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 يالد والعيد في فونتانيلمزمن ال

ن زيارة البشرية فلنتأمل ونفكر بخشوع ورهبة سر ليلة بيت لحم الكبير، سر الرحمة اإللهية التي ال تتعب م
 .تسعى الى إنقاذ انسانيتنا الفقيرة والمجروحة بالخطيئة والمنسيةوالسعي الى خالصهم، الرحمة التي 

 .فلتصحبنا ماريا روزا ميستيكا على هذا الدرب ، حافظة األمل في نفوسنا

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

في األحد الثاني من زمن 
إحتفلنا بالذبيحة اإللهية الميالد، 

وقمنا بترنيم صلوات من صالة 
وبمناسبة البث . الغروب 

المباشر على راديو ماريا روزا 
ا ان ننشر في تمكنّ ميستيكا ، 
اخبار ومعلومات  ،العالم اجمع

هامة عن ماهية العبادة 
 .المنشورة في فونتانيل 

في مزار يقع تقريبا في 
الهواء الطلق "كما عندنا في 
فونتانيل،" وفي شهر كانون 

األول حيث البرد قارس 
والضباب كثيف تكون 

مشاركة المؤمنين اكثر كثافة 
على الرغم من عوامل 

الطبيعة القاسية التي تزعج 
 الحجاج والمؤمنين.

اما اإلحتفال بعيد الحبل بال 
دنس هو إحتفال جدا  خاص في 
فونتانيل ، ومشاركة المؤمنين 

لنهار كانت جدا مذهلة افي هذا 
 . ومؤثرة

إضافة الى القداسين الصباحي 
نعيش  والمسائي، هناك عادة ان

ساعة من الصالة والتأمل 
باإلتحاد مع كافة المؤمنين 
بماريا روزا ميستيكا في العالم 

  .اجمع

ذلك بتالوة صالة خاصة 
وموحدة  تدوم من الساعة 
الثانية عشر ظهرا حتى الساعة 

  .الواحدة

 2تتمة صفحة 

 صوت مريم الوردة السّرية
 أم الكنيسة في العالم

)براشيا(مونتيكياري –فونتانيل   
 7عدد  26سنة   2016  األول انونك

 مجلة شهريّة
فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا   

 

 

هو النورهذا"
اْلَحقِيقِيُّ  لنُّورُ ا

ِذي ُكلَّ  يُنِيرُ  الَّ
آتِيًا  إِْنَسانٍ 

 ".اْلَعاَلمِ  إِلَى
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 مجلة صوت الوردة السرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

مع هذه الرغبات النابعة من القلب 
ننتظر مع مريم ميالد ربنا يسوع 
المسيح، متأّملين بخشوع وريبة سر 

حمة ليلة بيت لحم الكبير، سر الر
ن زيارة التي ال تتعب م، اإللهية 

البشرية والسعي الى خالصهم، 
تسعى الى إنقاذ انسانيتنا الرحمة التي 

الفقيرة والمجروحة بالخطيئة 
فلتصحبنا ماريا روزا  .والمنسية

ميستيكا على هذا الدرب ، حافظة 
  .األمل في نفوسنا

 

 
يالد والعيد في فونتانيلمزمن ال  

1تتمة صفحة   

 

حيث نحصل كما   إنها ساعة النعم
 وثمار روحية وعدتنا مريم على نعم

، سواء ألغراض شخصية او غزيرة
للكنيسة الجامعة الرسولية في زمن 

لنجدد ببساطة فعل . صعب ومعقّد
تكريسنا لقلب مريم الطاهر، 

في النظرة  مدركين تمام اإلدراك انه
في التاريخ المسيحية كل التغييرات 

نها ان ة منها والكبيرة بإمكاالصغير
تتحول الى ثمار مخفيّة في إرتدادنا 

 .وتحولنا الذاتي

أم الكنيسة في فونتانيل، دعيت مريم 
لذا رفعت صلواتنا لكافة : العالمية

الكنائس المنتشرة في العالم اجمع، 
ومن اجل الكنيسة المضطهدة 

حتى تحظى وكنيسة ابرشيتنا 
باإلهتمام والتفكير في األحداث التي 

نيل بشكل جديد جرت في فونتا
 .وعميق

نترك ذلك بين يدي الكنيسة األم، 
ونحن على ثقة مطلقة بأن تدّخل 
مريم يستطيع ان ينّور آراء كهنتنا 

 .والمسؤولين الروحيين

نستلم بفرح كبير خطابات شكر وتقدير للمؤسسة و 
 ،للمحرر بعد إصدار كتاب يوميات بيارينا جيلي

صفحة  720ارس ميالن طباعة  – كانياتوريكاردو ل(
، إضافة الى رسائل من اشخاص )يورو 18ثمنه 

