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

LIPIEC-SIERPIEŃ 2016 - ROK 26 - N. 4
Fondation Maria Rosa Mystica Montichiari (Brescia) - Italy 

Kult maryjny, który 
rozwinął się z taką 
i n t e n s y w n o ś c ią 
i  pobożnością  w 
Fontanelle w Mon-
t ich iar i ,  zawsze 
od początku miał, 
jako jeden z fi larów 
fundamentalnych, 
szczególną modli-
twę o powołania ka-
płańskie i zakonne.

Wielka potrzeba modlitwy w tych intencjach 
jest dzisiaj bardziej pilna niż kiedykolwiek. 
W kontekście historycznym, być może nie 

do wyobrażenia dwadzieścia lat temu, Kościół ma 
stawić czoła w sposób dramatyczny gwałtownemu 
spadkowi powołań. Teraz jest skonfrontowany z 
opuszczaniem życia konsekrowanego i ze skanda-
lami, które na całym świecie wikłają życie i misję pa-
sterzy. Dla Kościoła może to być przeżywane jako 
czas oczyszczenia i nawrócenia, jako możliwość 
odrodzenia wiary, jako szansa ustanowienia forma-
cji ludzkiej i duchowej osób, które decydują się ofi a-
rować swoje życie dla Ewangelii. W tym kontekście 
pobożność do Maryi, jak i ufność w Jej wstawien-
nictwo i Jej opiekę, jak zawsze miało to miejsce w 
historii Kościoła, głównie w chwilach trudnych i do-
świadczeniach, może być tylko światłem, które ja-
śnieje, poprzez które pozwalamy się kierować sercu 
prostemu i pokornemu, akceptując Jej zaproszenie 
macierzyńskie do modlitwy i nawrócenia. W niektó-
rych częściach świata Maria Rosa Mystica jest już 

patronką nowych kongregacji religijnych męskich i 
żeńskich, które są Jej dedykowane, pełne młodych 
powołań i gorliwości misyjnej. 13 lipca, w dzień spe-
cjalny poświęcony Marii Rosa Mystica i Jej wsta-
wiennictwu za życie kapłańskie i zakonne, będzie 
dla nas wszystkich i wszystkich pielgrzymów, któ-
rzy w wielkiej liczbie przybędą do Fontanelle, cen-
ną okazją odnowienia tej intencji modlitewnej, tak 
potrzebnej i aktualnej. Chcielibyśmy przyjąć Ją w 
duchu wdzięczności, jako prezent Najświętszej Ma-
ryi w ciągu roku Miłosierdzia, aby móc spoglądać 
oczami wiary na wszystkie wydarzenia historyczne 
i obecne, nie zniechęcając się i nie ulegając zamie-
szaniu. Maria Rosa Mystica jest Matką Kościoła, 
Ona dobrze wie, jak go wzmacniać i prowadzić w 
taki sposób, aby wszystkie dzieci, szczególnie te 
poświęcone, czuły się zawsze chronione i podtrzy-
mywane.

Mgr. Marco Alba 
Delegat Episkopatu

Nie tylko modlimy się, aby urodziły się i zakwitły nowe i święte powołania specjalnej konse-
kracji, ale prosimy ustawicznie o wstawiennictwo Marii Rosa Mystica, aby ochraniała i czu-
wała nad powołaniami istniejącymi, w szczególności tymi, które narażone są na próby i rany, 
aby czuwała Ona nad seminariami, domami formacji religijnej, klasztorami i wykładowcami, 
którzy towarzyszą i są odpowiedzialnymi za trudne zadanie rozeznania powołania.

