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Vastentijd
2015
«…Was jezelf
met het water...
De zonden in de harten
van mijn kinderen worden modder, maar gewassen met het water van de
genade, worden de zielen
opnieuw gezuiverd en de
genade waardig».

MARIA LEERMEESTERES
IN VROOMHEID
Paulus VI, Apost. Exhort. «Marialis Cultus» (A, 21)

«D

aar Maria het grondmodel van heel de Kerk is in
de eredienst aan God is Zij – zoals zonneklaar
blijkt – tevens “leermeesteres in vroomheid” voor
iedere christen. Al spoedig begonnen de gelovigen dan ook
naar Haar op te zien om, evenals Zij, van hun eigen leven een
eredienst aan God te maken, en van die eredienst zelf hun
levenstaak. Reeds in de lang vervlogen vierde eeuw sprak St.
Ambrosius, zich tot de gelovigen richtend, de wens uit dat in
elkeen van hen de ziel van Maria zou leven om God te verheerlijken. ”In iedere christen, aldus Ambrosius, moge de ziel
van Maria leven, om de Heer hoog te prijzen: moge in elkeen
haar geest worden, om in God te juichen”. Maria is echter
vooral het toonbeeld van die eredienst, waardoor het leven
van iedereen een offerande aan God wordt. Deze aloude en
bestendige leer kunnen allen weliswaar van de Kerk vernemen, maar ook door te luisteren naar de heilige Maagd, die de
bode van God antwoordde: ”Zie de dienstmaagd des Heren:
mij geschiede naar uw woord” (Lc. 1, 38). Door deze woorden
liep de heilige Maagd in de geest vooruit op de bewonderenswaardige bede van het gebed des Heren: ”Uw wil geschiede”
(Mt. 6, 10). Dit ja-woord van Maria is dus voor alle christenen
een lering en een voorbeeld om in de volgzaamheid tegenover de wil van de Vader een weg en een steunpunt te vinden
bij eigen heiliging».
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GODS WIL IS ONZE VREUGDE
In dit specifieke geval, stelt de paus ons de Moeder van
Jezus zelfs voor als leermeesteres in vroomheid, duidelijk
en nauwkeurig verwijzend naar haar houding en gebaren,
waardoor zij de leidsvrouw en het voorbeeld werd voor
alle Christenen. Het gaat om haar beroemde “ja”, uitgesproken ter gelegenheid van de aankondiging, welke zij
daarna voortdurend herhaalde tijdens haar hele leven.

Bidstond in Fontanelle.

ogmaals helpen de woorden
van de zalige Paulus VI ons
om voort te gaan op ons pad
van diepgaande studie over de ongelooflijke rijkdom van Maria’s ziel.
Ze zijn ook een stimulans om te begrijpen hoe dit alles een voorbeeld
voor ons kan zijn. In dit specifieke
geval, stelt de paus ons de Moeder
van Jezus zelfs voor als leermeesteres in vroomheid, duidelijk en
nauwkeurig verwijzend naar haar
houding en gebaren, waardoor zij
de leidsvrouw en het voorbeeld
werd voor alle Christenen. Het gaat
om haar beroemde «ja», uitgesproken ter gelegenheid van de aankondiging, welke zij daarna voortdurend herhaalde tijdens haar hele
leven. In feite is dit het uitgangspunt van haar «volle overgave aan
God», het zichzelf in grote eenvoud
volledig toewijden volgens Zijn wil.
Wanneer wij kijken naar alle gebeurtenissen van Maria, vrees ik
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dat wij vaak een bijgedachte in ons
hoofd hebben, de overtuiging dat
het voor haar gemakkelijk was om
het hoofd te bieden aan dit buitengewone leven, terwijl het voor ons
veel moeilijker is, zo niet onmogelijk. Maar, zoals we zullen zien, is
dit niet waar, want heden kunnen
wij haar als leermeesteres van het
geestelijk leven volgen, wij hebben
extra hulp gekregen in de persoon
van Maria; op het moment dat ze
aan de voet van het kruis stond,
maakte de Zoon haar tot voorspreekster voor ons, als moeder
van alle gelovigen. Het punt is echter, dat wij grote moeite hebben in
het waarnemen van de diepe wezenlijke binding tussen ons en God,
onze Schepper en Heer. Zoals wij
weten, is alles ontstaan uit het sublieme feit dat God Zijn creaties
nooit als onderworpen slaven beschouwt. Hij maakt ons als mens
gelijk aan Hem; vrij ons eigen leven

