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go Miłosierdzia Ojca”. List z 1 
września jest sposobnością do 
naszego przygotowania do pełni 
życia w tej okazji Łaski, szcze-
gólnie aby pomóc nam celebro-
wać z jak najlepszym rezultatem 
Sakrament Pojednania, który bę-
dzie udzielany przez kapłanów w 
sposób szczególnie uroczysty.

Zdecydowaliśmy się zatem 
opublikować tekst listu Papieża 
Franciszka w dwóch kolejnych 
etapach, tzn. obecnie i w przy-
szłym numerze naszego maga-
zynu tak, żeby każdy wierny i 
pielgrzym mógł użyć go do swo-
jego osobistego przygotowania. 
Dlatego pierwsza część orygi-
nalnego tekstu listu: Przybliżenie 
do wyjątkowego Jubileuszu Miło-
sierdzia pozwala mi skoncentro-
wać się na pewnych punktach, 

1 września, Papież Franci-
szek napisał list, w którym 
wyraził zamiar przypisania 

odpustu z okazji nadzwyczajne-
go Jubileuszu Miłosierdzia, jaki 

wyraził w bulli papieskiej Miseri-
cordiae Vultus 11 kwietnia 2015: 
„Drodzy bracia i siostry, często 
myślałem, w jaki sposób Kościół 
mógłby uczynić bardziej widocz-
ną swoją misję bycia świadkiem 
Miłosierdzia. Jest to podróż, która 
zaczyna się poprzez nawrócenie 
duchowe. Dlatego, zdecydowa-
łem się ustanowić ten wyjątko-
wy Jubileusz, który koncentruje 
się na Bożym Miłosierdziu. Ten 
Rok Święty zacznie się od naj-
bliższej uroczystości Niepokala-
nego Poczęcia, 8 grudnia, 2015 
i zakończy 20 listopada, 2016, w 

niedzielę Naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata i 
obrazu żyjące-
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Wyjątkowy Jubileusz 
Miłosierdzia

Niech Maryja będzie przy tobie
i niech Ci towarzyszy w drodze
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zdają sobie sprawę z niesprawie-
dliwości, jaką popełnili i szczerze 
pragną być przyjętymi na nowo do 
społeczności, wnosząc swój wkład 
szczery. Aby wszystkie osoby do-
szły w sposób konkretny do miło-
sierdzia Ojca, który pragnie być 
bliski tych, którzy mają większą 
potrzebę przebaczenia. W kapli-
cach więziennych będą mogli uzy-
skać odpust i, za każdym razem, 
gdy przejdą przez drzwi swojej 
celi, zwracając swoją myśl i modli-
twę do Ojca, mogą zaznaczyć tym 
gestem, jakim jest przejście przez 
Bramę Świętą, że miłosierdzie 
Boga, zdolne do przeobrażenia 
serc, jest równocześnie w stanie 
przekształcić przeszkody w do-
świadczenie wolności. Prosiłem, 
aby Kościół na nowo odkrył w tym 
czasie jubileuszowym bogactwo 
zawarte w dziełach miłosierdzia 
co do ciała i duszy. Doświadcze-
nie miłosierdzia, w istocie, staje 
się widzialne w świadectwie kon-
kretnych znaków, o jakich nauczał 
nas sam Jezus. Za każdym razem, 
gdy wierny będzie przeżywał jedno 
lub kilka dzieł osobiście, otrzyma z 
pewnością odpust zupełny. Stąd 
zaangażowanie do przeżywania 
miłosierdzia, aby otrzymać łaskę 
przebaczenia zupełnego i całkowi-
tego na mocy miłości Ojca, który 
nikogo nie wyklucza. Chodzi o od-
pust jubileuszowy całkowity, owoc 
wydarzenia samego, które jest ce-
lebrowane i przeżywane z wiarą, 
nadzieją i miłosierdziem. Wreszcie, 
odpust jubileuszowy można uzy-
skać jednocześnie za zmarłych. 
Związani jesteśmy z nimi poprzez 
świadectwo wiary i miłosierdzie, 
jakie nam pozostawili. Podobnie 
jak przypominamy sobie w cele-
bracji eucharystycznej, zatem, mo-
żemy, w wielkim misterium komunii 
Świętych, modlić się za nich, aby 
obraz miłosiernego Ojca uwolnił 
ich z każdej pozostałości błędu i 
mógł ich przyjąć w swoje ramiona, 
do błogosławieństwa, które nie ma 
końca”.

