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Siła Eucharystii w rodzinie
W drugą niedzielę października, która będzie
szczególnym dniem modlitwy i adoracji, w
Fontanelles przed Najświętszym Sakramentem w czasie Eucharystii, głównie w intencji
wynagrodzającej za wszystkie niedoskonałości i wykroczenia, chcielibyśmy ofiarować wam
dwa fragmenty ostatniego rozdziału Amoris
Laetitia, ostatniej Adhortacji apostolskiej postsynodalnej Papieża Franciszka na temat miłości w rodzinie

N

iestety, jesteśmy w okresie, gdy sakrament małżeństwa i świętość rodziny cierpią codziennie z powodu
zniewag i mistyfikacji. Teraz odczuwamy coraz bardziej pilną
potrzebę modlitwy za wszystkie
rodziny, szczególnie za liczne
rodziny w trudnościach, zranione, kontestowane wskutek agresywnej siły ubóstwa duchowego,

moralnego i ekonomicznego.
Miłość małżeńska i rodzinna,
szczególnie gdy jest dręczona,
ma wielką potrzebę zanurzenia
się i oczyszczenia przez miłość
Eucharystii dzięki jej mocy regeneracji i odzyskania wsparcia w
modlitwie wspólnotowej, głównie
tej poświęcającej się Maryi i Jej
możnemu wstawiennictwu.
Powierzamy zatem słowa Papieża Franciszka waszej refleksji,
aby mogły one stać się skuteczną zachętą, aby żyć ze świadomością i wielkim uznaniem dla
Chleba eucharystycznego. „
Jeśli rodzina jest w stanie
skupić się na Chrystusie, On
jednoczy i oświeca całe życie
rodzinne. Bóle i niepokoje zostają przezwyciężone w zjednoczeniu z Krzyżem Pana a
ucałowanie Go pozwala zmierzyć się z najgorszymi chwiCIĄG DALSZY NA STR. 2
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lami. W ciągu trudnych dla
rodziny dni więź z Jezusem
opuszczonym może pomóc
uniknąć rozpadu” (nr 317).
„Modlitwa rodzinna jest
sposobem uprzywilejowanym, aby wyrazić i wzmocnić tę wiarę paschalną. Można zarezerwować kilka minut
każdego dnia, aby być zjednoczonymi przed Panem żyjącym, opowiedzieć Mu o swoich zmartwieniach, modlić się
w potrzebach rodzinnych, modlić się za kogoś, kto przechodzi trudne chwile, aby prosić
o pomoc aby miłować, dziękować za życie i za dobre
rzeczy, aby prosić Dziewicę
o opiekę pod Jej matczynym płaszczem (…). Droga
wspólnotowa modlitwy ma
swój punkt kulminacyjny
we wspólnym uczestnictwie
w Eucharystii, szczególnie
podczas niedzielnego posiłku.
Jezus puka do drzwi rodziny,
aby dzielić z nią komunię eucharystyczną (cf. Ap 3, 20).
Małżonkowie zawsze mogą
przypieczętować tam nowe
przymierze paschalne, które
ich łączy i które odzwierciedla
Przymierze, jakie Bóg zawarł
z ludzkością poprzez Krzyż.
W ten sposób, zdajemy sobie sprawę z intymnych więzi
istniejących między życiem
małżeńskim a Eucharystią.
Pokarm Eucharystii jest siłą
i zachętą, aby żyć każdego
dnia przymierzem małżeńskim jako „Kościół domowy”
(nr. 318)
Mgr. Marco Alba
Delegat Episkopatu

TO ABSOLUTNIE PRAWDZIWE!
Jak zwykle, druga niedziela października, jaką celebrujemy tutaj w
Fontanelles jest dniem „Światowej Unii Komunii Wynagradzającej”.
Jest to dzień, podczas którego zbliżamy się do Świętej Eucharystii
z wielką uwagą i szczególnym oddaniem, w jedności modlitewnej z
wszystkimi wiernymi na świecie, szczególnie w zamyśle „wynagradzania” poprzez naszą miłość, przynajmniej w części, za wszystkie
niedoskonałości, które niestety tworzą się każdego dnia przeciw
temu sakramentowi.

W

szystkie rodzaje niedoskonałości, które pochodzą z niewierności, czy nawet jedynie
pochodzą z wątpienia w rzeczywistą
obecność Pana Jezusa z Jego ciałem
i chwalebną krwią poza świętą hostią
i świętym kielichem, aż do zbliżania
się powierzchownego do tego tak tajemniczego sakramentu, ale zarazem
tak istotnego, aż do wielu profanacji
rozmyślnych wobec Eucharystii, które dokonują się niestety ciągle, wbrew
wierze katolickiej. Zwątpienia, powierzchowność, pogarda, wszystko to nie
tylko jest przynależne naszym czasom.
Z drugiej strony, trzeba powiedzieć, iż
nie trzeba szokować się, gdy nie jest
łatwo uwierzyć, że na ołtarzu, gdzie
kapłan głosi słowa konsekracji, tworzy się za każdym razem tak donośny
cud. Podobnie niełatwo uwierzyć, że
gdy za każdym razem gdy spożywamy
tę małą hostię i pijemy z tego kielicha,
naprawdę jesteśmy odżywiani przez
ciało i krew Pana Jezusa, spotykając
Go żywego i rzeczywistego ze swoją
mocą odnowy, jak było to dwa tysiące
lat temu w Palestynie. Ale dokładnie
z tego powodu Pan, które zna dobrze
nasze ograniczenia a zatem i nasze
zwątpienia, chce wspomóc naszą wiarę
poprzez „cuda eucharystyczne”. Dzięki

