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Het Uur van de
Genade voor de
hele wereld
«Ik ben de
Onbevlekte
Ontvangenis»
«Ik ben Maria
van de Genade,
Moeder van
mijn Goddelijke
Zoon, Jezus
Christus
“Rosa Mystica”».

Het buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid
(VERVOLG VAN HET VORIGE NUMMER)

O

p 1 september, schreef paus
Franciscus een brief waarmee
hij de aflaat aankondigde ter
gelegenheid van het Buitengewoon
Jubileum van de Barmhartigheid,
dat hij met de pauselijke bul Misericordiae Vultus op 11 april 2015
lanceerde: «Geliefde broeders en
zusters, ik heb er vaak over nagedacht hoe de Kerk haar missie als
getuigenis van de Barmhartigheid
duidelijker zou kunnen maken. Het
is een reis dat met een geestelijke
bekering begint. Daarom heb ik een
buitengewoon Jubileum van de
Barmhartigheid afgekondigd, dat
gericht is op de barmhartigheid
van God. Het Heilig Jaar wordt
op 8 december 2015 geopend,
het hoogfeest van de Onbevlekte
Ontvangenis en eindigt op 20 november 2016, de zondag van Onze
Heer Jezus Christus, Koning van
het Heelal en het zichtbare gelaat
van de barmhartigheid van de Vader». De brief van 1 september is
een gelegenheid om ons voor te bereiden op deze tijd van Genade, die

ons helpt om de beste vruchten te
kunnen plukken van het Sacrament
van de Biecht, dat door de priesters
op een bijzondere plechtige en speciale manier zal worden toegediend.
Wij hebben daarom besloten om
de brief van paus Franciscus in ons
bulletin in twee gedeelten te publiceren. In het vorige nummer hebben
we het eerste deel gepubliceerd.
Hier is nu het tweede en laatste deel
van de brief:
Eén van de ernstige problemen
van onze tijd is duidelijk de veranderende verhouding tot het leven. Een
wijdverbreide en gevoelloze mentaliteit heeft geleid tot het verlies
van de juiste persoonlijke en maatschappelijke gevoeligheid om nieuw
leven te verwelkomen. Sommigen
ervaren de tragedie van een abortus
op oppervlakkige wijze, alsof zij de
extreme schade die een dergelijke
handeling inhoudt niet begrijpen.
Vele anderen, anderzijds, geloven
dat ze geen andere keuze hebben,
hoewel zij het moment zelf als een
nederlaag beschouwen. In het bijzonder denk ik aan al die vrouwen
die hun toevlucht hebben gezocht

tot abortus. Ik ben mij wel bewust
van de druk die hen tot deze beslissing heeft gebracht. Ik weet dat
het een existentiële en morele beproeving is. Ik heb zo vele vrouwen
ontmoet die in hun hart het litteken
dragen van deze hartverscheurende
en pijnlijke beslissing. Wat gebeurd
is, is ten diepste onrechtvaardig;
maar alleen het begrijpen van de
waarheid kan ons in staat stellen de
hoop niet te verliezen. De vergeving
van God kan niet ontzegd worden
aan iemand die berouw heeft, vooral niet als die persoon met een eerlijk hart om het Sacrament van de
Biecht vraagt, om zo verzoening van
de Vader te verkrijgen. Mede om die
reden heb ik besloten, niettegenstaande andere bepalingen, om aan
alle priesters tijdens het Heilig Jaar
de volmacht te geven absolutie te
schenken voor de zonde van abortus aan hen die dit hebben laten plegen en die hier met een berouwvol
hart vergeving om vragen. Moge de
priesters deze grote taak ten uitvoer
brengen met woorden van oprecht
welkom in combinatie met een overVERVOLG OP BLZ. 2 ß
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weging die de ernst van de begane
zonde uitlegt, naast het wijzen op een
weg van authentieke bekering waarmee de ware en vrijgevige vergeving
van de Vader, die alles met Zijn aanwezigheid vernieuwt, te bereiken is.
Een laatste overweging betreft die
gelovigen die om verschillende redenen ervoor kiezen om kerken te
bezoeken die worden beheerd door
priesters van de St. Pius X Broederschap. Dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid sluit niemand buiten. Van
verschillende kanten, vertelden meerdere bisschoppen mij over hun sterk
geloof en sacramentele praktijk, desalniettemin gecombineerd met een
ongemakkelijke situatie vanuit pasto-

