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re doprowadziły je do tej decyzji. 
Wiem, że chodzi o dramat egzy-
stencjalny i moralny. Spotkałem 
wiele kobiet, które noszą w swoim 
sercu ranę tego wyboru trudnego 
i bolesnego. To, co miało miejsce, 
jest głęboko niesprawiedliwe; jed-
nak samo zrozumienie w praw-
dzie może przyczynić się do tego, 
aby nie zgubić nadziei. Przeba-
czenia Boga temu, kto żałuje, nie 
można zanegować, szczególnie 
gdy z sercem szczerym ta osoba 
zbliża się do Sakramentu Pokuty, 
aby uzyskać pojednanie z Ojcem. 
Równocześnie z tego powodu 
zdecydowałem się, bez względu 
na każdą rzecz przeciwną, przypi-
sać wszystkim kapłanom, z okazji 
Roku jubileuszowego, możliwość 
rozgrzeszenia z grzechu aborcji 
dla tych, którzy jej się dopuści-
li i którzy, z sercem skruszonym, 
proszą o przebaczenie. Niech 
kapłani przygotowują się do tego 
ważnego zadania, umiejąc łączyć 

(CIĄG DALSZY Z POPRZEDNIEGO NUMERU)

1 września, papież Franciszek 
napisał list, w którym zawarł 
intencję przypisania odpu-

stu z okazji Jubileuszu Miłosier-
dzia, jaki ogłosił z pomocą bulli 
papieskiej Misericordiae Vultus 
11 kwietnia 2015 : „Drodzy bracia 
i siostry, często myślałem, w jaki 
sposób Kościół mógłby zaznaczyć 
bardziej swoją misję jako świad-
ka Miłosierdzia. To podróż, która 
zaczyna się poprzez nawrócenie 
duchowe. Dlatego, zdecydowałem 
się ustanowić nadzwyczajny Jubi-
leusz, który koncentruje się na Bo-
żym Miłosierdziu. Ten Rok Święty 
zacznie się w najbliższą uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia, 
8 grudnia 2015, a zakończy 20 
listopada 2016, w niedzielę Chry-
stusa Króla Wszechświata i żywe-
go oblicza miłosierdzia Ojca”. List 
z 1 września jest okazją, abyśmy 
przygotowali się do pełnego prze-
żywania tego czasu Łaski, szcze-
gólnie pomaga nam celebrować z 
najlepszymi owocami Sakrament 

Pojednania, który będzie udzie-
lany przez kapłanów w sposób 
szczególnie uroczysty. Zdecydo-
waliśmy się opublikować tekst listu 
Papieża Franciszka tak, że każdy 
wierny i pielgrzym może stosować 
go do osobistego przygotowania; 
w ostatnim numerze naszego biu-
letynu opublikowaliśmy pierwszą 
część, oto teraz druga i ostatnia 
część listu: „Jednym z poważniej-
szych problemów naszych czasów 
jest bez wątpienia zmiana stosunku 
do życia. Mentalność bardzo odtąd 
rozpowszechniona zagubiła wraż-
liwość osobistą i społeczną ade-
kwatną wobec przyjęcia nowego 
życia. Dramat aborcji przeżywany 
jest przez niektórych ze świadomo-
ścią powierzchowną, która wydaje 
się nie zdawać sobie sprawy z bar-
dzo poważnego zła, jakim jest ten 
czyn. Wielu innych, w odpowiedzi, 
chociaż przeżywa ten moment jak 
niepowodzenie, postrzega, że nie 
ma innych sposobów. Myślę, w 
szczególności, o wszystkich ko-
bietach, które poddały się aborcji. 
Znam dobrze uwarunkowania, któ-
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Wyjątkowy Jubileusz Miłosierdzia
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Łaskawą, 
Matką Bożego 
Syna, Jezusa 

Chrystusa 
Rosa Mistica”.



2

zjednoczeni przecież w przeżywaniu 
trudności w sytuacjach pasterskich. 
Mam nadzieję, że w najbliższej 
przyszłości będzie można odnaleźć 
rozwiązanie do pełnej komunii z ka-
płanami i przełożonymi Bractwa. W 
międzyczasie, ożywieni obowiąz-
kiem dostosowania się do tych braci, 
ustanawiam, swoją własną decyzją, 
że ci, którzy w ciągu Świętego Roku 
Miłosierdzia, zbliżą się, aby celebro-
wać Sakrament Pojednania, z kapła-
nami Bractwa św. Piusa X, otrzymają 
rozgrzeszenie ważne i zgodne z pra-
wem. Powierzając się wstawiennic-
twu Matki Miłosierdzia, powierzam 
Jej opiece przygotowania do tego 
niezwykłego Jubileuszu”.