Bp Marco Alba
Delegat episkopatu

SERA CONTINUÉ DANS LA PROCHAINE ÉDITION

którym kondycja często przeszka-
dza wyjść z domu. Dla tych osób 
wielką pomocą będzie przeżywa-
nie choroby i cierpienia jako do-
świadczenia bliskości Pana, który, 
w tajemnicy swojej męki, śmierci i 
zmartwychwstania, wskazuje dro-
gę główną, aby nadać sens bólowi 
i samotności. Przezywać z wiarą 
i radosną nadzieją ten moment 
próby, otrzymując komunię lub 
uczestnicząc we Mszy i modlitwie 
wspólnotowej, równocześnie po-
przez różne środki komunikacji, 
będzie dla nich sposobem uzy-
skania odpustu jubileuszowego. 
Moja myśl kieruje się także ku 
więźniom, którzy doświadczają 
ograniczenia wolności. Jubileusz 
zawsze daje możliwość wielkiego 
ułaskawienia, przeznaczonego do 
poruszenia wielu osób, które choć 
zasługują na karę, w każdym razie 

które uważam za ważne do podję-
cia, aby  umożliwić, aby celebracja 
Roku Świętego była dla wszyst-
kich wierzących prawdziwym mo-
mentem spotkania z miłosierdziem 
Boga.

Pragnę rzeczywiście, aby Ju-
bileusz był żywym doświadcze-
niem bliskości Ojca, pozwalają-
cym niemal dotknąć palcem Jego 
czułości, aby wiara każdego wie-
rzącego wzmocniła się i aby świa-
dectwo stało się w ten sposób cią-
gle skuteczne. Moja myśl biegnie, 
w pierwszej kolejności, do wszyst-
kich wiernych, którzy w każdej die-
cezji lub jako pielgrzymi w Rzymie 
będą przeżywali łaskę Jubileuszu. 
Pragnę, aby jubileuszowy odpust 
był dla każdego doświadczeniem 
autentycznym miłosierdzia Boga, 
który idzie na spotkanie ze wszyst-
kimi jako Ojciec, który przygarnia 
i przebacza, całkowicie zapomina-
jąc o popełnionym grzechu. Aby 
przeżyć i otrzymać odpust, wierni 
wezwani są do dokonania krót-
kiej pielgrzymki do Bramy Świę-
tej, otwartej w każdej Katedrze lub 
kościołach ustanowionych przez 
biskupa diecezjalnego, jak i w 
czterech bazylikach papieskich w 
Rzymie, jako znak głębokiego pra-
gnienia prawdziwego nawrócenia. 
Podobnie, ustanawiam, że można 
uzyskać odpust w sanktuariach, 
gdzie jest otwarta Brama Miłosier-
dzia i w kościołach, które trady-
cyjnie są utożsamiane jako jubile-
uszowe. Ważne jest, aby ta chwila 
była złączona, przede wszystkim, 
z Sakramentem Pojednania i cele-
bracją świętej Eucharystii poprzez 
refleksję na temat miłosierdzia. 
Konieczne jest towarzyszenie w 
celebracjach poprzez wyznanie 
wiary i modlitwę za mnie i w inten-
cjach, jakie noszę w moim sercu 
dla dobra Kościoła i całego świata. 
Myślę, poza tym, o tych, którzy z 
różnych powodów nie będą mieli 
okazji udać się do Bramy Świętej, 
w pierwszej kolejności o chorych 
i osobach starszych i samotnych, 
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Wyjątkowy Jubileusz Miłosierdzia

XX- TA ROCZNICA
ŚWIĘCEŃ BISKUPICH 

J.E. BPA
LUCIANO MONARI

Zapewniamy nasz
Biskupie o modlitwach 

naszych
i grup na całym świecie 
w imię Rosa Mystica,

Matki Kościoła
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Kto przybywa do Fontanelle dobrze wie, że druga 
niedziela miesiąca jest datą trochę szczególną, dla-
tego że to dzień tradycyjny, aby wypełnić rytuał « 