13 LIPCA, ŚWIĘTO ROSA MYSTICA, 
MATKI KOŚCIOŁA. 

DZIEŃ MODLITW ZA KAPŁANÓW 
I ZAKONNIKÓW



Modlimy się do Rosa Mystica: 
potrzebujemy kapłanów 
i świętych zakonników
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Pobożność do Rosa Mystica, 
jaka rozwinęła się w Fonta-
nelle, przewiduje szczegól-

ny aspekt, to znaczy intensywną 
modlitwę do Matki Bożej i Kościo-

ła, aby nie tylko posyłać wiele łask 
powołań do kapłaństwa i życia za-
konnego, ale także upewnić tych, 
którzy zostali powołani (lub powo-
łane), aby przeżywali swoje po-

wołanie zgodnie z 
prawdziwą i szcze-
rą  św ię t ośc ią . 
Przypominamy o 
tym, ponieważ jeśli 
prawdą jest, że w 
Fontanelle każdy 
13 dzień miesiąca 
świętowany jest 
jako szczególny 
dzień maryjny, to 
szczególnie 13 lip-
ca- a zatem także 
i tego roku- w spo-
sób specyficzny 
dedykowany ka-
płanom i zakonni-
kom, aby wszyscy 

mogli przeżywać 
w pełni swoje powołanie w coraz 
intensywniejszej i głębokiej relacji 
z Rosa Mystica- Matką Kościoła. 
To powołanie kapłanów i zakon-
ników powinno być przeżywane 
najlepiej, gdyż jest bardzo ważne, 
nie tylko dla tych, którzy są we-
zwani, ale także dla nas wszyst-
kich, którzy o tym przypominamy. 
Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego. 
Jeśli chodzi o kapłanów, nie jest 
trudne zrozumieć, że bez nich je-

Jak wynagrodzić Panu za wszystkie łaski 
otrzymane i rozdzielane w ciągu ostatnich 

50 lat mojego życia kapłańskiego i misyj-
nego? Dziękuję, nasz Ojcze, jakże bogaty w 
miłosierdzie, który w całej wieczności także 
pomyślałeś o mnie i mnie zawsze miłowałeś. 
Dziękuję o Synu Boga, Jezu, jedyny wielki 
kapłanie wieczny, któryś mnie wybrał i we-
zwał, abym uczestniczył w Twoim kapłaństwie 
wiecznym. Dziękuję, o Duchu Święty, który 
ubogaciłeś mnie swoimi darami i poświęci-
łeś mnie świętym namaszczeniem w dzień 
Świętego Józefa 19 marca 1966 w Ciliverghe 
przez ręce biskupa Brescia, Mgr. Luigi Mor-
stabilini. Pan wszystkich czasów i historii ma 
we mnie ufność, abym głosił zbawienie i świę-
tość wszystkim Jego dzieciom. Pragnę mieć 
światłą ideę, abym z mądrością mógł ujrzeć 
wszystkie łaski otrzymane i dane. Mojemu 
podziękowaniu towarzyszą wyrzuty sumienia za liczne słabo-
ści, zaniedbania i grzechy... Panie, zmiłuj się nade mną. Miałem 
łaskę na początku mieć dwoje świętych rodziców, Abele i Ca-
sarina, i wielu braci, włączywszy siostrę zakonną, S. Victorinę. 

Jako bardzo młody chłopak wstąpiłem do se-
minarium Kongregacji  Skalabrini w 1951 na 
służbę migrantom. Jako nowo wyświęcony 
kapłan w 1966 wyjechałem do Brazylii, gdzie 
pracowałem w wielu wspólnotach: Vicente de 
Carvalho Santos, Vila Feliz i Rocio Curitiba, 
Astorga Santo André Rudge Ramos Umbara, 
Jundiaí, São Paulo, Rio de Janeiro pośród 
najbiedniejszych i opuszczonych, a obecnie 
w Santa Felicidade Curitiba. Nie mogę ciągle 
patrzeć wstecz, muszę patrzeć ciągle dalej i 
ciągle w blasku Trójcy Przenajświętszej wy-
pełnionej miłosierdziem i pod macierzyńskim 
spojrzeniem Marii Rosa Mystica. Miałbym wie-
le do powiedzenia na temat opieki Marii Rosa 
Mystica; nie wystarczyłoby książek, aby to 
opisać. Ograniczę się jedynie do odnowienia 
mojej konsekracji całkowitej Jej, aby zrealizo-
wały się wszystkie projekty świętości, jakie 

Bóg Ojciec powierzył Rosa Mystica na rzecz całego Kościoła 
Bożego. Dziękuję wszystkim, którzy modlą się za mnie; niech 
Pan Miłosierny wam błogosławi i uświęca.

