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Uroczystości z okazji 50 rocznicy
Pięćdziesiąt lat upłynęło od czasu, gdy w tym
błogosławionym miejscu pierwsza modlitwa do
Maria Rosa Mystica, Matki Kościoła, zakwitła. Z
sercem pełnym wdzięczności, wierni i pielgrzymi
odnowili swoją ofiarę róż, poświęcenia i pokuty,
wzywając Najświętsza Panienkę, aby dała łaskę
wierności przyrzeczeniom Chrztu Świętego.

M

iesiąc kwiecień był bardzo intensywny i istotny
dla wszystkich wiernych i
pielgrzymów przybyłych do Fontanelle aby się modlić, jak i dla
wszystkich czcicieli Marii Rosa
Mystica rozsianych na całym
świecie, którzy dali nam odczuć
swoją bliskość poprzez modlitwę
w komunii. W niedzielę Miłosier-
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dzia Bożego (niedzielę po Wielkanocy), 3 kwietnia 2016, obchodziliśmy uroczyście piękne święto
w Fontanelle. Uczciliśmy początki
pobożności do Rosa Mystica w
Fontanelle, gdy w niedzielę po
Wielkiej Nocy, w 1966, pierwszy
raz Pierina Gilli zainspirował, aby
wznieść w tym miejscu zgubionym
wśród pól modlitwę do Marii Rosa
Mystica, prosząc Ją, aby to miejsce mogło stać się dla wielu miejscem pokoju, pocieszenia i uzdrowienia fizycznego i duchowego.
Szczególnie w tym roku, w 50
rocznicę tego faktu (1966- 2016)
i, konsekwentnie, celebrowaliśmy
działanie Maryi w Fontanelle z
czcią i nadzwyczajnym oddaniem
przyjmując licznych pielgrzymów
i ofiarując im komfort spowiedzi
sakramentalnej i uczestnictwa
w Eucharystii: dwie msze były
sprawowane, jedna rano, druga
po południu, ze wsparciem chóru
parafialnego z Chiari, kończąc się
tradycyjną krótką procesją do kaplicy poświęconej Rosa Mystica,
w której znajduje się wielki posąg,
który Jej został dedykowany. Następujące po sobie dwie niedziele,

17 kwietnia, była to właśnie rocznica dnia, podczas którego te wydarzenia miały miejsce w Fontanelle
(niedziela po Wielkanocy 1966
zrealizowały się, dokładnie 17
kwietnia). Była to okazja do sprawowania mszy z odnowioną uroczystością po południu o godz. 16.
Tego dnia pogoda była ładna i słoneczna, co sprzyjało uczestniczeniu rzeszy wiernych, pragnących
przeżyć dzień na modlitwie do
Maryi Rosa Mystica; dzień podziękowań za liczne dary otrzymane i
błagań o łaski i błogosławieństwa.
Na końcu mszy, udaliśmy się w
uroczystej procesji do kaplicy
Rosa Mystica i tutaj odsłoniliśmy
i pobłogosławiliśmy pamiątkową
płytę umiejscowioną na zewnątrz
budynku po stronie prawej; została ona postawiona na upamiętnienie celebracji 50 rocznicy z takimi
prostymi słowami:
„Pięćdziesiąt lat upłynęło od dnia,
gdy w tym błogosławionym miejscu
pierwsza modlitwa do Maria Rosa
Mystica, Matki Kościoła, zakwitła.
Z sercem pełnym wdzięczności,
wierni i pielgrzymi odnowili swoją
ofiarę róż, poświęcenia i pokuty,

wzywając Najświętszą Panienkę,
aby dała łaskę wierności przyrzeczeniom Chrztu Świętego”. Ten
gest został powtórzony przez licznych pielgrzymów w atmosferze
przyjęcia i wielkiego wzruszenia;
doradca miejski, Patrizia Mulé, reprezentująca mera z Montichiari,
zwróciła się do zebranych ze słowami lojalności i szczerej bliskości
osobistej i instytucjonalnej mówiąc
o wadze pobożności maryjnej, która w naszych miejscach rozwijała
się w ciągu pięćdziesięciu lat. Przy
tej uroczystej okazji, powierzamy
także naszą drogę Maryi Rosa
Mystica. W tym miejscu tyle dróg
zaczyna się i ciągnie, zarazem
osobistych, wspólnotowych i kościelnych, według etapów i czasu,
który nie zależy od naszej woli;
odnówmy naszą ufność w Maryi,
tu również czczonej jako Matka
Kościoła, prosząc Ją o opiekę nad
ludem prowadząc go na drodze
nawrócenia i oczyszczenia dla
zbawienia świata.
Delegat episkopatu
Mgr. Marco Alba

