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GŁOS ROSA MYSTICA
MATKA KOŚCIOŁA NA CAŁYM ŚWIECIE
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MARZEC 2016 - ROK 26 - N. 2
Fondation Maria Rosa Mystica Montichiari (Brescia) - Italy 

wydarzenia równie istotne co 
złożone, jest i praca prostych 
wyznawców, w uległym posłu-
szeństwie Kościołowi, ale także 
z radością, nadal czcząc Matkę 
Boga, błagając Ją tu, u Źródła, 
wzywając Jej słodkiego imienia 
Rosa Mystica. Wstawiennictwo, 
w trakcie tych pięćdziesięciu 
ostatnich lat okazało się bar-
dzo potężne w uzyskaniu wielu 
łask tych, którzy upraszali Ją o 
uzdrowienie ciała i ducha. 

Również o łaski dla Kościoła, 
którego Ona jest Matką i któ-
ry teraz znajduje się w okresie 
bardzo trudnym, stojąc wobec 
prześladowań zewnętrznych, 
jak i złożonych kryzysów we-
wnętrznych.

Rozpoczynamy to upa-
miętnienie z dokładno-
ścią, aby uniknąć niepo-

rozumień i kontrowersji. Kościół 
jednocześnie potwierdził, że co 
najmniej do chwili obecnej, nie 
zostało ustalone, że wydarze-
nia, które dokonały się w Fonta-
nelle pięćdziesiąt lat temu mają 
pochodzenie nadnaturalne. 
Jednak, nie ma żadnej wątpli-
wości, że jeśli Fontanelle sta-
ło się miejscem maryjnym, do 
którego zmierzają odtąd bardzo 
licznie pielgrzymi z całego świa-
ta i jeśli kult, który rozwinął się  
otrzymując w 2001 uznanie Ko-

ścioła, to właśnie z tego powo-
du. Jest faktem, że w niedzielę 
po Wielkiej Nocy w 1966, prosty 
i pokorny wierny, Pierina Gilli, w 
czasie kilku intensywnych do-
świadczeń duchowych, otrzymał 
ideę wzywania Maryi jako Rosa 
Mystica- Matka Kościoła, jako 
znak prawdziwego pocieszenia, 
szczególnie dla chorych i cier-
piących.

W tym duchu pozwalamy so-
bie teraz przypominać te wyda-
rzenia i je przemienić w modlitwy 
dziękczynne dla Pana. Zatem, 
podczas gdy eksperci ze swojej 
strony nadal badają wszystkie 

Wydarzenia

50-ta rocznica wezwania macierzyńskiego Maria 
Rosa Mystica, Matki Kościoła. Tego dnia, Fonta-
nelle stało się i staje nadal jeszcze coraz bardziej 
miejscem modlitwy i wielkiej pobożności do Naj-
świętszej Panienki. A teraz Kościół uznaje je jako 
miejsce kultu poświęconego Maria Rosa Mysti-
ca, Matki Kościoła. Najświętsza Dziewica Maryja 
zawsze prowadzi nas ku Jezusowi z miłością, 
źródłu naszego zbawienia. Jaka może być bar-
dziej sprzyjająca okazja niż 50 rocznica kultu w Fontanelle w Świętym Roku Miłosierdzia, aby nasze 
życie było w harmonii z Panem. W konsekwencji, zachęcamy grupy i pielgrzymów indywidualnych 
do uczestniczenia w wielkiej liczbie w tym święcie dziękczynienia i chwały. Rano, o 10.00 uroczysta 
procesja i o 11.00 Msza Święta. Po południu o 15.00 Adoracja Eucharystyczna, Różaniec Święty, 
Msza Święta a na zakończenie krótka procesja do małej Kaplicy.
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Oto Fontanelle w 
1966. Opuszczony 
zaułek wśród 
krzaków, w polu. 
Na zdjęciu Mgr. 
Nowarese, teraz 
błogosławi, 
podobnie jak ojcowie 
spowiednicy Pieriny: 
Ojciec Hilary Moratti i 
Ojciec Justin Carpin.

Teraz w tym miejscu znajduje się kaplica z wielkim posągiem 
Rosa Mystica (dzęki  Mgr. Francesco Rossi, ojcu z Montichiari, 

na zdjęciu z innym przyjacielem z seminarium, 
Papieżem Pawłem VI, teraz błogosławionym), Źródło Łaski,

jak nazywaja się je teraz i święte schody.

Kult
Pomimo długiej debaty na temat 

prawdziwości rzekomych objawień, 
trzeba jednak podkreślić, że w rze-
czywistości nie można było zna-
leźć żadnej niezgodności z wiarą 
Kościoła w słowach i dziennikach 
zapisanych przez Pierina Gilli. W 
ten sposób, dzisiaj, pięćdziesiąt 
lat później, bardziej wciąż możliwe 
jest uchwycenie piękna tej trady-
cji pobożności, która uformowała 
się i skonsolidowała. Dziewica jest 
czczona i wzywana poprzez różne 
imiona. Otóż, „Rosa Mystica”, jest 
to objęcie płatkami – tzn. licznymi 
cnotami Maryi – wydarzenia zdu-
miewającego Boga, który stał się 
człowiekiem. Tego Jezusa swoim 
„tak”, Ona porodziła a następnie 
szła do stóp krzyża. Ale to także do-
kładnie imię „Matki Kościoła”, które 
nie jest niczym innym niż dalszym 
wyjaśnieniem nazwy, wśród innych 
licznych przywilejów Rosa Mystica, 
które nadal są w użyciu w czasie 
Kościoła, to znaczy czasie, gdy lu-
dzie są wezwani aby przeżywać wy-