Communion Réparatrice ». Chodzi o odpowiedź na pra-
gnienie bezpośrednio wyrażone przez Maryję, nawet jeśli 
sformułowane w sposób różny od tych objawień, które są 
rozsiane w historii Kościoła. Nie zapominajmy o pragnie-
niu samego Jezusa – którego stała się Ona mediatorką – 
które odpowiada na Jego wielką miłość do ludzkości, którą 
prowadzi, począwszy od wcielenia aż po śmierć na krzyżu, 
gestem, który wyraża tę miłość. Zatem,  

« Communion de Réparation ». Ale pewni jesteśmy, że 
naprawdę zrozumieliśmy jego znaczenie? Użyteczne jest, 
aby zastanowić się nieco nad powyższym. Również dlate-
go, że jeśli dzisiaj trudno jest zrozumieć sens Eucharystii, 
tzn. obecności ukrytej Bożej tajemnicy, nie w sposób me-
taforyczny, ale rzeczywisty, pod postacią konsekrowanego 
chleba, z pewnością jeszcze trudniejsze jest podejście do 
tego sakramentu z punktu widzenia „naprawy”. Jednak, 
nie jest tak skomplikowane, jeśli spojrzymy z optyki ewan-
gelicznej, która jest z miłości. Dlatego, wszystko czego 
Jezus dał nam poznać w odniesieniu do Boga, pochodzi 
z miłości i dochodzi lub powinno iść przynajmniej do mi-
łości. To poprzez miłość, w istocie, Ojciec stworzył świat 
i człowieka. To poprzez miłość, pragnął wcielenia Syna w 
Jezusa z Nazaretu, aby przez Niego ludzkość mogła wejść 
jeszcze głębiej do życia trynitarnego. To poprzez miłość On 
umarł na krzyżu, aby zwyciężyć grzech i to zło, które gnębi 
życie ludzkie, oświetlając od tej chwili, w oczekiwaniu na 
wieczność, światłem zmartwychwstanie. I poprzez miłość, 
wreszcie, pragnął On pomóc w sposób konkretny pozo-
stając przy każdym człowieku na drodze pełnej trudności z 
chlebem i winem konsekrowanymi, które są Jego Ciałem i 
Krwią, pokarmem i napojem, które dają substancję ducho-
wą, pozwalającą przekroczyć każdą trudność. Zatem, nie 

mylimy się, jeśli rozważamy Eucharystię przede wszyst-
kim jako pomoc w naszej słabości, prawdziwy pokarm dla 
naszego jestestwa, nową mannę daną do naszej dyspozy-
cji. Ale dodajmy stopień głębi do naszego postrzegania po-
przez gest zbliżenia się do ołtarza, aby spożyć Ciało Pana 
i pić Jego Krew, jeśli żyjemy rzeczywiście tym sakramen-
tem i jeśli postrzegamy go jako więź miłości, gdy prosimy 
o pomoc i wsparcie, światło i łaskę, ale także dziękując z 
głębi naszego serca za liczne dary, jakie dał nam Bóg i 
nadal rozdziela. Abyśmy poza otrzymywaniem miłości zro-
zumieli także, że powinniśmy ją zwrócić w pewnym sensie, 
nie czyniąc rzeczy nadzwyczajnych, ale po prostu ofi aru-
jąc Mu nasze serca, jak On to zrobił z nami. Abyśmy byli 
świadomi Jego bólu za tyle miłości, którą wylewa na nas 
wszystkich, miłości która jednak jest tak mało dostrzegana 
i akceptowana. W ten sposób, nawet w naszej małości, 
obejmując całą ludzkość, możemy Go umocnić za tych, 
którzy nie mogą lub nie wiedzą, jak Go przyjąć.

«Miłość nie jest kochana », w ten sposób wołał często 
Franciszek z Asyżu, który ofiarował Chrystusowi swo-
je własne ciało, aby móc przeżywać wizualnie poprzez 
stygmaty pamiątkę Jego męki. « W sercu Kościoła, chcę 
być miłością», taka była dewiza Świętej Teresy z Lisieux, 
która przez chorobę nie mogła nic innego robić; jednak 
zrozumiała ona, że nic wśród gestów ludzkich nie dorów-
nuje uchwyceniu i odwzajemnieniu miłości Bożej w relacji 
intymniej i głębokiej.

