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nio, za jego sposób ożywiania 
kultu i modlitwy w Fontanelle, z 
niestrudzonym oddaniem. Pod-
czas celebracji eucharystucznej 
pierwszego dnia roku, w Święto 
Maryi Bożej Rodzicielki wyrazi-
liśmy wobec niego, również w 
modlitwie i przed Maryją Rosa 
Mystica, te uczucia głębokiej 
wdzięczności. W tym samym 
czasie przyjęliśmy nowego od-

Mgr. Scalvini, który za-
pewnia o swojej obec-
ności jeszcze podczas 

niektórych okoliczności w Fon-
tanelle, jak i w radzie admini-
stracyjnej Fundacji, ze zgodą 
biskupa, wolał powierzyć bez-
pośrednią odpowiedzialność 
w zarządzaniu kultem innemu 
kapłanowi, po dwóch i pół roku 
intensywnej aktywności i usta-
wicznym przemieszczaniu się 
pomiędzy Brescia i Montichiari. 

Chciałbym wyrazić mu osobi-
ście ze szczerością naszą wiel-
ką wdzięczność i uznanie za 
jego braterską współpracę tak 
wytrwałą, dzięki której mogliśmy 
pracować w ciągu ostatnich lat; 
są to uczucia, jakie jednocześnie 
wyrażam w imieniu wszystkich 
współpracowników i wolontariu-
szy obecnych w Fontanelle, jak 
i tysięcy wiernych i pielgrzymów, 
którzy w ciągu ostatnich lat go 
cenili i wyrażali to bezpośred- CIĄG DALSZY NA STR. 2

Ważna zmiana w przejęciu odpowiedzialności 
w zarządzaniu kultem w Fontanelle

Najświętsze Serce Jezusa, 
bądź moim jedynym 

źródłem światła i 
zbawienia wiecznego. 

Pozostań na 
zawsze ze mną 
przez wszystkie 
dni i z całą moją 

rodziną, niech Twoje 
błogosławieństwo, 
Twój pokój, Twoja 

miłość, przobrażają 
nasze zatwardziałe 
serca w prawdziwe 

bukiety róż dla Raju. Kocham 
Cię, adoruję Cię, wychwalam Cię teraz i na zawsze. 

Amen.
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Jak dostrzegło to już w ciągu tych dni wielu pielgrzymów i wiernych, 
począwszy od 1 stycznia 2016 Mgr. Oliviero Faustinoni, podjął się od-
powiedzialności w sprawach kultu i administrowaniu w Fontanelle de 
Montichiari, zastępując Mgr. Giancarlo Scalvini, który w lipcu 2013 roz-
począł wypełnianie tego zadania tak delikatnego i ważnego z wielkim 
oddaniem i całkowitą pasją. 
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powiedzialnego za kult, którego 
powołał do Fontanelle Biskup, 
Mgra Oliviero Faustinoni, kapłana 
już zaangażowanego w Kurii w 
Brescia, stojącego na czele kole-
gium egzorcystów, posługującego 
w diecezji przy nowych ruchach 
religijnych i kanonicznych Kate-
dry. Mgr Faustinoni z pewnością 
będzie służył swoim  bogatym 
doświadczniem pasterskim w 
Fontanelle, nabywanym w ciągu 
lat, sprawując niektóre bardzo de-
likatne posługi w swoim kapłań-
stwie i rozeznawaniu duchowym. 
Zasługuje na nasze podziękowa-
nia, za to że przyjął zadanie przy 
Fontanelle, z pewnością niełatwe, 
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za jego gotowość do kontynuowa-
nia rozwijania drogi, którą do tej 
pory przeszedł, we współpracy z 
licznymi kapłanami, jak i licznymi 
wolontariuszami świeckimi i oso-
bami oddanymi z powodu Maryi 
Rosa Mystica. Powierzamy opiece 
Matce Bożej ten nowy rozdział na 
naszej drodze w Fontanelle; niech 
Maryja Rosa Mystica wynagrodzi 
swoimi łaskami niebieskimi tych 
wszystkich, którzy w przeszłości 
i obecnie służą pokornie kultowi 
i modlitwie maryjnej, w jedności 
z Magisterium Biskupów i Ojca 
Świętego. 