Ojciec Vincenzo Savoldi

Ojciec Vincenzo Savoldi rozmawia 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II o Marii Rosa Mystica, Matce 
Kościoła

Środa, 13 lipca: Uroczysta celebracja 50 rocznicy święceń 
Scalabriniens Ojca Vincenzo Savoldi i Giancarlo Rizzinelli
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den z elementów zasadniczych 
chrystianizmu, tzn. sprawowanie 
sakramentów, zaniknąłby. Nie 
są to ryty symboliczne, czynione 
jedynie, aby przypominać w ja-
kimś stopniu Jezusa i Ewangelię. 
Przeciwnie, są to ważne gesty, 
ponieważ mimo ich prostoty, nie 
tylko przypominają, ale dokładnie 
re-aktualizują to, co Jezus czynił, 
dwa tysiące lat temu. Chodził po 
ulicach Palestyny, głosząc Kró-
lestwo Boże, lecząc chorych, 
wypędzając demony i przeba-
czając grzesznikom. Potem, na 
zakończenie u progu swojej męki, 
przewidział dar z siebie samego 
na krzyżu w Eucharystii, która w 
ten sposób stała się Jego ciałem 
i krwią ciągle dostępną, jako po-
karm duchowy, który przynosi 
zbawienie wszystkim ludziom, we 
wszystkich czasach, aż po krańce 
wieków. Szczególnie z tego po-
wodu, 

kapłaństwo było upragnione i 
ustanowione przez samego Jezu-
sa, gdy mówił do apostołów, aby 
iść w Jego imię i czynić to, co On 
czynił. Ale faktycznie chodzi o rolę 
fundamentalną i konieczną, oczy-
wiście nie tylko oczywiście prostą 
i łatwą. W istocie, jest wręcz prze-
ciwnie. Gdy każdy kapłan sprawu-
je Mszę ze słowami Jezusa, służy 
pośrednictwem, aby chleb i wino 
stały się ciałem i krwią Pana. Lub 
jeszcze, gdy słucha spowiedzi w 
imię Boga, przebaczając grzechy, 
wkłada na siebie tak wielką odpo-
wiedzialność, która rzeczywiście 
sprawia, że „pulsują żyły i bije 
tętno”. To zatem powołanie, które 
na początku wymaga wielkiej po-
kory serca, łączności ustawicznej 
i głębokiej z Panem, co jedynie 
intensywne życie duchowe może 
zapewnić. 

Dlatego my także powinni-
śmy zawsze modlić się za nich i 
szczególnie tutaj w tym maryjnym 
miejscu, gdzie ten problem jest 
bardzo obecny i gdzie opieka i po-
moc Rosa Mystica, Matki Kościo-
ła, dla kapłanów, była obiecana i 
ustawicznie przywoływana. Ale 
także powołanie religijne jest rów-
nie ważne w łonie Kościoła, po-
nieważ jest ono- jeśli jest dobrze 

Otrzymaliśmy

■ Z MeksykuZ Meksyku  - Drodzy 
bracia, nasi bracia w Mo-
relia Michoacan organizują 
szóste spotkanie narodowe 
Misjonarzy Rosa Mystica. 
Modlimy się o uczestnictwo 
wszystkich koordynatorów 
grup narodowych, aby roz-
wijać się i przejąć względ-
ne dyspozycje pielgrzymki 
w naszych grupach. To 
zgromadzenie będzie mia-
ło miejsce 11 i 12 lipca i 
modlimy się, aby każda 
diecezja organizowa ła 
się, aby co najmniej jeden 
odpowiedzialny mógł w 
nim uczestniczyć. Jego 
obecność  ma wielką 
wagę. Niech Bóg was 
błogosławi. 