Oto na czym polega nasza komunia odnawiająca: za-
wsze, jeśli to możliwe, ale przynajmniej raz w roku powin-
niśmy próbować być naprawdę hojni wobec Jezusa, który 
zawsze jest i na nas czeka, pokorny aż do bycia skon-
sumowanym przez tych, którzy rozumieją mało lub nic z 
wielkości Jego misterium.

Rosanna Brichetti Messori

Otworzyć serce Jezusowi

Które dziecko nie byłoby szczęśliwe, gdy 
podaruje różę swojej matce czy które 

dziecko nie byłoby szczęśliwe dać jej znak 
uczucia, wdzięczności, miłości poprzez różę, 
dać jej prezent w dniu jej święta? To przez 
kwiat, różę czy prezent dziecko chce uczynić 
swą matkę szczęśliwą i zadowoloną. Święty 
Josémaria Escriva mówił, że Różaniec jest 
modlitwą najbardziej ulubioną przez Maryję, 
modlitwą która czyni Ją szczęśliwą i zado-
woloną ze swoich dzieci. Te słowa wielkiego 
świętego towarzyszą mi każdego dnia w mo-
jej posłudze w Fontanelle podczas tego lata 
tak nadzwyczajnego i upalnego. Przyjecha-
łem ostatniego dnia czerwca, tego samego 
dnia gdy Don Sashika powrócił na Sri Lankę. 
Powracając, ze swej strony, w dniu po wiel-
kim święcie na cześć Rosa Mystica obcho-
dzonym przez wspólnotę katolicką Cejlońską 
13 września, przywiozłem ze sobą upominek 
tych miesięcy pobytu w domu Rosa Mystica i 
największy przywilej, jaki został mi dany, służ-
bę Niepokalanej. Ileż to razy modliłem się na 
Różańcu, sam lub z kilkoma rodakami, ileż 
razy miałem radość modlić się prowadząc 
pielgrzymów oraz podczas świąt i procesji! 

Miałem naprawdę wielki niezasłużony przy-
wilej; ileż Ave Maryja i ileż róż mogłem dać 
i uzbierać w wielkich bukietach dla naszej 
ukochanej Matki Niebieskiej. U stóp Niepo-
kalanej, miałem okazję przedstawić modlitwy 
tyluż pielgrzymów przybyłych do Fontanelle, 
każdego dnia i o każdej godzinie, poszukując 
przy Jej Sercu miłości matczynej i Jej pomo-
cy niestrudzonej dla swoich dzieci. Służenie 
Niepokalanej pomogło mi zrozumieć, jak 
ważne jest dla kapłanów i wiernych miłowa-
nie Jej i nauka miłości, jak nauczył nas wiel-
ki Don Bosco: modlić się i uczyć się modlić. 
Oto czego nauczyłem się i przekazuję jako 
świadectwo. Modlę się, aby wszyscy mieli 
radość znalezienia się pewnego dnia w szko-
le Maryi Rosa Mystica i modlenia się u Jej 
stóp. Niepokalana dała mi także inną łaskę 
w Fontanelle: daleko od mojego domu z racji 
studiów, miałem łaskę i radość móc modlić 
się na różańcu każdego dnia w moim ojczy-
stym języku, cejlońskim, razem z wiernymi ze 
Sri Lanki, kraju który tak bardzo kocha Rosa 
Mystica. Kończąc ten krótki list, zapewniam 
o mojej modlitwie wszystkich, aby Maryja po-
mogła wam pielęgnować i przeżywać wszyst-