Pierwsza msza pod spojrzeniem Maryi Rosa Mystica
rzybywszy wieczorem na piekną wyspę Oceanu IndyjP
skiego, oczekiwałem dnia ordynacji. W towarzystwie ojca
Mattia, młodego kapłana w Albenga, również przyjaciela ze

powiedzieć, że także „całe Fontanelle” było obecne przy ołtarzu. Gdy przy końcu Mszy wszyscy podeszli do ucałowania
rąk, Don Sashika rozdał obraz naszej drogiej Panny, w ten
święceń, byliśmy przyjmowani z wyjątkową kurtuazją podczas spsoób na zawsze oddając swoje kapłaństwo Rosa Mystica.
naszego krótkiego, ale intensywnego pobytu. Zresztą, towaJestem zobowiązany skrócić mój raport, w innym razie zarzyszył nam okropny upał na Sri Lance,
jęłoby mi to setkę stron, aby opowiedzieć
jednak nie przeszkadzał nam cieszyć się
o tych błogosławionych dniach... Proszę
każdą chwilą tej podróży. W sobotę rano
jeszcze o kilka linii, aby opowiedzieć o
katedra była przepełniona kapłanami i
poruszającym epizodzie po mszy, gdy
wiernymi. Uroczysta celebracja ordynaprzybyliśmy do domu rodziców
cji była znaczona intensywnymi momenDon Sashika. Z jego matką, ojciem i
tami emocji; najpiękniejszym momentem
Don Mattia, towarzyszyłem w ślubach
był ten, gdy rodzice kapłanów prawie wymaryjnych Don Sashika. Nowy kapłan
święconych, wchodzili ku ołtarzowi, aby
zapalił świecę w formie róży u stóp posąprosić swoich dzieci, odtąd na zawsze
gu Rosa Mystica, która została ofiarowaoddanych Panu, o pierwsze błogosłana przez Fundację na cześć jego służby
Nowy kapłan ze swoimi rodzicami
wieństwo. Potem, na kolanach, całowali
cennej i wspaniałomyślnej w Fontanelle.
ich ręce. W niedzielę była pierwsza Msza w ich rodzinnej pa- Wszyscy uklękli, potem ofiarował się Rosa Mystica Matce Korafii poświęcona małej świętej Marii Goretti, wspaniałe święto ścioła, swoją rodzinę i wszystkich. W tym momencie właśnie
z grupą małych sierot, dziewcząt które tańczyły i chłopców zrozumiałem w pełni, co oznacza pobożność do Rosa Mystica
robiących skoki akrobatyczne jako pozdrowienie dla nowo wy- na Sri Lance, jak i na świecie i polały mi się łzy emocji.
święconych kapłanów. Pierwsza Msza była jeszcze bardziej
wzruszająca. Obecni byli wszyscy, gdyż nie tylko my i cała
Don Giancarlo
wielka rodzina wiernych i przyjaciół Rosa Mystica, ale można
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Maryja, nasz nadzieja

W

ierzcie mi, nie przesadzę w ogole, gdy odkryję
przed wami, że po południu 17 kwietnia, w dniu, gdy obchodziliśmy jubileusz 50-lecia w
Fontanelle, był to jeden z najwspanialszych momentów w moim życiu. Tak, były to godziny naprawdę
szczęśliwe, jakie miałam rzadką
okazję przeżyć w ciągu mojego życia. Była to prawdziwa pobożność
maryjna, elegia na cześć Matki par
excellence. Wszyscy zanurzyliśmy
się w całkowitej ufności, aby w pełni
dotrzeć do Jej Syna i poprzez Niego, do Trójcy Świętej, która wszystko stworzyła i zarządza wszystkim
z ustawiczną i opatrznościową
miłością. W ten sposób, podczas
długiej adoracji przed Jezusem
Eucharystycznym i w czasie Mszy
Świętej ubóstwiając ofiarę Krzyża
i Zmartwychwstania, jak nigdy dotąd wydały mi się niesłuszne krytyki, jakie niektórzy nawet niedawno
stosowali do Kościoła katolickiego,
że zbyt wielką wagę przywiązuje
do kultu maryjnego. Tak, zapewniam was, że w takich chwilach, a
nawet później gdy o tym myślałam,
miałam zupełnie odmienne uczucia: dokładnie pobożność do Maryi,
sieć sanktuariów dedykowanych
Jej i rozsianych na wszystkich miejscach planety, przez co ocala w
bardzo trudnych momentach wiarę
w swojego Syna. To dokładnie ta

pobożność, która tka niewidzialne
ale realne nici, co pozwala mimo
wszystko temu niespokojnemu
światu, w sposób bezprecedensowy, łączyć się wokół najistotniejszego; nasza Europa, szczególnie,
może wytrwać nie zatracąjąc się w
silnej presji, jakiej jest poddana, nie
negując całkowicie rdzenia wartości ewangelicznych wokół jakich
jest zbudowana. Powiedziałem to,
gdyż dokładnie w czasie święta
w Fontanelle przy obchodach na
cześć Rosa Mystica, której pobożność sięga 1966, odczułem namacalną wiarę, którą prawie można
było dotknąć, atmosferę o charakterze naprawdę sakralnym, którą
można było oddychać z wielką ulgą.
A wśród licznych pielgrzymów, którzy zewsząd śpieszyli, zapełniając
wszystkie możliwe kąty, widziało
się lud zróżnicowany reprezentujący jasno, co dzieje się dziś we
Włoszech. Ludzie ze wszystkich