Mgr. Marco Alba 
Delegat Episkopatu

Ktokolwiek go odwiedził, wie 
że chodzi o skromny budy-
nek: praktycznie, to szklany 

dach od lat naprawiany, pozwalają-
cy na skrycie się, choć z małą trud-
nością, przed gorącem lata i zim-
nem zimy. Ale struktura pozostała 
ta sama, jak na początku: uboga 
i nieco zaniedbana, ale taki był 
także kult, który wyrażano w ciągu 
długich lat poprzez wolę wiernych, 
aby posuwać się z wytrwałością i 
oddaniem wobec Rosa Mystica. 
Teraz, jak wiecie, kult został uzna-
ny i uzyskał zezwolenie, ułatwiając 
wszystko. I na szczęście, wśród 
wszystkich możliwych spraw, tak 
piękna tradycja, aby zachować to 
małe sanktuarium otwarte dzień 

Drodzy wierni i czciciele Matki Bożej, Rosa Mystica. 
Z przyjemnością zaczynam ten okres posługi przy Fontanel-

le. Chciałbym wam ofi arować moje skromne zdolności, będąc 
świadomym tego, że z pomocą Najświętszej Panienki będziemy 
kontynuowali naszą drogę wyznaczoną przez kapłanów, świec-
kich, wolontariuszy i tych wszystkich, którzy w jakikolwiek spo-
sób ofi arowywali swoją współpracę ze wspaniałomyślnością i 
prostotą. Kontynuujmy z pobożnością szkołę Maryi a Ona bę-
dzie nas prowadzić ku Jezusowi.

 Don Oliviero Faustinoni

Fundacja Rosa Mystica
Fontanelle

Również Fundacja Rosa 
Mystica Fontanelle jedno-
czy się w pozdrowieniach 
Mgr Alba dla Biskupa Don 
Giancarlo Scalvini i Don Oli-
viero Faustinoni. W czasie, 
gdy życzymy temu ostat-
niemu „dobrej pracy!” dla 
dobra wszystkich czcicieli 
Rosa Mystica, zapewniając 
o naszej pełnej współpra-
cy według jego wskazań, 
serdecznie dziękujemy Don 
Giancarlo, który pełnił z taką 
miłością i wyważeniem waż-
ną funkcję, powierzoną  mu 
przez biskupa w momencie 
tak wzniosłym dla Fonta-
nelle: to znaczy w momen-
cie, w którym uznanie kultu, 
co miało miejsce poprzed-
nio, zostało umocnione we 
wszystkich jego przejawach, 
z czego wynikła pełna i usta-
wiczna obecność dla wszyst-
kich pielgrzymów. Niech 
Maryja Rosa Mystica wyleje 
obfite łaski na wszystkich 
oddanych czcicieli.

Przewodniczący 
Leonardo Tanzini

MARYJA ZAWSZE GOTOWA 
NAS PRZYJĄĆ

Być może nie wszyscy wiedzą, ale sanktuarium 
w Fontanelle ma cechę szczególną: jest zawsze 
otwarte o każdej porze w dzień, a nawet nocą. Je-
dynie niewielka kaplica, na zewnątrz większego 
kościoła, otwarta jest w normalnych godzinach, jak 
inne miejsca kultu. Ale źródło Miłosierdzia z przyle-
głego kościoła jest zawsze dostępne. 
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i noc mogła zostać utrzymana. 
Biorąc wszystko pod uwagę, być 
może to właśnie ta skromność i 
ubóstwo budynku pozwoliły i nadal 
pozwalają na wszystko: w rzeczy-
wistości, nie ma cennych dekora-
cji, żadnej ilustracji o takiej warto-
ści, że uległaby kradzieży. Jednak 
jest coś, czego nie można osza-
cować wedle ludzkiej logiki, rzecz 
bardzo istotna, jeśli posiada się 
nadprzyrodzoną wizję życia. Cho-
dzi o Matkę: Maryję, która bezu-
stannie czeka na swoje dzieci, któ-
re mogą do Niej przyjść w każdej 
chwili, jeśli poczują taką potrzebę. 
I jak wiemy, chodzi o Matkę cu-
downą, Tę która urodziła Zbawi-
ciela Jezusa. Teraz jest naszą naj-
lepszą opiekunką. Opiekunką, ale 
także i przede wszystkim drogą 
najłatwiejszą i najpewniejszą, aby 
dojść do Jej Syna a poprzez Niego 
do Boga, Ojca i wreszcie do Trójcy 
Świętej. Papież Franciszek często 
mówił, że Kościół musi otworzyć 
się na świat, na tych wszystkich, 
nawet jeśli są grzesznikami dale-
ko od Kościoła, którzy jednak czu-
ją w swoim sercu w jakiś sposób 
wezwanie Boga. Tak, sądzę że 
Fontanelle może być postrzegane 
jako symbol tego otwarcia. Z pew-
nością papież odniósł się w spo-
sób szczególny do Serca Kościoła, 
które zawsze powinno być otwar-
te i przyjmować licznych synów 
marnotrawnych, którzy być może 
nie ośmielają się nawet podjąć 
drogi powrotu do domu z obawy, 
że zostaną odrzuceni. I w istocie, 
to dla nich powinno się głosić, że 
drzwi pozostają otwarte i właśnie 
dla nich jest tłuste cielę, aby świę-
tować radość powrotu. Zresztą, w 