k i e  d o b r e 
cnoty. „Cnoty 
– mówi Świę-
ta Rita – są 
jak świat ła, 
które oświe-
tlają ciemne plamy naszego życia”. Proszę 
Maryję Rosa Mystica, aby wam dała wszyst-
kie łaski, które mogą wam pomóc w posiada-
niu pięknych cnót wiary, nadziei, miłosierdzia, 
pokory, czystości serca i świętej wytrwałości. 
Kierowani tymi światłami, oświetlamy nie tyl-
ko nasze życie, ale także tych, którzy z nami 
żyją lub których spotkamy. Te światła, które 
oświetlają nasze życie, są najcenniejszymi 
darami, jakie otrzymaliśmy od Boga. Szcze-
rze dziękuję wszystkim i każdemu, fundacji, 
kapłanom, osobom odpowiedzialnym za 
opiekę nad tym pięknym miejscem, wolonta-
riuszom i wszystkim wiernym i pielgrzymom. 
Zapewniam was ponownie o moich modli-
twach, prosząc was jednocześnie o miłosier-
dzie modlitwy: piękną różę. Kochajcie Maryję 
Rosa Mystica i uczcie Ją kochać. Módlcie się 
do Maryi Rosa Mystica i uczcie się modlić.

Gipson, seminarzysta

Największym przywilejem jest służenie Niepokalanej
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Każdego dnia:
15:00  Spowiedź
16:30  St. Różaniec

Sobota:
15:00  Spowiedź
15:30  Różaniec Św.
16:00  Msza Św. przedświąteczna

Niedziela i dni świąteczne:
15:00-17.00 Spowiedź
15:00  Adoracja
15:30  Różaniec Św.
16:00  Uroczysta Msza Św.

2 i 3 października, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
15:00  Adoracja, Różaniec Święty
16:00  Msza Św.

Sobota, 3 października:
20:00  Czuwanie Maryjne z procesją, Różaniec i Adoracja 

Niedziela, 11 października: Święto Matki Bożej Różańcowej
Światowy Dzień komunii odnawiającej
10:00  Błogosławieństwo chleba
10:00/12:00 Spowiedź
11:00  Msza Św.
Po południu: godziny świąteczne – po Mszy Św.: procesja

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 ofi cjalnej 
(www.rosamis  cafontanelle.it), do której obejrzenia zachęcamy wszyst-
kich, znajdziecie Zarządzenie ds Kultu Maryjnego w Fontanelle, godziny 
i nową broszurę „Historia i miejsca kultu”. Zachęcamy wszystkich do prze-
strzegania 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 październiku 2015
miesiącu Różańca, miesiącu misji

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)

Zjednoczeni na modlitwie wasi kapłani 
błogosławią wam z całego serca

Fondation Rosa Mstica-Fontanelle

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

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

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

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 

Otrzymaliśmy wiele zdjęć ze świętowania 13 lip-
ca, między innymi innych grup z Meksyku, świad-
czące o miłości tego ludu do Najświętszej Panienki 
pod tytułem Rosa Mystica

■ Z MeksykuZ Meksyku - 22/07/2015. Dzień dobry... Jestem 
Guadalupe... Informuję was, że 13 lipca 2015... tu 
na Poza Rica, Veracruz, wszystkie grupy misyjne 
Rosa Mystica zjednoczyły się z okazji pięknego 
święta naszej Matki Maryi Rosa Mystica, kierowane 
przez naszego przewodnika i koordynatora diece-
zjalnego Nabor Alejo Jimenez wspólnie z wszystki-
mi jego asystentami. Niektórzy wolontariusze z tych 
grup odwiedzają chorych, inni pomagają w Kościele. 
Zjednoczyliśmy się, aby nieść posąg naszej matki 
Maryi Rosa Mystica w procesji. Potem dzieliliśmy się 
świadectwami, które nas stymulują w wierze i po-
magają nam kroczyć tą wspaniałą drogą. Wszyscy 
uczestniczyliśmy we Mszy na cześć Naszej Niepo-
kalanej Maryi Rosa Mystica, pod przewodnictwem 
Ojca Alejo N. Dzień zakończył się koncertem maryj-
nym ofi arowanym naszej matce Maryi Rosa Mystica. 
Wysyłam wam braterskie pozdrowienie z Poza Rica, 
Veracruz, Meksyku... Grupy misyjne Rosa Mystica. 
Dołączonych kilka zdjęć grup.

POCZĄWSZY OD 1 PAŹDZIERNIKA WCHODZI CZAS ZIMOWY


