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GŁOS ROSA MYSTICA
MATKA KOŚCIOŁA NA CAŁYM ŚWIECIE
FONTANELLE-MONTICHIARI-(BRESCIA)

GRUDZIEŃ 2016 - ROK 26 - N. 7
Fondation Maria Rosa Mystica Montichiari (Brescia) - Italy 

niania na cały kraj wiadomości i 
użytecznych informacji na temat 
kultu sprawowanego i cenionego 
u nas. Uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny jest dniem świątecznym 
szczególnie przeżywanym w 
historii Fontanelles i poprzez 
uczestnictwo wiernych zawsze 
pełnym oddania i wrażeń. Poza 
celebracją dwóch uroczystych 
mszy, rano i po południu, jest 
zwyczaj przeżywania z zebrany-
mi i w komunii z wszystkimi na 
świecie, którzy wierzą w Rosa 
Mystica, formy modlitwy specjal-
nej, która trwa między 12 a 13 
godziną. Jest to Godzina.
Łaski, podczas której błagamy 
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W sanktuarium niemal „w 
plenerze”, jak w naszym 
w Fontanelles, miesiąc 

grudzień zawsze jest przeżywa-
ny intenstywnie i licznie mimo 
surowego zimna i mgły, które 
zwiększają nieco dyskomfort 

wiernych i pielgrzymów. W drugą 
niedzielę Adwentu Mszy Świętej 
popołudniowej towarzyszył śpiew 
nieszporów przy okazji bezpo-
średniej transmisji z Fontanelles 
na falach Radia Maria, co rów-
nież było okazją do rozpowsze-

Kontemplujemy z pokorą i bojaźnią wielką tajemnicę nocy Betlejem, tajemnicę 
Miłosierdzia Bożego, która niestrudzenie nawiedza i ocala naszą biedną ludzkość, tak 

zranioną przez grzech i zapomnienie. Niech Maria Rosa Mystica towarzyszy 
nam na drodze i zachowa żywą nadzieję w naszych duszach. 

«Światło to było 
prawdziwym 
światłem, które, 
gdy przyszło na 
świat, oświeca 
każdego 
człowieka»



Maryję o łaski i owoce duchowe, 
czy to dla osób indywidualnych czy 
dla dobra Kościoła powszechnego 
i w momencie historycznym równie 
złożonym i kłopotliwym, w jakim 
się znajdujemy. Odnawiamy z pro-
stotą nasz akt poświęcenia Maryi 
Niepokalanej, będąc świadomymi, 
że w wizji chrześcijańskiej małe 
i wielkie zmiany w historii mogą 
stawać się owocami ukrytymi na-
szego osobistego nawrócenia. W 
Fontanelles, do Maryi modlimy się 
i Maryja jest wzywana jako Matka 
Kościoła uniwersalnego: nasza 
modlitwa wznosi się zatem w spo-
sób szczególny za cały Kościół 
diecezjalny, w chwili gdy uwaga i 
refl eksja nad wydarzeniami w Fon-
tanelles przeżywa nową fazę roz-
woju i pogłębienia. Zawierzamy się 
w ręce Kościoła Matki z ufnością 
i odnowioną dyspozycyjnością, w 
pewności że wstawiennictwo Ma-
ryi może oświecić rozeznanie na-
szych pasterzy.

Z takimi pragnieniami w sercu 
oczekujemy, czuwając z Maryją, 
święta Narodzin naszego Pana 
Jezusa. Kontemplujemy z pokorą 

i trwogą wielką tajemnicę nocy w 
Betlejem, tajemnicę Miłosierdzia 
Bożego, która niestrudzenie na-
wiedza i ocala naszą biedną ludz-
kość, tak zranioną przez grzech i 
zapomnienie. Niech Maria Rosa 
Mystica towarzyszy nam na dro-
dze i zachowuje żywą nadzieję w 
naszych duszach. Takie jest ży-
czenie Bożego Narodzenia, jakie 
wysyłam wszystkim czytelnikom 

i wszystkim czcicielom Rosa My-
stica na całym świecie, również w 
imieniu kapłanów i wolontariuszy, 
którzy ofi arowują swoją pomoc z 
oddaniem w tym miejscu modlitwy 
i w imieniu wszystkich członków 
Fundacji Maria Rosa Mystica Fon-
tanelles.

