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Gdy ten rozmach natury,
transparentny w sensie
religijnym, wprowadzamy
do naszego umysłu, czyni
on go bardziej pobożnym,
bardziej szczęśliwym i
lepszym. Pomaga nam
pracować z miłością
i ufnością; a «Rosa
Mystica» pociesza nasze
zmęczenie prozaiczne i
gorzkie.
Paweł VI,
30 kwietnia 1972

CIESZ SIĘ, O KRÓLOWO NIEBA

B

ardzo piękna antyfona
„Regina Coeli”, zastępując od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego modlitwę
Angelus Domini i towarzysząc
każdego dnia liturgii Kościoła,
ma antyczne początki. Podczas
pontyfikatu Papieża Świętego
Grzegorza wybuchła straszliwa
zaraza, która dziesiątkowała
mieszkańców Rzymu. Święty
zarządził procesję wokół murów miasta, aby wybłagać Niebo o koniec tej straszliwej plagi.
Podczas procesji niesiono namalowany obraz Najświętszej
Panienki, zgodny z tradycją
ewangelisty Łukasza. Obraz
błogosławiącej Matki Boga przechodził wszędzie, ginęło jak zaczarowane zło piekielne a niebo
rozpogadzało się. Nagle na jednym z przystanków, wokół obrazu Najświętszej Panienki, dał

się słyszeć głos śpiewających
Aniołów: „Reine Coeli latere,
alleluia... Królowo Nieba, raduj
się, alleluja! Chrystus, któregoś
nosiła, alleluja, zmartwychwstał,
jak przepowiedział, alleluja”. A
Święty Grzegorz natychmiast
dodał: „Módl się za nami do
Pana, alleluja!” Jakże śpiew
Aniołów jest piękny i jak piękna
jest ta inwokacja Ojca świętego:
„Ora pro nobis Deum, alleluja”.
Poprzez „Módl się za nami do
Pana” papież wydaje się mówić,

„O Maryjo, jeśli będziesz modliła
się za nami do Pana, będziemy
spokojniejsi, odnajdziemy całą
ufność i nadzieję, których tak
bardzo potrzebujemy; my, nasze
rodziny, nasza droga młodzież,
bracia i siostry chorzy i cierpiący. Jeśli nam pomożesz, będziemy mogli modlić się na nowo z
większym oddaniem i większą
żarliwością. Tak, dodajmy także,
głosem pokornym jednak stanowczym: „Módl się za nami do
Pana!”

Drodzy przyjaciele, niech miesiąc maj, który rozpoczęliśmy niezwykłą pielgrzymką tysięcy wiernych w Fontanelle, będzie naprawdę dla wszystkich i dla każdego
z nas szkołą modlitwy; Najświętsza Panienka Rosa
Mystica, wzór prawdziwej pobożności i oddania, pragnie, abyśmy zawsze byli wierni codziennej modlitwie.
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Maryja, sanktuarium ducha świętego
Paweł VI Adhort. Apost: «Marialis cultus» nr. 26

S

ądzimy jednak, iż jest rzeczą pożyteczną dołączyć do tego przypomnienia o chrystologicznej naturze pobożności maryjnej inną stosowną zachętę, by mianowicie w tym samym kulcie przyznano odpowiednią wagę jednej z niezbędnych wprost treści wiary, to jest osobie
i dziełu Ducha Świętego. Teologiczne dociekanie i sama święta liturgia
pokazały, iż uświęcające działanie Ducha Świętego w Dziewicy Nazaretańskiej jest szczytowym momentem jego poczynań w historii zbawienia.
Tak np. święci Ojcowie i pisarze kościelni działaniu Ducha Świętego
przypisali świętość Maryi od samego Jej początku, nazywając Ją mianowicie przez Niego “jakby (…) utworzoną i ukształtowaną jako nowe stworzenie”. Gdy rozważali słowa Ewangelii: “Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię” i “Maryja (…) znalazła się brzemienną za
sprawą Ducha Świętego: (…) albowiem z Ducha Świętego jest to, co się
w Niej poczęło” - w interwencji Ducha Świętego widzieli działanie, które
poświęciło i uczyniło płodnym dziewictwo Maryi.
Gdy zaś pisarze jeszcze bardziej zgłębiali tajemnicę Wcielenia, dostrzegli w tym tajemniczym związku pomiędzy Duchem Świętym i Maryją
coś oblubieńczego, co Prudencjusz w poetycki sposób tak opisuje: “Niepoślubiona Dziewica zostaje poślubiona Duchowi”, i nazwali Ją “Świątynią Ducha Świętego” podkreślając tym wyrażeniem świętą naturę Dziewicy, która stała się trwałym mieszkaniem Ducha Bożego. Gdy nadto
badali naukę o Pocieszycielu, poznali, iż z Niego jak ze źródła wypłynęła
pełnia łaski i bogactwo darów, przyczyniając się do Jej uszlachetnienia.
Dlatego Duchowi Świętemu przypisali wiarę, nadzieję i miłość, które ożywiały serce Najświętszej Dziewicy; siłę umacniającą Jej posłuszeństwo
woli Bożej; męstwo, które podtrzymywało Ją cierpiącą pod krzyżem; następnie w przepowiedni Maryi zauważyli szczególny wpływ tego Ducha,
który niegdyś mówił przez proroków. Wreszcie, przypatrując się Matce
Jezusa przebywającej w Wieczerniku, gdzie Duch Święty zstąpił na niedawno narodzony Kościół, wzbogacili w nowe pojęcia prastary temat
Maryja Kościół; a nade wszystko błagali o wstawiennictwo Dziewicy, by
od Ducha Świętego otrzymali moc zrodzenia Chrystusa we własnych
duszach.