raal standpunt. Ik vertrouw erop dat
in de nabije toekomst oplossingen
mogen gevonden worden om tot volledige communio met de priesters en
oversten van de Broederschap terug
te kunnen komen. In tussentijd, bewogen door de nood om deze gelovigen ter wille te zijn, bepaal ik uit
eigen beweging, dat degenen die tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid zich tot deze priesters van de
St. Pius X Broederschap wenden om
het sacrament van de verzoening te
vieren, geldig en legitiem de absolutie
over hun zonden zullen ontvangen. In
vertrouwen op de voorspraak van de
Moeder van Barmhartigheid, vertrouw
ik de voorbereidingen voor dit Buitengewoon Heilig Jaar toe aan haar bescherming».
Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijke afgevaardigde

De onbevlekte ontvangenis: een kort overzicht
oals elk jaar naderen we 8 december, het Feest
van de Onbevlekte Ontvangenis, dat wij hier in
Fontanelle vieren met «Het Uur van de Genade»
dat intussen deel uit maakt van de traditie van deze
plaats. Een speciaal uur om ons te verenigen met Maria,
om ons op innige wijze opnieuw toe te wijden aan haar
hart, om al onze behoeften en die van de wereld te uiten,
om hulp en bescherming te vragen. Een uur van intimiteit en gebed, van luisteren en delen van hart tot hart,
zoals tijdens het lijdensuur van Jezus in de tuin, waarin
Hij Zijn leerlingen vroeg om Hem gezelschap te houden;
in plaats daarvan zijn we nu opgeroepen om een soortgelijk uur samen met Zijn Moeder te beleven. Met Haar
die geroepen werd om vanaf haar conceptie onbevlekt
te zijn, vrij van de gevolgen van de erfzonde. Dit heeft
Maria niet heilig gemaakt vanaf het begin; voor haar
was heiligheid een prestatie van elke dag die haar puur
maakte. De vrijheid om te zondigen werd haar niet ontnomen, maar het maakte haar wel als «reeds verlost»,
d.w.z. op een bijzondere wijze open voor goedheid en
genade. Dit alles, had het Christelijk volk meteen beseft
sinds de eerste eeuwen en het was dus heel gewoon
dat men de moeder van Jezus aanriep als de «Allerzuiverste». Om dit voorrecht van Maria tot een dogma,
d.w.z. tot een duidelijk en verplicht geloofsonderwerp
van alle gelovigen te maken, duurde het vele eeuwen.
Zoals we weten, verkondigde Paus Pius IX pas in 1854
de «Onbevlekte Ontvangenis» van Maria. Hoewel het
algemeen bekend is, weet echter niet iedereen wat er
rond die tijd was gebeurd en hoe de hemel zelf zich had
geëngageerd om op een heel unieke wijze de theologische ontwikkeling van de afkondiging van het dogma
te leiden. Hier volgen de feiten. De eerste gebeurtenis
in 1830: aan de Rue du Bac in Parijs, verschijnt Maria
aan een Vincentiaanse novice en geeft haar de opdracht
om een medaille te slaan waarvan zij zelf het voorbeeld
toont. Op de voorzijde moest de Onbevlekte worden afgebeeld zoals op de tegenwoordig bestaande medaille;
Maria staat met gestrekte handen van waaruit stralen
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naar beneden vallen in de richting van de aardbol waarop haar voeten rusten. Op de ovale omlijsting staan de
woorden: «O Maria zonder zonden ontvangen, bid voor
ons die onze toevlucht tot u nemen». Op de achterkant
van de medaille staat in het midden de hoofdletter M,
waaruit een kruis opstijgt met daaronder twee harten:
een van Jezus met doornen gekroond, de ander van
Maria doorstoken met een zwaard. Het geheel wordt
omgeven met een kroon van twaalf sterren. Met het geschenk van deze medaille, die de geschiedenis inging
als de Wonderbaarlijke Medaille, gaf Maria de belofte
dat ze overvloedige genaden zou schenken aan hen
die de medaille met toewijding dragen. De Hemel lijkt
dus niet alleen voorstander te zijn van de toewijding aan
de Onbevlekte Ontvangenis tot op dat moment, maar
stemt er zelfs mee in om het nog verder te bevorderen,
door de gelovigen een klein voorwerp van devotie te
schenken die gericht is op Maria in haar hoedanigheid
van Onbevlekte Ontvangenis. Mede door deze gebeurtenis, werd in 1854 het dogma afgekondigd. Slechts vier
jaar later in 1858, deed zich een andere buitengewone
gebeurtenis voor: in Lourdes, verscheen Maria aan een
arm en ziekelijk meisje dat haar de «Dame» noemde.
Ook aan haar vertelde Maria dat zij de «Onbevlekte Ontvangenis» was. Wanneer we deze feiten lezen, kunnen
we daarin niets anders zien dan een duidelijke en nauwkeurige bevestiging van wat een moedige paus slechts
een korte tijd voordien had verricht. Bovendien zou bijna
zestig jaar later in Fatima, Maria opnieuw verschijnen,
waarbij ze de mensheid vroeg zich te wijden aan haar
Onbevlekte Hart als schuilplaats voor allerlei gevaren
die ons leven elke dag bedreigen. Zeker is het, dat wij
ook dit jaar bij het vieren van het «Uur van Genade» niet
alleen iets bijzonder aangenaams doen voor de Onbevlekte Moeder van Jezus en Moeder van ons allemaal,
maar dat we onszelf ook in de meest gunstige conditie
plaatsen voor het ontvangen van alle hulp uit de Hemel
die we nodig hebben.
Rosanna Brichetti Messori