Mgr Marco Alba 
Delegat episkopatu

Adwent i Boże 
Narodzenie
w Fontanelles
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Z radością potwierdzamy otrzymanie 
listów wdzięczności i zachęty, które 
ustawicznie przychodzą, albo do Fon-
tanelles albo do wydawcy, po publika-
cji osobistych dzienników Pierina Gilli 
(spisanych przez Riccardo Caniato, 
wydawca Ares Milan, 720 stron, € 18). 
Także listy ze strony osób z pierszego 
szeregu hierarchii kościelnej za pracę 
całkowicie opartą na oryginalnych do-
kementach- teraz odkrytych – stanowią skuteczny wkład do znajomości 
i rozeznania wydarzeń z Montichiari i z Fontanelles.

Możecie posłuchać nagrania okrągłego stołu, transmitowanego przez 
Radio Maria na temat prezentacji dzienników Pierina Gilli, jak i objawień 
Dziewicy w Montichiari i w Fontanelles z wystapieniem Riccardo Cania-
to, wydawcy książki, Mgr Marco Alba, sekretarza biskupa diecezjalnego 
z Brescia i delegata episkopatu dla Fundacji Maria Rosa Mystica– Fon-
tanelle - Kierownik studia : dziennikarz Stefano Chiappalone. 

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

Otrzymaliśmy

■ Z Kongo - Kaplica ta pokazuje 
radość i miłość ludu i proboszcza tej 
lokalizacji w Kongo dla Rosa Mysti-
ca, której powierzyli swoje trudności 
i swój kraj. 

■  Z Kolumbii -  Henry Gomez Ca-
sas, czciciel Rosa Mystica od pra-
wie 20 lat i fundator około cztery lata 
temu radia Rosa Mystica Colombie, 
przedstawia swoich współpracowni-
ków i przekazuje nam wydarzenia, 
które organizuje w: 

www.radiorosamisticacolombia.com 
https://www.youtube.com/

watch?v=AvRA258kfl o
www.radiorosamisticacolombia.com
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Oto jak w kilku zwię-
z ł y c h  s ł o w a c h 
ewangel ista Jan 

daje nam wyjaśnienie na 
temat Bożego Narodzenia, 
jakie tego roku będziemy 
znów obchodzić.

Niestety dzisiaj nie za-
wsze jest łatwo w pełni 
uchwycić to znaczenie. 
Problemy zdrowotne i tyle 
kłopotów życia wymaga 
całej naszej energii, zosta-
wiając nam niewiele cza-
su, aby zastanowić się i w 
spokoju medytować. Rów-
nież sposób życia, stający 
się dzisiaj coraz bardziej 
popularny, dąży do przy-
ciągania naszej uwagi do 
tego, co nie jest niezbędne 
i często angażuje nas, na-
wet jeśli posiadamy wiarę. 
Czasami przy okazji Boże-
go Narodzenia ryzykuje-
my przytłoczeniem przez 
natłok wszystkich zbędnych 
przygotowań: świateł, prezentów, 
jedzenia i świętowania ważnego 
dnia z rodziną i przyjaciółmi itd., 
narażając się na niebezpieczeń-

stwo stracenia prawdziwej i głę-
bokiej duchowości w tym szcze-
gólnym dniu. Tak bardzo, że 
najważniejszy symbol, jaki przed-
stawia Boże Narodzenie, tzn. 
żłóbek, często jest zastępowany 
innym symbolem, pięknym sam 
w sobie, ale o bardzo odmiennym 
znaczeniu, choinką. Jednak jest to 
po prostu tradycja nieco wyblakła, 
która zwraca nas mimo wszystko 
ku początkom Bożego Narodze-
nia. Jeśli istotnie święta są peł-
ne światła, to dlatego właśnie, iż 
ta tradycja przypomina w pewien 
sposób to światło, o którym mówi 
Jan: tę, oczekiwaną od tysiącleci 
a która objawiła się światu w spo-
sób nadzwyczajny, dwa tysiące 
lat temu. Światło to, które przyszło 
z góry jako małe dziecko, najpierw 
uznane przez kilku pastuszków a 
następnie przez Królów Magów, 
przybyłych z daleka. Światło, któ-
re lata później dopiero w pełni 
rozprzestrzeniło się, gdy dziec-
ko, które stało się mężczyzną, aż 
do swojej śmierci głosiło ludziom 

dobrą nowinę o Bogu, któ-
ry nas kocha, zawsze w 
oczekiwaniu na naszą od-
powiedź na Jego miłość. 
Podobnie, Boże Narodze-
nie jest świętem par ex-
cellence w czasie którego 
ci, którzy się kochają wy-
mianiają się prezentami, 
dlatego naprawdę w ten 
dzień przypominamy sobie 
o największym prezencie, 
który zosta ł podarowa-
ny każdemu z nas. I za-
wsze to dziecko urodzone 
w stajni jest nikim innym 
niż samym Bogiem, pra-
gnącym być przy swoich 
stworzeniach aż do przy-
brania ich ciała. Prezent, 
który nas nierozerwalnie 
połączy, jeśli go uznajemy 
lub nie, w Niebie, z życiem 
bożym, w którym – za-
wsze jeśli tego pragnie-
my- możemy odtąd w pełni 