in te richten, niet uit noodzaak, maar
alleen uit liefde. Op deze manier,
wenst Hij, die geheel en al Liefde is,
door ieder van ons te worden verkozen, niet op basis van verplichting, maar op die van liefde. Zodra
we er over beginnen na te denken,
kunnen wij deze realiteit soms in
haar allerverhevenste schoonheid
zien. Helaas, maar al te snel vergeten wij dit weer. Voor Hem kiezen
uit liefde, betekent echter niet alleen geloven in Zijn bestaan, maar
door in te gaan op Zijn uitnodiging
om een diepe relatie met Hem aan
te gaan, begrijpen wij dan hoe wij
het hoogste goed in ons leven van
Hem kunnen verkrijgen. Wij moeten
vooral inzien dat Hij een Schepper
vol tederheid en zorg is, Hij wenst
alleen het allerbeste voor ons. Het
beste dat ons te doen staat, is om
te proberen ons leven elk moment
samen met hem te beleven. Betekent dit dat wij onze autonomie
verliezen? Nee, zeker niet. Het betekent alleen dat door Hem volledig
te vertrouwen, wij de juiste keuze
op een snellere en betere manier
kunnen maken, zodat onze mogelijkheden zo veel mogelijk tot een
hoogtepunt kunnen geraken. In
plaats daarvan doen we vaak het
tegendeel: wij voeren onze plannen
uit op ons eigen houtje, doen er alles aan om ze te realiseren, blijven
vaak jaren op die manier doorgaan
en zijn soms zelfs boos op God dat
Hij ons «niet genoeg helpt». Maar
Maria leert ons, dat wij geduld en
vertrouwen moeten opbrengen en
er zeker van zijn dat God deze plannen voor ons bestemd heeft. Daarom moeten wij Hem blijven zoeken
en omarmen, in volledige naleving
van Zijn goddelijke wil. Zo zullen wij
ons leven verbeteren opdat vrede
en vreugde, zelfs in pijn en leed,
hun intrede doen in ons leven; een
geheel andere aard van vrede en
vreugde, voortkomend uit de diepe, liefdevolle omhelzing tussen de
Schepper en Zijn schepselen.
Rosanna Brichetti Messori