“JESU PITHAI”
Rapportage over een andere mooie feestdag

O

nze kroniek die liever de prachtige foto’s voor zichzelf laat
spreken, begint met de begroeting van de gelovigen uit
Sri Lanka: «Jesu pithai», m.a.w. «Geloofd zij Jezus Christus». Heel vaak hoort men in Fontanelle deze groet, gepaard
met gevouwen handen, een buiging en een glimlach; het is een
traditionele betuiging, maar het is net als onze wensen vaak veel
meer dan een groet, het is een gebed, een wens voor het welzijn
van de ander, een uitwisseling van genegenheid en vrede onder
degenen die elkaar begroeten, tevens een herinnering aan onze
toewijding aan de Heer en Maria. Op zondag, 1 september, werd
in Fontanelle het jaarlijks feest van de Singaleze gelovigen ter
ere van Rosa Mystica gevierd als een gelukkig en geen willekeurig toeval met de viering van
de Mariamaand. Om dit jaar de
viering nog mooier te maken
was Z.Exc. Mgr. Harold Hantony Perera, bisschop van Kurunegala, gedelegeerde voor de
bisschoppenconferentie van
Sri Lanka voor migranten, bij
dit feest aanwezig. Met veel

zorg voorbereid, begon het feest op zaterdag met een processie, de rozenkrans, de zegen van de vlaggenstokken, de Aanbidding en de Eucharistische zegening. Al tijdens de dageraad van
zondag was er een drukte van belang van komende pelgrims
en priesters: maar liefst 19 bussen met gelovigen kwamen in de
ochtend aan, niet te vergeten al diegenen die met eigen middelen waren gekomen. Tegen 10 uur was het altaar onder het grote
kruisbeeld versierd met honderden rode, witte en gele rozen.
Iedereen stond klaar voor de viering van H. Mis in openlucht,
misdienaren in rode toga en witte superplie, kinderen en meisjes
in traditionele kostuums voor de processie en de collecte, muzikanten, het koor en talloze rozenplantjes voor de Heilige Maagd.
Bij aankomst van de beminnelijk glimlachend bisschop begon
het feest. Zijne Excellentie trok de op het altaar klaargelegde
gewaden aan en talrijke priesters concelebreerden met hem, geassisteerd door onze seminarist Jipson als ceremoniemeester.
De zeer plechtige mis eindigde met een processie, voorgegaan
door de bisschoppelijk afgevaardigde, Mgr. Marco Alba, die de
relikwie van het Heilig Kruis droeg. Onder een lucht die zware
regen voorspelde, werd de grote processie met ernst en toewijding gehouden. Teruggekeerd naar het altaar, sprak Mgr. Marco
namens de bisschop van Brescia. Hij had woorden van lof en
aanmoediging voor alle aanwezigen en bedankte Mgr. Harold
voor zijn
bezoek aan Fontanelle. De stortbui die zich ontketende precies aan het einde van de
viering had de dag echter niet bedorven; alleen de picknick had
er wat onder te lijden. Maar
na de regen die snel voorbij was, werd ‘s middags
het feest voortgezet
met de vele gelovigen
die van overal naar de
zondagsmis kwamen,
waarna het beeld van
Rosa Mystica, bijna
bedolven onder rode,
witte en gele rozen,
weer in de processie
werd gedragen.