uczestniczyć z wielką rado-
ścią. W ten sposób, ostatecznie, 
jeśli Boże Narodzenie jest równo-
cześnie świętem, gdy przygoto-
wujemy z wielką troską najlepsze 
potrawy, jakie kultura każdego 
kraju była w stanie dać, dlatego 
również, przynajmniej w naszej 
podświadomości, istnieje pamięć 
o tym dziecku, które poprzez 
swoje przybycie napełniło głód 
miłości i nasze pragnienie sensu 
życia, który byłby inaczej trudny 
do wyjaśnienia. Otóż, dziecko to 
stając się dorosłym, przedstawia 
się jako pokarm konkretny w tym 
tajemniczym sakramencie, real-
nym, jakim jest Eucharystia. Oto 
kilka prostych refl eksji, z przeko-
naniem, że Maria Rosa Mystica 
pomoże nam, jeśli Ją poprosimy. 
Pomoże nam zrozumieć i prze-
żyć, również w tym roku, głębię 
Bożego Narodzenia i poprzez nie 
uczestniczyć w pokoju i radości, 
nawet w najbardziej zewnetrzych 
aspektach tego święta. 

Rosanna Brichetti Messori

„Światło to było prawdziwym światłem, które
przychodząc na świat oświeca każdego człowieka”
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Dyrektor odpowiedzialny: Angelo Mor
Pod kierunkiem Fondation Rosa Mystica

Zezwolenie trybunału w Brescia nr. 61/90 z Listop. 11
Druk:Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

 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 

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

Godziny Grudzień 2016
Każdego dnia : 
15.00 Spowiedź
15.30 Różaniec Św.

W każdy wtorek, piątek i sobotę:
15.00 Spowiedź
15.30 Różaniec Św. lub Droga Krzyżowa 
16.00 Msza Św.

Niedziela i dni świąteczne:
15.00-17.00 Spowiedź
15.00 Adoracja
15.30 Różaniec Św.
16.00 Uroczysta Msza

24 Grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
15.00 Spowiedź 
15.30 Różaniec Św. 
16.00 Msza w Wigilię - nie przedświąteczna

25 Grudnia – Msza na Boże Narodzenie 
godziny jak w święta

31 Grudnia – Świętego Sylwestra
15.00 Spowiedź 
15.30 Różaniec Św.
16.00 Dziękczynna Msza przedświąteczna

Objętość nie pozwala nam na publikację tylu innych 
pięknych świadectw współpracowników wdzięcznych 
Rosa Mystica. Są one przechowywane w archiwach. 
Wszyscy czujemy się zjednoczeni w modlitwie w sercu 
matczynym Marii Rosa Mystica. 

 Fundacja Rosa Mystica Fontanelle

Szacunkowy koszt tych prac to około 300.000 Euro. 
Wszyscy, którzy chcieliby przyczynić się do realizacji 
tego ważnego projektu dla pobożności maryjnej w oto-
czeniu Fontanelles, mogą to uczynić poprzez dary i ofi a-
ry, z użyciem następującego konta bankowego Fundacji:

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

Projekt, wykona-
ny we współpracy 
z władzami Monti-
chiari, przewiduje 
zespół prac w celu 
przebudowy strefy 
kultu Maryjnego w 
Fontanelles. Jest to 
praca, która propo-

nuje redystrybucję 
wydanych tomów i poszerzenie istniejącego budynku o 
elementy konstrukcji, które nie dotkną stanu faktyczne-
go miejsca i nie straci się elementów, które charaktery-
zują otoczenie układu terytorialnego. W szczególności 
przewiduje się zbudowanie budynku z prefabrykatów, 
który będzie używany jako lokum serwisu ds kultu i za-

rządzania obszarem i serii prac konserwatorskich, włą-
czywszy w to niezbędne prace zachowujące nakrycie 
metalowe  ochraniające Krzyż, poszerzenie nawierzch-
ni dróg i ułożenie stacji Drogi Krzyżowej.

Przebudowa sanktuarium maryjnego w otoczeniu Fontanelle w Montichiari

PROJEKT NOWEJ ZABUDOWY BLOKU BIUROWEGO- PRACE