tym nadzwyczajnym zjawiskom, które
towarzyszą całej historii chrześcijańskiej, w taki czy inny sposób, niekiedy
zasłona odsłania się i wielkie misterium
obecności rzeczywistej staje się widoczne. Istnieją co najmniej dwa wśród tych
wzniosłych zjawisk: najbardziej znane
to te z Bolsena i Lanciano. Chodzi o
dwa przypadki, gdy kapłani niepokoili
się wskutek watpliwości. W pierwszym
kapłan widział, jak hostia poświęcona
zaczęła krwawić obficie, podczas gdy
w drugim przypadku widziano hostię
przeobrażającą się w kawałek ciała.
Otóż, ten kawałek ciała, zachowywany
przez wieki w zapieczętowanej szklanej gablocie i badany w latach siedemdziesiątych nowoczesnymi metodami
naukowymi, dowodzi bez żadnej wątpliwości, że to odcinek serca ludzkiego
zawierającego, równie dziwne może się
to wydawać, ten sam typ krwi odnalezionej na Całunie Turyńskim. Jednak,
nawet obecnie, gdzie wiara ogólna i
ta w eucharystii w szczególności, napotyka jeszcze na przeszkody coraz
większe, Pan wydaje się nas rozumieć i
pomagać nam w naszych trudnościach.
Gdyż, jak objawienia maryjne w ciągu
ostatnich wieków stawały się coraz liczniejsze i rozpowszechnione a szczególnie w ciągu ostatnich dziesięcioletnich,
Pozdrawienia
z Maracaibo
(Wenezuela)

również cuda eucharystyczne mnożą
się, z nich możemy czerpać światło i
wzmocnienie. Oto małe podsumowanie. W Buenos Aires, w Argentynie,
w 1992 odnotowano nawet sekwencje trzech nadzwyczajnych wydarzeń
a w 1994 dwa krwawienia.
W 1996, najbardziej uderzające: podczas celebracji święta Wniebowzięcia,
hostia upadła na ziemię;
jak przewidziano dla tego
typu przypadków,
cząstkę umieszczono w
małym zbiorniku z wodą,
aby rozpuściła się i mogła
zostać wypita. Jednak, po
kilku dniach, znaleziono ją
przeobrażoną w ciało, które
zbadano w dwóch różnych laboratoriach wysoko wyspecjalizowanych w Sydney i New York’u.
Dowiedziono, że chodzi o fragment
tkanki serca ciągle jeszcze żywej, co
wykazała obecność nienaruszonych
białych krwinek i poza tym należących do serca osoby, która zniosła
straszne cierpienia. Polska, 2008 i
2013, podobne scenariusze: w 2008,
w czasie rozdzielania komunii opłatek upadł i został umieszczony w
wodzie. Tydzień później, cząstka ta
miała dziwne czerwone skrzepy, które po zbadaniu dały następującą odpowiedź: „Próbka pochodzi z mięśnia
sercowego”. Także w tym przypadku,
zadziwiającym faktem jest obecność
nienaruszonych białych ciałek, które
nie mogły absolutnie być obecne w
tkance serca zmarłego. W 2013, ta
sama sekwencja wydarzeń i podobny wynik: „fragmenty tkanki zawierają części pofragmentowane mięśnia
poprzecznie prążkowanego bardzo
podobnego do mięśnia sercowego ze
zmianami, które pojawiają się często
w czasie agonii”. Ale także w Tixtla
w Meksyku, w parafii Saint-Martin,
w 2006, hostia zaczęła krwawić z
rezultatem analogicznym do tych,
które obserwowaliśmy, podczas gdy
aktualnie na Węgrzech jesteśmy w
trakcie badania dwóch innych wydarzeń niedawnych, podobnych do
tych, które opisaliśmy. I dla licznych
innych powodów, utwierdzeni w wierze przez miłosierdzie Boże, przeżywamy także w tym roku z intensywną
miłością w pełnym oddaniu, naszą
małą ale istotną „komnię wynagradzającą”.
Rosanna Brichetti Messori