Net als vorig jaar, arriveerde ook dit jaar de Mariale groep van de in Zwitserland wonende Indiase
families op 3 en 4 oktober in Fontanelle. Zoals gewoonlijk geleid door pater Thomas, werden ze dit
jaar ook begeleid door hun Indiase bisschop, Mgr.
Shaji Ramanalil. In Fontanelle hebben zij twee dagen van gebed en catechese voor de familie in het
algemeen en voor de jongeren in het bijzonder,
doorgebracht. Wij bewonderen hen voor de geest
van opoffering, aanpassing en gebed en danken
hen voor hun grote voorbeeld.
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De dag van de
Wereldbond van
Eerherstellende Communies

D

e kroniek over het feest van onze Singaleze
vrienden ter ere van Rosa Mystica laat niet veel
ruimte over voor de rapportage met betrekking
tot de andere grote feestdag die wij samen van 10 tot
en met 13 oktober hebben gevierd. We willen alle vrienden over de hele wereld meedelen dat de viering uitstekend was voorbereid en gevierd en dat wij in de diverse
vieringen momenten beleefden van ware toewijding en
vernieuwde eucharistische ijver in de school van Maria, die de Heilige Paus Johannes Paulus II had uitgeroepen tot de «Vrouw van de Eucharistie». De mooie
foto’s genomen op het moment van de distributie van

het gezegende brood, getuigen van de intense dagen
van effectieve samenwerking tussen de evangelische
smaak met de geur van brood. Samen delen we de
hoop dat we met ons allen de toewijding, de ijver en het
eerherstel voor het Heilig Sacrament dat Jezus is, het
Brood van Eeuwig Leven, kunnen vernieuwen.

Tijdschema voor november 2015
Dagelijks:
15:00 Biecht
16:00 Rozenkransgebed
Zaterdag:
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis (voorafgaand aan feestdagen)
Zondag en feestdagen:
15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis
6 en 7 november: eerste vrijdag en eerste zaterdag v/d maand:
15:00 Aanbidding, Rozenkransgebed, Biecht
16:00 H. Mis
Zaterdag, 7 november:
20:00 Mariale avondwake, processie, Rozenkransgebed
en Aanbidding.
Vrijdag, 13 november: Mariadag
15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbidding en Rozenkransgebed
16:00 H. Mis
Zondag, 22 november, Feest Van Christus Koning

Tijdschema van de tien eerste dagen van december:
4 – 5 - 7- december: eerste vrijdag en eerste zaterdag v/d maand
en avondwake v/d Onbevlekte Ontvangenis
15:00 Aanbidding, Rozenkransgebed, Biecht
16:00 H. Mis
8 december:
09:00 gezamenlijk gebed
10:00-12:00 Biecht
10:30 Processie
11:00 Hoogmis gevolgd door het Uur van Genade
In de middag tijdschema voor feesten. H. Mis gevolgd door processie
Belangrijk: Wij vragen de priesters, religieuzen en begeleiders van de bedevaartgroepen hun aankomst tijdig
aan het Secretariaat en de Verantwoordelijke voor de verering te melden, zodat wij op de best mogelijke manier
de ontvangst en uw verblijf op dit heiligdom kunnen regelen. Volgt u deze procedure, dan zult u in staat zijn een
mooie bedevaart op een ordelijke, toegewijde en vruchtbare manier te ervaren. Wij bevelen u van harte aan
in de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) de instructies te bezoeken over de Mariale verering in
Fontanelle, het tijdschema en de nieuwe brochure “Geschiedenis en plaatsen van verering.” Wij nodigen iedereen
uit om de bedevaarten te organiseren volgens de richtlijnen in de gids en de hierboven vermelde brochure. Wij
danken u hartelijk voor uw medewerking!
De Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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