مرموقين في الكنيسة، تشكرنا على هذا العمل الذي 
دات ووثائق اصلية تساهم في معرفة يرتكز على مستن

 .كل ما حدث في مونتيكياري وفونتانيل
بإمكانكم سماع تسجيل المقابلة التي جرت حول طاولة مستديرة نشرها راديو ماريا روزا 
ميستيكا حول يوميات األم بيارينا جيلي وظهورات ماريا روزا ميستياكا في مونتيكياري 

ريكاردو كانياتو وروزانا بريشيتي ميسوري كاتبة ناشر الكتاب وفونتانيل مع تدخل من 
ومستشار اسقف براشيا ومدير اركو البا المندوب األسقفي للجمعية ، ومونسنيور موصحافية

 اإلستيديو، الصحافي ستيفانو شيبالون

:الرجاء الضغط على هذا الرابط لسماع التسجيل  

https://www.gloria.tv/audio/kLXg8h1Lg3xU2TSNCFcAKCU2L 

هذه هي امنيتي في عيد الميالد، 
ارسلها الى جميع القّراء وجميع 

تعبدين لماريا روزا مالمؤمنين وال
وايضا .ميستيكا في العالم اجمع

بإسم الكهنة والمتطوعين في 
الخدمة في هذا المكان المقّدس، 

جمعية ماريا عضاء أوبإسم كل 
 .روزا ميستيكا فونتانيل

 
 المونسنيور ماركو البا

 لمندوب األسقفيا
 

  حصلنا على

 

 
 

هي مصدر لماريا روزا ميستيكا هذه الكنيسة : من الكونغو ■
 بلدهم  ، حيث اوكلوهانغووفرح وحب للشعب والكاهن في مدينة ك

 .ومشاكلهم يع مصاعبهمجمو
 
هنري كوميز كاساس ، متعّبد لماريا روزا : من كولومبيا ■

ميستيكا منذ اكثر من عشرون عاما، ومؤسس راديو ماريا روزا 
اربع سنين يقّدم لنا معاونيه،وينقل كافة ميستيكا منذ حوالي 

هذا الرابط األحداث التي تتعلق بماريا روزا ميستيكا من خالل 
 :اإللكتروني

https://www.youtube.com/ 
watch?v=AvRA258kfl o 
www.radiorosamisticacolombia.com 
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 ".اْلَعاَلمِ  آتِيًا إِلَى ُكلَّ إِْنَسانٍ  يُنِيرُ  اْلَحقِيقِيُّ الَِّذي لنُّورُ اهذا النور هو "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هكذا وفي بضع كلمات موجزة، 
ن يعطينا اإلنجيلي يوحنا تفسير ع

الذي سنحتفل به من جديد الميالد 
 .هذه السنة

لألسف، ليس من السهل اليوم ان 
نعرف تماما المعنى الحقيقي لهذا 

مشاكل صحيّة وهموم . العيد
العيش والحياة يأخذان منا كل 
طاقتنا وال يبقى لنا اال قليل من 

 .فكير والتأمل بهدوءالوقت للت

وطريقة العيش بهذا الضغط 
اصبحت اكثر شيوعا ، حتى رحنا 
نهتم باألشياء الغير مهمة في 
حياتنا. حتى وان كنا من المؤمنين. 
على صعيد المثال: التحضيرات 
لعيد الميالد. ترانا ننجرف 
باإلستعدادات الغير ضرورية: 
إضاءة، هدايا، عشاء العيد 
واإلحتفال مع األهل واألصدقاء. 
كل هذا يجعلنا نتوه عن المعنى 
 الحقيقي لهذا اليوم المميز

  

 

 

 

رمز ت التحضيراتهذه  ولكن
فكل هذه . ،الى معان مختلفة

نعود الى  التقاليد تحعلنا
 .جذور عيد الميالد

فاألضواء في العيد تعيدنا 
بالذكرى لالضواء التي تكلم 
عنها يوحنا، تلك التي تنتظر 

االف السنين والتي اثبتت 
للعالم بطريقة غير عادية منذ 
الفي عام ، ان هذا النور الذي 

اتى من األعالي على شكل 
طفل صغير، عرفه في 
البداية الرعاة ومن ثم 

 المجوس الذين اتوا من بعيد.

