poprzez nasz drogi magazyn, niesie pokój i miłość!
Dziękuję jeszcze raz i... dobrej pracy w mistycznej
winnicy Pana, Kościele. Niech Maryja będzie waszą
Matką inspiratorką. Z oddaniem, błogosławię wszystkich wydawców. Amen, Alleluja !!

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

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)