“UIT LIEFDE VOOR CHRISTUS…”
a het kerstfeest dat afgesloten werd met de plech- ne gewapende groep verliet Porta San Miniato en nam
tige viering van de Doop van Jezus en voorgegaan de weg dat tussen de olijfbomen en cipressen omhoog
door onze Algemene Vicaris, Mgr. Gianfranco Ma- klom. Het huis van de vijand was op korte afstand. Bij
scher (over wie een mooi verslag in het vorige nummer een bocht zagen ze een schaduw van een man die provan ons bulletin staat) stroomden de dagen in Fontanelle beerde weg te sluipen. Onmiddellijk sprongen ze boven
verder zoals de kralen van de Rozenkrans tussen onze op hem. Johannes heeft nooit geweten waarom destijds
vingers. De bron zingt nog steeds haar lied en bij de de moordenaar van zijn broer zich alleen buiten zijn huis
«Santella», de kleine kapel, die over haar waakt, stond bevond. Misschien had deze niet op een zodanig snelle
de standaard met de doopbeloften tot 2 februari, om ons wraak gerekend. Omringd door zijn begeleiders, wierp
uit te nodigen het «Ik verwerp satan» en «Ik
Johannes zich op de moordenaar, die hem
geloof in God» met meer inzet te bidden
met doodsangst aankeek en niet de moed
en, zoals de Vicaris ons had aangespoord,
had om te schreeuwen; leunend tegen de
niet alleen met de lippen, maar vooral met
muur met de armen wijd open, zijn borst
heel ons hart. Daarna kwam de sneeuw en
tonend aan het ontblote zwaard, vond hij
bedekte alles in overvloed met zijn witte
alleen nog de kracht om te fluisteren: «Uit
deken; het was een prachtig schouwspel
liefde voor Christus …». Plots zag Johanvan blanke onschuld op de kruinen van de
nes in deze man die op de dood wachtte,
zilverachtige cipres op de parkeerplaats,
het gelaat van Jezus. Het was Goede Vrijde weelderige olijfboom bij de ingang van
dag. Johannes aarzelde even en gooide
de boulevard, en de bevroren naalden van
toen met een snel gebaar het zwaard ver
de coniferen en cipressen die ter bescherweg, keek diep in de ogen van zijn vijand
ming bij het grote kruisbeeld staan. Maar
en herhaalde: «Uit liefde voor Christus...»
toen kwam de zon terug en dan begon het
Daarna ging hij alleen de heuvel op naar de
te regenen; de vastentijd bracht enkele
kerk van San Miniato die in de zon stond te
voorjaarsdagen en de madeliefjes waren
schitteren. Binnen, in de schaduw van de
de eerste die hun witte bloemkroontjes en
sobere Romaanse arcades, zag hij weer een
vergulde hartjes naar de stralen van de zon
ander figuur die zijn armen opende, een afkeerden. In de namiddag van Aswoensdag
beelding van een groot kruisbeeld waarop
vertoevend bij het kruisbeeld waarvan de
Jezus hing te sterven. Johannes wierp zich
voeten er versleten uitzien wegens de onop de knieën en naar het beeld kijkend betelbare kusjes van de pelgrims, herinnerde
sefte hij dat hij geen lafaard was, want ook
ik me opeens een mooie episode uit het
Christus had iedereen vergeven. Vervolgens
leven van de heiligen. Aangemoedigd door
gooide hij zichzelf voor de voeten van een
de vrouwelijke hoofdredacteur van ons tijdpriester met gelaatstrekken als die van de
schrift (dat inmiddels in vele landen over de
Heer, ook met open armen, met dezelfde
Wij aanbidden U, Christus, en
hele wereld wordt gelezen), heb ik een korte loven U, omdat U, door Uw vergevingsgezindheid en liefde voor alle
weergave gemaakt van de volgende kroniek heilig kruis de wereld verlost mensen. Johannes trok zich terug in het
over een opmerkelijke vergiffenis:
Toscaanse bos van Vallombrosa en stichtte
hebt.
Terwijl in de kerken van Florence Goede
onder de bomen de abdij waar zijn lichaam
Vrijdag werd gevierd, snelde plotseling een gerucht door bewaard wordt. Sinds kort is de vastentijd begonnen en
de straten: “Ze hebben de zoon van Gualberto Visdomi- met onze hand reikend naar Maria, de «leermeesteres in
nis vermoord!” In zijn antiek en rijk huis vernam de nobe- vroomheid», staan wij met Haar dicht bij het Kruis; wij kijle Gualberto het bericht met grote wanhoop. Zijn tweede ken naar Jezus en Jezus kijkt naar ons terug. Wij hebben
zoon, Johannes, stond naast hem. Met grimmige ogen nu een bijzondere les over vergiffenis gekregen en die
omgordde die het zwaard, knikte naar zijn schilddra- hebben wij allen broodnodig!
gers en zei tegen zijn vader: «Ik zal je wreken». De kleiDon Giancarlo
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Wij hebben ontvangen
■ Uit Mexico - schrijft onze vriend, Gabriël: Beste
vrienden, met onze kleine bedevaartgroep “Maria Rosa
Mystica”, hebben wij deelgenomen aan een prachtige
Mariale dag in onze beroemde Nationale Basiliek van
Onze Lieve Vrouw van Guadaloupe in de hoofdstad,
Mexico-Stad. Andere groepen van Rosa Mystica waren
er ook en hoewel het geen speciale reünie van onze