Mons. Marco Alba
Delegat episkopatu

słowa autentycznego przyjmowania 
z refl eksją, która pomaga zrozumieć 
popełniony grzech, i wskazać drogę 
autentycznego nawrócenia, by móc 
przyjąć prawdziwe i hojne przeba-
czenie Ojca, który odnawia wszyst-
ko swoją obecnością. Ostatnie spo-
strzeżenia odnoszą się do wiernych, 
którzy z różnych względów pragną 
przychodzić do kościołów, gdzie są 
sprawowane nabożeństwa, przez 
kapłanów z Bractwa św. Piusa X. Ten 
jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie 
wyklucza nikogo. Moi współbracia 
biskupi przy wielu okazjach zwracali 
się do mnie, mówiąc o swojej uczci-
wości i praktyce sakramentalnej, 
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Wyjątkowy Jubileusz Miłosierdzia

Niepokalane Poczęcie: nieco historii

Jak każdego roku, zbliżamy się do 8 grudnia, świę-
ta Niepokalanego Poczęcia NMP, które także, jak 
co roku, świętujemy tu w Fontanelle w szczególny 

sposób z „Godziną Łaski”, która odtąd weszła do tra-
dycji tego miejsca. Specjalna godzina dla nas, aby złą-
czyć się z Maryją, aby poświęcić się na nowo intymnie 
Jej Sercu, aby wyrazić wszystkie nasze potrzeby i tych 
ze świata, aby poprosić Ją o pomoc i opiekę. Godzi-
na, to znaczy moment intymności i modlitwy, słucha-
nia i dzielenia się sercami, jak w czasie godziny, gdy 
Jezus, konający w ogrodzie oliwnym, poprosił swoich 
uczniów, aby przeszli wraz z Nim razem; otóż, teraz, 
jesteśmy wezwani do przejścia w obecności Matki. Wła-
śnie z Nią, dlatego że została wezwana, aby stać się 
i została niepokalana, bez konsekwencji grzechu pier-
worodnego, od swojego poczęcia. To nie czyni z Maryi 
świętej od początku, w sensie jaki do Niej także odnosi 
się świętość w codziennym zmaganiu, ale jest to zma-
ganie, które czyni Ją z pewnością czystą. Nie odbiera to 
Jej wolności grzechu, ale czyni Ją jakby już odkupioną, 
więc szczególnie otwartą na dobro i łaskę. To wszyst-
ko, lud chrześcijański przeczuwał bardzo szybko, tak 
że od pierwszych wieków Matka Jezusa była już na-
zywana „najczystszą”. Ale aby ten przywilej Maryi stał 
się dogmatem, to znaczy przedmiotem wyraźnym i obo-
wiązkowym wiary wszystkich wiernych, potrzeba było 
wielu wieków. Jak wiemy, dopiero w 1854 papież Pius 
IX ogłosił ofi cjalnie Maryję „Niepokalaną”. Jednak, jeśli 
wszystko jest dobrze znane, być może nie każdy wie, 
co stało się w tym czasie, a mianowicie jak samo Niebo 
interweniowało w sposób, który wydaje się z pewnością 
jedyny w procesie rozwoju teologicznego, który musiał 
prowadzić do uznania dogmatu. Ale oto fakty. Najpierw, 
wydarzenie, w 1830: Ulica du Bac w Paryżu, Maryja po-
jawia się nowicjuszce u Sióstr Szarytek św. Wincentego 
a Paulo i daje jej misję, aby wybić medalik zgodnie ze 
wzorem, jaki sama zapewniła. Na fasadzie musi pojawić 
się Niepokalana, jaką pokazuje popularna ikonografi a, 
to znaczy Maryja stojąca z rękami otwartymi, z których 

wychodzą promienie światła, które schodzą ku dołowi, 
ku światu, na którym Ona postawiła swoje stopy. Na-
około napis: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się 
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Z tyłu meda-
lika monogram Maryi: wielkie M zwieńczone krzyżem i 
pod spodem dwa serca: jedno Maryi przebite włócznią, 
drugie Jezusa otoczone koroną cierniową. Wszystko 
otoczone koroną z dwunastoma gwiazdami. Maryi to-
warzyszy dar tego medalika, który historia pamięta jako 
Cudowny, z obietnicą rozdzielenia niezliczonych łask 
tym, którzy noszą go z czcią.