Druga niedziela 2015 – Sugestywny deszcz róż towarzyszy uroczystym
obchodom maryjnym
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Modlę się do Ciebie,
modlę się do Ciebie,
o Najświętsza
Panienko
Nic innego nie można
dodać do tego fragmentu – ostatniego – który
przytoczyliśmy z dokumentu na temat Maryi
błogosławionego Pawła
VI, którego lektura towarzyszyła nam w ostatnich
miesiącach.

N

ic ponadto, ponieważ jest
już bardzo czytelny, również dla osób, które nie
mają dużej wiedzy na temat teologii. Wszystko, co wypełniło się w
Maryi, to znaczy Wcielenie Słowa
z tym wszystkim, co z tego wynika, jest wolą Ojca, więcej, jest
dziełem Ducha Świętego, któremu
Maryja zawsze była posłuszna w
ciągu swojego życia. Nic ponadto,
z wyjątkiem skorzystania jeszcze
raz i zrozumienia kilku spraw dotyczących tego wielkiego misterium,
które zostało wyrażone przez
trzecią osobę Trójcy Świętej. W
rzeczywistości, choć jesteśmy
wiernymi wierzącymi, częściej
czujemy się bliżsi Ojcu i Synowi,
ale nie wiemy, gdzie umiejscowić
Ducha Świętego w naszym życiu
religijnym. Jest to bardzo ważne,
abyśmy, jak Najświętsza Panienka, także zrozumieli wielkość Jego
roli w naszym własnym życiu. Zatem, poszukujmy z prostotą, jak
wejść nieco bardziej w tę wielką
tajemnicę. Z prostotą, dlatego że
Duch Święty nie jest Kimś innym
niż Miłością, która od wieków łączy Ojca i Syna i która tworzy
istotę życia bożego. Ale to także
Miłość, która w tej samej chwili co
Bóg zdecydowała się wyjść, aby
tworzyć świat, aby przewodzić

każdemu stworzeniu. To ta sama
Miłość, która w sposób konkretny
urzeczywistniła Wcielenie Słowa
aż do zmartwychwstania. Miłość,
która teraz jest niezbędna dla naszego uświęcenia, to znaczy dla
naszego pełnego uczestnictwa w
odkupieniu, które mamy dzięki Jezusowi, które jednak powinniśmy
przyjąć, realizując je w stopniu jak
najwyższym w naszym życiu. W

konsekwencji, aby żyć w harmonii
z Duchem Świętym, zanurzeni w
Jego przeobrażającej energii, nie
musimy robić nic nadzwyczajnego. Wystarczy po prostu, że zaakceptujemy – z pewnością – z
radością i wdzięcznością Miłość,
jaką Ojciec ciągle nam proponuje, pukając bezustannie do drzwi
naszego serca. Naśladujmy jak to
najbardziej możliwe Syna, który

zstąpił na ziemię, aby nas uwolnić ze zła, w przeświadczeniu,
że Miłość ta działa w nas i ciągle
nam towarzyszy. Gdy tak czynimy, pomimo ograniczeń, w konsekwencji żyć będziemy zanurzeni
w Duchu Świętym, który poprzez
swoje dary przeobraża nas powoli w nowego człowieka, o którym
opowiada nam Ewangelia. Raz
jeszcze to znaczy, że pozwalamy się prowadzić poprzez macierzyńską mediację Maryi. Moment
nadszedł, aby zakończyć refleksję
nad Marialis cultus, która towarzyszyła nam w ciągu ostatnich miesięcy, z dawną suplikacją Świętego Ildefonsa, którą uczynił swoją
Paweł VI, w dokumencie cytowanym. «Proszę Cię, proszę Cię,
o Najświętsza Panienko: niech
Duch Święty doprowadzi mnie
do posiadania Jezusa, ten Duch,
który doprowadził do poczęcia Jezusa. Niech Duch Święty da mojej
duszy, że otrzymam Jezusa, ten
Duch, który Ciebie daje abyś poczęła w swoim łonie tego samego
Jezusa (…). Niech Duch Święty
nauczy mnie miłości Jezusa, ten
Duch, który daje Ci się adorować
jak Pan, i patrzeć na Niego jak na
Twojego Syna»».
Rosanna Brichetti Messori

Pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie

N

aprawdę bardzo piękna i chwilami poruszająca była obecność grupy dzieci z parafii Fiesse,
w niedzielę, 12 kwietnia, w Fontanelle. W towarzystwie swoich katechetów i młodego proboszcza,
dzieci które są w trakcie przygotowania do pierwszej Komunii świętej, spędziły dzień skupienia w
Mulino; rankiem modlitwy i rozważania, obiad, gry,
a potem uroczysta Msza Święta po południu. W
pierwszych rzędach, uczestniczyły w celebracji w
budującym skupieniu, dorośli wspierali ich swoimi modlitwami a na zakończenie Mszy, dzieci
ofiarowały trzy róże: białą, czerwoną, żółtą. Obok
Panienki w czasie procesji, przyjęły od Delegata
Episkopatu, Biskupa Marco Alba, piękną koronę

różańca, aby powierzały się każdego dnia Maryi.
Bardzo zadowolone, ustawiły się do zdjęcia, jakie
publikujemy. Razem z nimi umieszczamy wszystkie dzieci świata pod płaszczem Rosa Mystica.
Don Giancarlo
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Otrzymaliśmy
■ Z Wenezueli - Z tego kraju nękanego tak wieloma cierpieniami, otrzymujemy wiele świadectw
miłości i oddania dla Rosa Mystica. W przeszłości,
otrzymaliśmy świadectwo drogiego misjonarza włoskiego salezjanina, ojca Guerrino Friso, zmarłego w
2007 i czczonego przez lud jak święty. Zresztą, wielu reprezentantów hierarchii kościelnej, niektórzy już
zmarli, inni jeszcze żyjący i aktywnie zaangażowani w
życie Kościoła, zostawili swoje świadectwa. Niedawno, otrzymaliśmy świadectwo młodego księdza, który
tak napisał: „Jestem młodym kapłanem w wieku 27
lat, zostałem uzdrowiony dzięki wstawiennictwu Rosa
Mystica. Dlatego, poprosiłem swojego arcybiskupa z
Maracaibo, aby wyznaczył mnie w parafii do towarzyszenia chorym i, dzięki Bogu, zostałem kapelanem w
bardzo wielkim i znaczącym szpitalu w Wenezueli; jestem także proboszczem w kościele Św. Augustyna.
Pragniemy tutaj postawić posąg Rosa Mystica, a inny
obraz pielgrzymowałby wśród chorych i rodzin wśród
uwielbienia i modlitwy wielu serc. Grupa modlitewna
już powstała, nosi imię Rosa Mystica, działa w parafii
i wśród chorych.

■ Otrzymaliśmy świadectwo podobne z Barquisimeto, w Wenezueli, miasta tak drogiego mieszkańcom Monteclarensi, ponieważ tam, Don Renzo Begni,
nasz współobywatel, pełni posługę kapłańską. Pisze,
że Prof. Alejandro de Jesús Lamas, Coordinador Ministerio de Música y Pastoral Social Parroquial, który
uzdrawia z ostrego zapalenia otrzewnej przez wstawiennictwo Maryi Rosa Mystica, ogłosił swojemu proboszczowi pragnienie rozpoczęcia wizytowania chorych z obrazem Rosa Mystica, aby pomóc duchowo
cierpiącym przeżywać bolesne doświadczenie choroby, jako wdzięczność za ten dar.

Godziny Celebracji Liturgicznych
Podczas miesiąca maja
utrzymujemy godziny zwykłe

Fondation Rosa Mstica-Fontanelle

Każdego dnia
15:00 spowiedź
15:30 Różaniec
16:00 Msza Św.
20:30 „Majówka”
Różaniec, litania, błogosławieństwo

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

Niedziela
15:00 Adoracja, spowiedź
15:00 Różaniec Święty
16:00 Uroczysta Msza Święta

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

Hołd dla Maryi
Po procesji, Różaniec Św.
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 miejscu. W ten sposób, moglibyśmy przygotować i przeżyć pielgrzymkę prawidłowo, w sposób oddany i owocny. Zapraszamy was gorąco do odwiedzenia
Dyrektoriatu na oficjalnej 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 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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Zjednoczeni na modlitwie wasi kapłani
błogosławią wam z całego serca

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

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

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)