zakątków świata, Afrykańczycy,
Azjaci, mieszkańcy Ameryki Południowej... mężczyźni i kobiety, starzy, młodzi i dzieci, zdrowi i chorzy.
Krótko, świat w swej różnorodności coraz liczniejszy jednak zjednoczony wokół najistotniejszego,
to znaczy, w wierze o egzystencji
nadnaturalnej, nadziei na to, co
naprawdę jest interesujące dla
naszego życia, w miłości i wzajemnym szacunku, który pochodzi
z tego; jedynie miłość i szacunek
są w stanie uczynić nasze życie
naprawdę ludzkim. Więź: kobieta,
dwa tysiące lat temu powiedziała
„tak”. Tak decydujące, aby scalić
ziemię i niebo w sposób tajemniczy i zarazem rzeczywisty: ludzki i
boski w Jezusie, który jest człowiekiem i Bogiem jednocześnie i jest
i będzie zawsze Emmanuelem, to
znaczy „Bogiem z nami”.
Rosanna Brichetti Messori
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Wszędzie na świecie jesteśmy zjednoczeni w modlitwie w komunii z Najświętszą Maryją Rosa Mystica. W efekcie, otrzymaliśmy liczne wiadomości,
wszystkie wyrażające powinowactwo, spośród których publikujemy kilka.
Dziękujemy serdecznie każdemu, jak i wszystkim kierownikom grup za ich
wiadomości; niestety, nie mamy możliwości wszystkich opublikować.
■ Dołączam do was, aby złożyć podziękowania za
następny 17 kwietnia i zyczyć wam radosnych
Świąt Wielkiej Nocy. Mgr. Giulio
■ Z całego serca i oddaniem dołączamy się do waszych modlitw do Maria Rosa Mystica. O. Augusto i Wspólnota Adveniat
■ Drodzy przyjaciele, 17 kwietnia będziemy zjednoczeni w modlitwie na cześć Maria Rosa Mystica, Matki Kościoła i kapłanów. Na znak przyjaźni, wysyłam wam zdjęcie zrobione kilka dni w
czasie Mszy Krzyżma z biskupem i kapłanami z
Mbalmayo. Aby pokazać wam, że jesteśmy przy
was w modlitwie i służbie. Franco Paladini misjonarz z Kamerunu.
■ Dziękuję Maria Rosa Mystica za Jej 50 rocznicę objawień, jak i 50 rocznicę święceń kapłań-

Godziny na maj
Każdego dnia:
16:00 Spowiedź ;
16:30 Różaniec Św.

■ Dziękuję za wszystkie wiadomości pochodzące
z Fontanelle. Pragnąłem być z wami, aby świętować 50 rocznicę Rosa Mystica, ale moej własne
działania parafialne nie pozwalają mi na to. Przyjadę, gdy tylko znajdę czas wolny. Niech Bóg
wam błogosławi za wstawiennictwem Marii Rosa
Mystica. Don Eugenio, urodzony na Wybrzeżu
Kości Słoniowej.
■ Ukochani, dołączam do was z modlitwą, aby
uczcić 50 rocznicę: choć daleko od was, jestem
jednak blisko was. Z oddaniem, Siostra Piera
misjonarka na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Zjednoczeni na modlitwie wasi kapłani
błogosławią wam z całego serca
Fondation Rosa Mstica-Fontanelle

W każdy wtorek i piątek:
16:00 Spowiedź
16:30 Różaniec Św.
17:00 Msza Św.

Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY

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

W celu komunikacji prosimy o kontakt:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111

Niedizala i dni świąteczne:
16:00-18:00 Spowiedź;
16:00 Adoracja
16:30 Różaniec Św.;
17:00 Uroczysta Msza Św.
6 i 7 maja: pierwszy piątek i sobota miesiąca :
15:00 Adoracja, Różaniec Św., Spowiedź
16:00 Msza Św.
Piątek 13 maja : Dzień Światowy:
16:00-18:00 Spowiedź;
16:00 Adoracja
16:30 Różaniec Św.;
17:00 Msza Św.
Od 2 do 31 maja :
– Każdego dnia w tygodniu : 20:30 : Różaniec Św., wspólnie
– W każdą sobotę : 20:30 : Różaniec Św., razem z medytacjami

Informacje: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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skich. Przybędę do Fontanelle, aby wyrazić moją
wdzięczność. Do zobaczenia! Ojciec Vincenzo
misjonarz z Brazylii.

Nawigacja satelitarna: Via Madonnina

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