Zatem, jeśli czytamy te fakty, Niebo wydaje się nie 
tylko uważać nabożeństwo do Niepokalanej aż do 
tego momentu, ale angażuje się do jego powiększenia 
jeszcze bardziej, dając wiernym mały przedmiot czci 
skoncentrowany na Maryi, szczególnie z Jej rolą Nie-
pokalanej. Oczywiście również dzięki temu wydarzeniu, 
dogmat został wreszcie ogłoszony w 1854. Minęło za-
ledwie cztery lata, gdy w 1858, inne nadzwyczajne wy-
darzenie dokonało się: w Lourdes Maryja pojawiła się 
ubogiej i cierpiącej nastolatce, którą nazwała „Pani”. Tej 
młodej dziewczynie Maryja objawiła, że jest „Niepokala-
nym Poczęciem”. Także tutaj, ciągle gdy czytamy o tych 
wydarzeniach, widzimy jasne i wyraźne potwierdzenie, 
o którym nieco wcześniej dał znać odważny papież. Nie 
licząc wydarzenia, które prawie sześćdziesiąt lat później 
będzie miało miejsce w Fatimie, gdzie Serce Niepoka-
lane Maryi będzie dokładnie w centrum objawień; prosi 
Ona, aby wszyscy poświęcili się Jej jako ostoi a Ona 
ochroni przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa-
mi, które każdego dnia zagrażają naszemu życiu. W ten 
sposób, jak możemy dostrzec, gdy przygotujemy się w 
tym roku, aby odbyć naszą „Godzinę Łaski”, możemy 
być pewni, że czynimy rzecz bardzo cenną dla Niepo-
kalanej Matki Jezusa i naszej Matki, ale także stawiamy 
się w najbardziej korzystnych warunkach, aby uzyskać 
od Nieba każdą pomoc, jakiej potrzebujemy.

Rosanna Brichetti Messori
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“JESU PITHAI”
Kronika innego pięknego dnia celebracji

Również w tym roku, jak i w roku poprzed-
nim, grupa maryjna rodzin indyjskich żyją-
cych w Szwajcarii przybyła do Fontanelle na 3 
i 4 października. Zawsze w towarzystwie ojca 
Thomasa, w tym roku także w towarzystwie 
swojego indyjskiego biskupa, Bpa Shaji Ra-
manalil. Spędzili w Fontanelle dwa dni modlitw 
i katechizacji generalnie dla rodzin i młodych 
szczególnie. Trzeba ich podziwiać za ich du-
cha poświęcenia, przystosowania i modlitwy i 
dziękujemy im za ich dobry przykład.

Przygotowywane z wielkim zaangażowaniem święto zaczęło 
się z sobotę procesją, różańcem, błogosławieństwem sztanda-
rów, Adoracją i Błogosławieństwem Eucharystycznym. Już wcze-
snym rankiem tej niedzieli przybywali pielgrzymi i kapłani. Nawet 
19 autokarów wiernych przybyło rano, nie wspominając tych 
wszystkich, którzy przyjechali swoimi samochodami. O dziesią-
tej, wszystko było już gotowe do sprawowania Mszy w plenerze. 
Na zdobionym ołtarzu, znajdowały się setki róż żółtych, czerwo-
nych, białych, były dzieci w długich sukienkach czerwonych z bia-
łymi komżami, dzieci i młode dziewczęta w tradycyjnych strojach 
na procesję i ofi arowanie, muzycy, chór i niezliczone małe krze-
wy róż dla Niepokalanej. Święto zaczęło się wraz z przybyciem 
biskupa, przyjaznego i uśmiechniętego. Przy przednim ołtarzu 
pod wielkim Krzyżem ustawili się Jego Ekscelencja i liczni ka-
płani koncelebransi, wspomagani przez seminarzystę Jipsona, 
mistrza ceremonii; Msza Święta, bardzo uroczysta, zakończyła 
się procesją, w której uczestniczył delegat naszego biskupa, Bp 
Marco Alba, niosąc relikwie Krzyża Świętego. Pod niebem, które 
groziło ulewą, wielka procesja szła uroczyście i z

 pobożnością. Wracając do ołtarza, Bp Marco mówił w imie-
niu biskupa Brescii i wyraził słowa pochwały i zachęty do tych 
wszystkich, którzy byli obecni, dziękując również Jego Ekscelen-
cji Biskupowi za wielki dar jego wizyty w Fontanelle. Ulewa roz-

poczynając się dokładnie przy końcu 
uroczystości, nie popsuła dnia 

świątecznego, jedynie piknik 
na chwilę; w efekcie, gdy 

deszcz przestał padać, 
święto kontynuowano 
po południu z udziałem 
licznych wiernych przy-
byłych z wielu stron 
na niedzielną Mszę 
Świętą; potem, znów 
posąg Rosa Mystica 
był niesiony w procesji, 

w otoczeniu róż białych, 
czerwonych i żółtych. 