bawienie, które dokonało się przez 
Jezusa, chroniąc Ciało Mistyczne, 
w którym każdy wierzący, poprzez 
Słowo i sakramenty, ma możliwość 
spotkania Jej Syna żyjącego i dzia-
łającego jak dwa tysiące lat temu 
na ulicach palestyńskich. I oto dla-
tego pobożność maryjna, z jaką 
spotykamy się tutaj w Fontanelle 
jest tak bardzo skoncetrowana na 
Eucharystii – przypomnijmy sobie 
Światowy Dzień Komunii Wynagra-
dzającej – i na wszystkim, co może 
poprawić naszą relację z Jezusem 
przed i po spotkaniu eucharystycz-
nym. Modlitwa, ofiara i pokuta, 
symbolizują trzy róże na posągu 
Rosa Mystica, to znaczy pracę wy-
maganą do każdego prawdziwego 
nawrócenia, która składa się, ma-
jąc Jezusa jako wzór, na przeobra-
żeniu naszego starego człowieka w 
człowieka nowego. Pobożność dla 
Maryi, Pośredniczki Syna, kieruje 
się ku znalezieniu nowego impulsu 
przynajmniej raz w miesiącu; 13, ta 
data, której pragnęła tyle razy w hi-
storii – myślimy także o Fatimie – i 
która ostatecznie odnajduje swo-
je zwieńczenie w Godzinie Łaski, 

którą celebrujemy tutaj uroczyście 
podczas świeta Niepokalanej, jak 
i we wszystkich innych miejscach 
maryjnych, jest i praktyka codzien-
na Różańca Świętego, do której 
przywiązuje się duże znaczenie. 
Praktyka, do której wierni zawsze 
są przywiązani z ufnością w ciągu 
wszystkich lat i którą kontynuują z 
wiernościa i stale, nawet w momen-
tach najbardziej niepewnych i trud-
nych, jeśli chodzi o los sanktuarium 
w Fontanelle. Jedna wiara, jedna 
miłość ku Matce jako sposób doj-
ścia do Syna, który Maryja wydaje 
się bardzo cenić, nie tylko z powo-
du liczby wiernych pielgrzymów, 
którzy przybywają do tego miejsca 
w ciągu roku, ale także poprzez 
nawrócenia, jakie miały tu miejsce. 
Jedna wiara i jedna miłość, której 
wzrostu w przyszłości pragniemy, 
aż do zrealizowania jej w pełni, cze-
go, być może, jeszcze nie osiągnę-
liśmy całkowicie, przez rzeczywiste 
projekty Rosa Mystica w Fontanelle 
i Jej Źródła Łaski i Miłosierdzia. 

Zrealizowane przez 
Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
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Ojciec Laux, wielki czciciel i 
gorliwy propagator w świecie 
pobożności dla Rosa Mystica, 
reprezentant wszystkich 
kapłanów, którzy w każdym kraju 
miłowali Rosa Mystica.

Mgr. Gianfranco 
Mascher, Wikary 
generalny diecezji 
Brescia celebrant w 
Fontanelle razem z Mgr. 
Marco Alba, delegatem 
episkopatu tego miejsca, 
w trakcie błogosławienia 
wiernych.

Mgr. Paolo Hnilica, przyjaciel i bliski współpracownik Świętego 
Jana Pawła II, z Don Emilio, pierwszym kapłanem nominowanym 
przez biskupa z Brescia ds kultu w Fontanelle i Don Renzo Begni, 
Misjonarz z Montichiari do Wenezueli.

We wrześniu 2006 stu kapłanów, dwóch biskupów, kilka zakonnic i 
grupa świeckich ze Stanów Zjednoczonych odwiedziła Fontanelle. Tutaj, 
widzimy ich w Fontanelle i w katedrze w Montichiari podczas celebracji.
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Informacje: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Godziny w marzec 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: 15:00 Spowiedź; 16:00 Różaniec Św.

W każdy wtorek i piątek:
15:00 Spowiedź; 15:30 Różaniec Św. lub Droga Krzyżowa
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.

4 i 5 marca : pierwszy piątek i pierwsza - sobota miesiąca
15:00 Adoracja, Różaniec Św., Spowiedź.
16:00 Msza Św.. 

Sobota 19 mars: Uroczystość Św. Józefa - Godziny świąteczne.

Triduum Paschalne : czwartek - piątek - sobota wielka 
– czwartek godziny normalne
–  piątek, dizeń postu ścisłego. 15:00  Droga Krzyżowa na pamiątkę 
śmierci Pana 

– sobota – Spowiedź i Różaniec Św. (nie ma Mszy)

Niedziela 13: Dzień Maryjny
15:00-17:00  Spowiedź; 15:00 Adoracja. 
15:30 Różaniec Św.; 16:00 Msza Św. 

Piątek 25 – Wielki Piątek
Nie ma celebracji Zwiastowania z powodu Wielkiego Piątku. 
Celebracja jest przeniesiona na poniedziałek, 4 kwietnia. 

W piątki Wielkiego Postu przestrzegamy postu. 
Godziny w ciągu miesiąca kwietnia pozostają niezmienione, 
ale ulegną zmianom 1 maja.

W Brazylii znajduje się siedziba Wspólnoty Małych Misjonarek Maryi Rosa Mystica, które współpracują z lokalnym 
biskupem w różnych parafi ach. Otworzyły inne domy w Panamie i innych krajach. Wspólnie z nimi pracuje także wielu 

kapłanów odznaczających się wielką pobożnością do Rosa Mystica, prowadząc liczne grupy modlitewne.

Fontanelle: modlący się pielgrzymi. Deszcz róż.