Gabriel Zechinelli

Ze swojej strony, Fundacja Rosa Mystica Fontanelle 
wyraża swoją duchową bliskość w tym ważnym 
Zgromadzeniu Narodowym. 
Prosi również o wiele modlitw, aby móc odpowiedzieć 
adekwatnie na prośby, które przychodzą zewsząd 
na świecie na spotkanie na poziomie światowym 
tutaj w Montichiari, przy okazji 70 rocznicy tej 
pobożności maryjnej, odtąd rozpowszechnionej 
na wszystkich kontynentach.
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przeżywane- potężnym znakiem, 
jak wiara może przenikać i orien-
tować życie do tego stopnia, aby 
poświęcić Bogu całe swoje życie 
w czystości, ubóstwie i posłuszeń-
stwie, porzucając w ten sposób 
dobra ziemskie- nawet jeśli są do-
bre- jakie życie ofi arowuje. W ta-
kim przypadku, aby odczuwać po-
wołanie i dobrze je kontynuować, 
konieczne jest zaangażować się 

z wielkim oddaniem i przeżywać 
poważnie życie duchowe. Z po-
mocą Maria Rosa Mystica, Matki 
Kościoła, wszystkie wysiłki będą 
realizowane również przez wsta-
wiennictwo naszych ubogich, jed-
nak intensywnych modlitw. Bądź-
my pewni, że nie zapomnicie o 
najbliższym 13 lipca!

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

Godziny Lipiec-Sierpień 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 

Każdego dnia: 
16.00: Spowiedź 
16.30: Różaniec Święty

W każdy wtorek i piątek:
16:00  Spowiedź 
16:30  Różaniec Święty lub Droga Krzyżowa 
17:00 Msza Święta

Sobota 
16:00  Spowiedź 
16:30 Różaniec Święty 
16:00  Msza Święta przedświąteczna 

Niedziela i dni świąteczne : 
16:00-18:00 Spowiedź; 
16:00  Adoracja 
16:30 Różaniec Święty 
17:00  Uroczysta Msza Święta

13 lipca
Święto Rosa Mystica, Matki Kościoła. 
Dzień modlitwy za kapłanów i konsekrowanych. Godziny 
świąteczne.

15 sierpień
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Godziny świateczne. 

Otrzymaliśmy

■ Z NigeriiZ Nigerii - Pochwalony 
bądź Jezu Chryste i Maryjo. 
Jestem mnichem kongrega-
cji katolickiej Dwóch Serc 
Miłości Jezusa i Maryi. Jest 
to kongregacja nigeryjska. 
Jestem synem imigrantów 
sycylijskich. Przed moim 
powołaniem religijnym, przy-
byłem 2 razy do Montichia-
ri (w 2009), aby zobaczyć 
Rosa Mystica i zrobiłem kil-
ka zdjęć... Nie wiem, czy te 
obrazki będą dla was uży-
teczne, w każdym razie, 
chciałbym je wysłać razem 
ze swoim osobistym świa-
dectwem. To właśnie w Mon-
tichiari poczułem powołanie 
religijne poprzez wstawien-
nictwo Rosa Mystica. Niech 
Bóg wam błogosławi. 

Brat Rosari

■ Z LibanuZ Libanu - Miesiąc maj jest miesiącem Maryi. Tu w Libanie poświę-
ca się ten miesiąc Najświętszej Panience. A skoro 13 dzień miesiąca jest 
także świętem Matki Bożej z Fatimy, świętowaliśmy ten dzień maryjny z 
wielką radością w łączności z wami w Montichiari. Niech Najświętsza Pa-
nienka da wam radość, pokój i odwagę, aby kontynuować tę misję. 

Grupa modlitewna Maria Rosa Mystica 
Baabdath - Liban.

Błogosławieństwo ikoną Marii Rosa Mystica.