sercu wioski w Lombardii, między 
mgłami zimy i gorącem lata znaj-
duje się mały poświęcony budy-
nek, zawsze otwarty i dostępny, 
gdzie można znaleźć Matkę goto-
wą do wysłuchania i wsparcia; bez 
żadnej watpliwości, wielkie źródło 
uroku i nadziei. Korzystajmy, naj-
pierw my sami z tego faktu a na-
stępnie ewentualnie będziemy mo-
gli zaprowadzić naszych przyjaciół 
na krótkie spotkanie modlitewne 
po wieczorze lub wspólnej kolacji. 
Mógłby to być sposób, aby zapo-
znać z naszą Matką tych, którzy 
generalnie trzymają się z daleka 
lub pokazują letniość swojej wia-
ry. Najświętsza Panienka będzie 
pośredniczką wielkich cudów. Po-
zwólcie mi opowiedzieć w związku 
z tym o epizodzie, którego ja i mój 
mąż byliśmy inicjatorami. Dwoje 
naszych przyjaciół, młode małżeń-

stwo szwajcarskie bardzo bogate, 
rodzice dwójki dzieci, zdecydowa-
ło się na rozwód. Próbowaliśmy 
wszelkimi sposobami odwieść ich 
od tego, ale nadaremnie. Osta-
tecznie, zaprosiliśmy ich na kola-
cję, która miała być ich ostatnim 
spotkaniem. Strategicznie wybra-
liśmy jako miejsce spotkania re-
staurację w Montichiari. Po kolacji, 
niemal mimochodem, zapytaliśmy 
ich, czy chcieliby zobaczyć szcze-
gólne miejsce. Z ich zgodą udali-
śmy się wspólnie do Fontanelle. 
Był późny wieczór i byliśmy sami. 
Po zaparkowaniu samochodów, 
poszliśmy do źródła. Okolica była 
imponująca i szeptanie wspólnie 
modlitwy nie było trudne. W na-
szych sercach mieliśmy nadzieję, 
że coś się wydarzy, ale nie chcieli-
śmy nalegać: z pewnością Maryja 
wiedziałaby, co uczynić. Udaliśmy 
się do wyjścia, ale gdy nasi przyja-
ciele próbowali zapalić silnik swo-
jego samochodu – Ferrari – ten 
wydawał się jakby martwy. Próbo-
wali nadal i wreszcie zrezygnowali, 
zdając sobie sprawę, że Rosa My-
stica chciała, aby zostali nieco z 
Nią i zastanowili się, co się dzieje. 
Krótko mówiąc, nie rozwiedli się i 
rok później mieli trzecie dziecko: 
wspaniałą córkę.

Rosanna Brichetti Messori

Otrzymaliśmyy y

■ Z ArgentynyZ Argentyny - 8 grud-
nia, jak każdego roku świę-
towaliśmy Godzinę Łaski 
w naszym kościele Valen-
tin Alsina w Buenos Aires 
w Argentynie. Wysyłamy 
wam najlepsze życzenia w 
nadziei, że papież Franci-
szek znajdzie rozwiązanie i 
uznanie dla objawień Rosa 
Mystica w Pierina. Zawsze 
modlimy się o to, od wielu 
lat. Pozdrowienia i błogo-
sławieństwa dla wszystkich 
z Fundacji Maria Rosa My-
stica Fontanelle.
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Ważna informacja: prosimy kapłanów, grupy religijne i przewodników, o uprzej-
mość 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 zorganizowa-
ny, z oddaniem i owocnie. Na stronie ofi cjalnej (www.rosamis  cafontanelle.it), 
do której obejrzenia zachęcamy wszystkich, znajdziecie Zarządzenie ds Kultu 
Maryjnego w Fontanelle, godziny i nową broszurę „Historia i miejsca kultu”. Za-
chęcamy 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 luty 2016

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 

ażdego dnia: 15:00 Spowiedź św. 16:00 Różaniec św..