groepen betrof, was er een groot aantal gelovigen aanwezig. Samen hebben wij hebben gebeden voor de
zieken en voor alle godgewijden. Wij danken God de
Almachtige Vader, de barmhartige God de Zoon en de
Heilige Geest, de Zaligmaker, voor deze reünie van Mariale groepen; wij smeken Hem in Zijn barmhartigheid
en oneindige genade dat mariaal-pastorale organisaties goedgekeurd worden in alle bisdommen van de
hele wereld en dat binnen deze organisaties, de Rosa
Mystica groepen altijd welkom mogen zijn!
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Wij hebben ontvangen
■ Uit San Salvador stuurt Pater Juan Fernando ons een foto: Hartelijk
bedankt voor het maandelijkse bulletin dat ik met
veel genoegen lees! Moge
God de werken van Rosa
Mystica rijkelijk zegenen.
Het doet mij genoegen u
te kunnen meedelen dat ik
in de afgelopen twee jaar
tweehonderd Heilige Missen voor de ontwikkeling van Rosa Mystica heb mogen
opgedragen. Ik groet u met grote vreugde en dankbaarheid dat u me op de hoogte blijft houden. Ik bid voor
een gestadige ontplooiing van Rosa Mystica over de
hele wereld, vooral op dinsdag- en zaterdagochtend en
ik hoop dat u ook altijd blijft bidden voor ons.
Pater Juan Fernando

Tijdschema liturgische diensten in maart
Elke vrijdag van de Vastentijd – vastendag:
15:00 Kruisweg
15:30 H. Rozenkrans
16:00 H. Mis
Elke zondag:
15:00 Biecht - Kruisweg - Aanbidding - H. Rozenkrans
16:00 Hoogmis
Elke zaterdag:
15:00 Biecht
15:30 H. Rozenkrans
16:00 H. Mis
Biecht:
Dagelijks: 15:00 - 17:00
Zaterdag: 10:00 - 12:00
7 maart, zaterdag - eerste zaterdag v/d maand
20:00 Processie
13 maart, vrijdag - maandelijkse Mariale dag
Zoals op gewone dagen
19 maart, donderdag - Feest van de H. Jozef
Zoals op feestdagen
25 maart, woensdag - Presentatie van de Heer
Zoals op feestdagen
29 maart, zondag - Palmzondag
Zoals op feestdagen
Belangrijke mededeling: Vriendelijk verzoeken wij de priesters, religieuzen en begeleiders
van de groepen hun aankomst tijdig aan het secretariaat en de verantwoordelijke directeur
van de erediensten door te geven. Op deze wijze kunnen wij ons goed voorbereiden om u een
ordelijke, toegewijde en vruchtbare bedevaart aan te bieden. Wij nodigen u van harte uit om
op de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) en de nieuwe brochure «History
and places of worship» (“Geschiedenis en plaatsen van aanbidding”) te bezoeken om daar
de tijdroosters van de erediensten in Fontanelle te raadplegen. Wij verzoeken u bij het organiseren van uw bedevaarten te handelen volgens de regels van de Directie en bovengenoemde
brochure. Hartelijk dank u voor uw vriendelijke medewerking!
Stichting Rosa Mystica Fontanelle
Informaties: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Verantwoordelijke voor de erediensten: +39 324 7993898
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Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle
Maandelijks nieuwsbericht
van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY
Voor satelliet navigatiesysteem: Via Madonnina
Voor contacten:
Verantwoordelijke erediensten: - Tel. +39 324 7993898
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it
Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

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

Bankgegevens:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC: ICRAITRRIS0 (de laatste letter is een nul)
c/c post. /IT/93/0 07601 112 00000029691276
Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
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