هذا النور كشف بعد عدة 
بعدما اصبح هذا  ،سنين

وبعد موته  الطفل رجال
بعدها إعالن الخبر ،  تهموقيا

السار عن إله يحبنا، وال 
 .جوابنا على حبه يزال ينتظر

 

بالمقابل إذا كان  عيد الميالد هو عيد 
تبادل الهدايا مع من نحّب، هذا ألنه في 
هذا اليوم نتذكر الهدية الكبيرة التي 

 .ت لكل واحد منااعطي

وما ذاك الطفل الذي ولد في مزود سوى 
اإلله بحد ذاته الذي اراد ان يكون بالقرب 
من مخلوقاته فتأنس واخذ شكلهم وهو 

 هجعلتنا نلتحم ببعضنا ، عرفنا هدية اثمن
 ام لم نعرفه، في السماء ام على األرض،

 نادائما إذا ارد -
نستطيع منذ هذه اللحظة ان  -

 .نتشارك هذه الفرحة الكبيرة

هذا العيد  فيحتى اذا كنا نحضر اخيرا 
المأكوالت بحسب تقاليد  اشهى والذّ 

فهذا ألنه في عقلنا . وعادات كل بلد
الباطني ذكرى ذلك الطفل الذي بمجيئه 
اشبع جوعنا بالحب وروى عطشنا بمعنى 

إضافة الى . جديد للحياة يصعب تفسيره
ان هذا الولد ما إن اصبح راشدا، حتى قّدم 

زا وخمرا، غذاء في سر ذاته لنا خب
هذا السر الغامض لكنه  ،اإلفخارستيا

 .حقيقي

هذه بعض األفكار البسيطة التي تجعلنا 
روزا ميستيكا على يقين من ان ماريا 

ستساعدنا على فهم . ستساعدنا إذا ما طلبنا
روحانية هذا العيد وعيش عيد الميالد هذه 
السنة بفرح وأمان على الرغم من كل 

 .ظاهر الخارجية لهذا العيدالصعاب والم

 روزانا بريشيتي ميسوري
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 مونتيكياري مشروع البناء الجديد في مكتب الخدمات-إعادة تطوير المزار المريمي في فونتانيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 المصرف المعتمد
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722 

c/c post. 0 07601 11200 000029691276 
انجلو مور بإدارة جمعية مريم الوردة السرية: المدير  

: طباعة  1990 -11 –29في  90/61:  ترخيص من محكمة براشيا
مونتيكياري   . م.م.تيبوبيناتي ش   

لبنان -بعبدات مجموعة صالة مريم الوردة السرّية : ترجمة  

 2016 كانون األوللشهر برنامج اإلحتفاالت الليتورجية 
 

 :كل يوم
 الوردية:  15:30                         إعترافات : 15:00

 
 :ثالثاء وجمعةكل 

    وردية:  15:30       إعترافات:  15:00
 قّداس: 16:00

 
 األحد وأيام األعياد

 سجود:    15:00 إعترافات          :   17:00 – 15:00
 قّداس:  16:00وردية                                :  15:30

 
 عيد الميالد المجيد كانون األول24

    وردية:  15:30       إعترافات:  15:00
 عيد الميالد قّداس: 16:00

 
 واعيد اإلحتفاالت كأي يوم عيدم .كانون األول قداس عيد الميالد 25

 
  سلفستر كانون األول عيد القديس 31

    وردية:  15:30       إعترافات:  15:00
 شكر قّداس: 16:00

 - 964111 030 39+ :لإلستعالم 
info@rosamisticafontanelle.it 

 مجلّة شهرية
 مؤسسة ماريا روزوا ميستيكا

P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY 
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 

:للتواصل الرجاء اإلتصال  
Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111 030964111: هاتف   
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it                                

:الموقع اإللكتروني التالي  www.rosamisticafontanelle.it 
 جمعية ال تبغي الربح 
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 

المساحة ال تسمح لنا بنقل العديد من الشهادات الجميلة التي 
. تكتب عن ماريا روزا ميستيكا، ولكن كلها حفظت في سجالتنا

نحن جميعا متحدين بالصالة وبقلب ماريا روزا ميستيكا 
 .األمومي

فونتانيل –جمعية روزا ميستيكا   

على وجه الخصوص من المقرر بناء ابنية جاهزة تستخدم 
الى سلسلة من اعمال كأماكن لخدمة العبادة وادارتها إضافة 

الصيانة بما في ذلك العمل الالزم للحفاظ على الغالف 
المعدني لحماية المصلوب وتوسيع الطرقات وتعبيدها وإعادة 

 .وضع محطات درب الصليب

 

 

وضع المشروع بالتعاون 
مع بلدية مونتيكياري 

وهو عبارة عن مجموعة 
اعمال إلعادة بناء منطقة 

 العبادة المريمية
في مونتيكياري. انه مشروع يفرض إعادة توزيع 
المباني وتوسيع المنشآة القائمة مع عناصر البناء 

والتي ال تؤثر على حالة المكان، ومن دون ان تفقد 
 العناصر التي تميز النظام اإلقليمي والبيئي المحيط به.

 
على كل من يرغب . يورو  300000تقدر تكلفة هذا المشروع ب 

:م المصرفيالتبرع على هذا الرقبالمساهمة في تحقيق هذا المشروع   
 
 

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722 
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (dernier caractère: “zéro”) 

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276 
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX 