W naszej kronice wolimy pozwolić mówić pięknym zdję-
ciom i zacząć od pozdrowienia, jakie wierni ze Sri Lanki 
lubią wymieniać: Jezu pitait, co oznacza „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus”. Ileż razy w Fontanelle słychać to 
pozdrowienie, któremu towarzyszą złożone ręce, ukłony i uśmie-
chy. Jest to wyrażenie tradycyjne, ale jak często się zdarza rów-
nież naszym słowom pomyślności, to dużo więcej niż pozdrowie-
nie, modlitwa, życzenie dobra, wymiana modlitw i dobra między 
tymi, którzy się pozdrawiają, ale i zaangażowanie, wzajemne 
przywołanie wobec Pana i Maryi. W niedzielę, 1 września, po-
przez szczęśliwą i nieprzypadkową zbieżność z celebracją mie-
siąca maryjnego, roczne święto wiernych Cejlończyków na cześć 

Rosa Mystica było celebrowane 
w Fontanelle. Tego roku, J.E. Bp 
Harold Hantony Perera, biskup 
Kurunegala, odpowiedzialny 
Konferencji Episkopatu Sri 
Lanki ds migrantów, był obec-
ny w czasie święta, aby uczy-
nić je jeszcze piękniejszym. 
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Każdego dnia:
15:00 Spowiedź. 16:00 Różaniec Święty
Sobota :
15:00  Spowiedź
15:30 Różaniec Święty
16:00  Msza Św. przedświąteczna
Niedziela i dni świąteczne :
15:00 – 17:00 Spowiedź
15:00  Adoracja
15:30  Różaniec Święty
16:00  Uroczysta Msza Święta
6 i 7 listopada : pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca :
15:00  Adoracja, Różaniec Św., Spowiedź
16:00  Msza Św.
Sobota, 7 listopada :
20:00 Czuwanie Maryjne z Procesją, Różaniec i Adoracja
Piątek, 13 listopada: dzień maryjny
15:00 – 17:00 Spowiedź
15:00  Adoracja
15:30  Różaniec Św.
16:00  Uroczysta Msza Św.
Niedziela, 22 listopada – Święto Chrystusa Króla

Godziny pierwszego tygodnia grudnia:
4 – 5 – 7 grudnia : pierwszy piątek i pierwsza sobota mie-
siąca i czuwanie przed świętem Niepokalanego Poczęcia
15:00  Adoracja, Różaniec Św., Spowiedź
16:00  Msza Św.
8 grudnia : uroczystość Niepokalanego Poczęcia
09:00  modlitwa wspólnotowa
10:00/12:00 Spowiedź
10:30 Procesja
11:00 Uroczysta Msza, potem Godzina Łaski
Po południu godziny świąteczne i po Mszy Św. Procesja 

Ważna informacja: prosimy kapłanów, grupy religijne i przewodników, o uprzejmość uprzedze-
nia 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 ofi cjalnej (www.rosamisti cafonta-
nelle.it), do której obejrzenia zachęcamy wszystkich, znajdziecie Zarządzenie ds Kultu Maryj-
nego 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

Godziny w listopada 2015

Zjednoczeni na modlitwie wasi kapłani 
błogosławią wam z całego serca

Fondation Rosa Mstica-Fontanelle

Dzień Światowej 
Jedności Komunii 
Wynagradzającej

Kronika święta naszych przyjaciół ze Sri Lanki na 
cześć Rosa Mystica nie pozostawia nam wiele 
miejsca ma kronikę na temat innego wielkiego 

święta, jakie razem obchodziliśmy od 10 do 13 paź-
dziernika. Pragniemy jedynie zapewnić wszystkich 
naszych przyjaciół na świecie, że uroczystość zosta-
ła przygotowana i świętowana w najlepszy sposób i w 
licznych celebracjach przeżyliśmy chwile prawdziwej 
pobożności, odnawiając zapał eucharystyczny w szko-
le Maryi, którą Święty Papież Jan Paweł II określił jako 
„Niewiastę Eucharystyczną”. Piękne zdjęcie zrobione 
w chwili rozdzielania błogosławionego chleba stanowi 

kronikę najbardziej wymowną intensywnych dni w tonie 
ewangelicznym z zapachem chleba. Życzeniem, jakie 
mamy, jest móc odnowić pobożność, zapał i słuszne 
wynagrodzenie wobec Najświętszego Sakramentu w 
Ołtarzu, którym jest Jezus, Chleb Życia Wiecznego.

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)
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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
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www.rosamisticafontanelle.it
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