W każdy wtorek i piątek: 
15:00 Spowiedż. 15:30 Różaniec św.. 16:00 Msza św.

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.

5 i 6 lutego: pierwszy piątek i sobota miesiąca:
15:00 Adoracja, Różaniec św., spowiedź 
16:00 Msza św.

10 luty: Środa Popielcowa, 
przypominamy sobie, że to dzień postu. Popiół będzie nakładany 
14 w niedzielę w czasie celebracji uroczystej Mszy.

13 luty, sobota: Dzień Maryjny
15:00-17:00 Spowiedź. 15:00 Adoracja 
15:30 Różaniec św. 16:00 Msza św. 

W każdy piątek Wielkiego Postu: 
15:30 Droga Krzyżowa - 16:00 Msza św.

W piatki Wielkiego Postu przestrzegamy postu

Otrzymaliśmy

■ Z BurundiiZ Burundii - Na pamiątkę ojca Victor’a Blasi: W 
przeddzień Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2015 około 
godz. 19.00 ojciec Victor Blasi, wielki czciciel Rosa My-
stica, wstąpił do domu Ojca Niebieskiego - PAX. Ojciec 
Victor Blasi oddał swoje życie za misję w Burundii, gdzie 
stworzył wiele szkół w Mumuri. Wspólnie z biskupem 
Ruhuna (później zabitym przez guerilleros), zbudował 
sanktuarium poświęcone Matce Bożej Pośredniczce 
w Burundii, zgodnie z prośbą Maria Rosa Mystica. W 
Bujumbura, stworzył centrum formacji dla sierot, gdzie 
przyjęto setki dzieci, które w międzyczasie stały się na-
stolatkami i młodzieżą, którzy, po studiach i formacji w 
życiu skoncentrowanym na wartościach, są w stanie 
stanąć naprzeciw nieuniknionym trudnościom. Jeszcze 
inne sieroty otrzymają miłość i opiekę w tej rezydencji, 
gdzie usiłuje się cały czas pokonywać problemy życiowe, 
których rozwiązanie wydaje się bardzo skomplikowane z 
powodu wielu trudności. Ojciec Vittorio, jako kapłan du-
chowy, w służbie Boga i bliźniego żył w pokorze i ubó-
stwie, oddając swoje życie za innych i z innymi.

■  Z Ugandy Z Ugandy - Pozdrowienia i życzenia Dobrego 
Roku 2016, najlepsze życzenia z Ugandy. Jestem bar-

dzo wdzięczny za ciągłą komunikację i informacje doty-
czące Maria Rosa Mystica i doktryny katolickiej general-
nie. Przypomina mi to moją pierwszą wizytę w Fontanelle 
podczas rekolekcji dla 100 księży w 2006. Wspomnienia 
wracają do wielkich wydarzeń w Montichiari i tego, co 
Maryja robi dla nas. Dziękuję! Pobożność do Rosa My-
stica rozwija się w grupie modlitewnej Nsambya Kampa-
la. Zapewniam was o moich modlitwach ustawicznych 
podczas Ofi ary Mszy świętej każdego dnia. Zachowu-
jemy żywą pobożność chwały Bożej przez łaskę Maryi 
Rosa Mystica. Niech Bóg nadal wylewa obfi tość błogo-
sławieństw na was wszystkich i pracę, jaką wykonujecie. 

Ojciec John Byamukama 
(Kampala Uganda)

y y

■ Z Indii Z Indii - Życzymy wam dobrego i szczę-
śliwego roku. W Indiach, zaczęliśmy nasz nowy 
rok w stóp Maria Rosa Mystica, zjednoczeni na 
Czuwaniu i Mszy Świętej. Głównym celebransem 
był Benedict Arakkal, Rector Małego Seminarium 
St. Paul w diecezji Kannur