Otrzymaliśmy
■ Cosenza - Ojciec Don Tullio Scarcello, kapłan w Pedace, wielkim mieście na prowincji Cosenza, w długim liście mówi nam o grupie modlitewnej,
która rozkwitała podczas wielu lat w jego parafii dzięki łasce Ducha
Świętego i pracy pani Maria Viteritti, przybyłej niedawno w pielgrzymce
do Fontanelle ze swoim mężem. „Z pobożnością dla Rosa Mystica nasza
wiara wzmocniła się. Jest jak latarnia światła, która rozświeca i ogrzewa wszystkie osoby, które się do niej zbliżają. Przeżyliśmy intensywne
chwile modlitwy w naszym Kościele podczas celebracji na cześć Rosa
Mystica. Papież Franciszek ustawicznie zaprasza wiernych z całego
świata do miłowania Panienki i on sam, po swoim wyborze na papieża,
udał się do Bazyliki Santa Maria Maggiore, aby uczcić Najświętszą Panienkę „Świętą ludu rzymskiego”. Naśladowanie cnót Panienki powinno
nas zachęcić do miłowania coraz bardziej Jezusa, który nas odkupił i nas
uświęca poprzez dzieło Ducha Świętego. Przyjmujemy z matczynych
rąk Panienki „Rosa Mystica” róże czerwone, białe i żółte, które prowadzą
nas ku miłości, modlitwie i cierpieniu. Krzyczymy ze Św. Alphonsus Maria Liguori: « De Maria nunquam satis ». Miłujmy Panienkę na zawsze.
To od Maryi Wspólnota wiernych Świętych Apostołów Piotra i Pawła
de Pedace powinna brać źródło wody żywej, aby zostać oczyszczona
i uświęcona. Z jednogłośnym krzykiem radości wołamy: „Rosa Mystica,
Matko Kościoła, módl się za nami!”
Czciciel Rosa Mystica
Don Tullio Scarcello
Pasterz Wspólnoty Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Pedace (Cosenza) – Włochy
Zapraszamy Don Tullio, aby osobiście przybył modlić się z nami do tego błogosławionego miejsca.

■ Cosenza - We czwartek 29 września 2016, święto Świętych Archaniołów. W Bazylice Notre-Dame de la Catena di Laurignano (CS), odbył się
jubileusz Cénacle Modlitwy do Rosa Mystica z Cosenza i Stowarzyszenia
Maryi Matki Miłosierdzia; współpracujemy wspólnie przy organizowaniu
modlitw i otwarciu nowego roku społecznego po przerwie świątecznej.
Uroczystość rozpoczęła się o 15.30 przy źródle, gdzie odnaleziono obraz
Dziewicy Miłosiernej, który teraz króluje nad ołtarzem głównym Bazyliki.
Od wieków Ojcowie Pasjoniści rozprzestrzeniają swoją pobożność. Podczas procesji, pośród śpiewów i modlitw, kierowaliśmy się ku Bazylice
przechodząc przez Porta Santa, gdzie miał miejsce jubileusz. O 16.30

Otrzymaliśmy
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył Ojciec Joseph; w czasie Mszy obraz Rosa Mystica
został pobłogosławiony; jest to dzieło Mistrza Marcello
La Neve, który wykonał je dla
naszego zrzeszenia. Poprzez
to krótkie świadectwo pragnę
podziękować całej wspólnocie
Ojców z Laurignano, szczególnie Ojcu Superiorowi, Mario
Madona, dzięki któremu mieliśmy możliwość przeżywania
tego dnia modlitwy i braterstwa,
Ojcu Joseph’owi, który zawsze
był dyspozycyjny i przewodniczył celebracji eucharystycznej,
jak również wszystkim uczestnikom modlitwy Cénacle de Rosa
Mystica i Stowarzyszeniu Maryi
Matki Miłosierdzia, którzy byli
obecni podczas uroczystości.
Wreszcie, pozwólcie mi podziękować tym wszystkim,
którzy przybyli z daleka, aby nam towarzyszyć ze swoim oddaniem i modlitwami. Błogosławiona Panienka
Rosa Mystica niech obdarzy każdego z was swoim
macierzyńskim błogosławieństwem.
Giampaolo Caracciolo

Godziny Październiku 2016
Każdego dnia:
15.00: Spowiedź;
15.30: Różaniec Święty
W każdy wtorek i piątek:
15:00 Spowiedź;
15:30 Różaniec Święty lub Droga Krzyżowa
16:00 Msza Święta
Sobota
15:00 Spowiedź;
15:30 Różaniec Święty.
16:00 Msza Święta przedświąteczna
Niedziela i dni świąteczne :
15:00-17:00 Spowiedź; 15:00 Adoracja.
15:30 Różaniec Święty; 16:00 Uroczysta Msza Święta
9 października - 2° niedziela października
Uroczysta celebracja Światowej Unii Komunii
Wynagradzającej - Dzień modlitwy i pokuty.
09:00 Poczatek modlitwy wspólnotowej;
Spowiedź i Różaniec Święty
11:00 Msza, procesja i rozdzielanie
Błogosławionego Chleba
Po południu: godziny świąteczne.
Zanotujcie, że od 1 października 2016 brama wejściowa do basenu
i schodów świętych będzie zamknięta między 20:00 a 07:00.
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W ostatnim miesiącu nie tylko liczni pielgrzymi z sąsiednich
krajów i krajów z całego świata przybyli do Fontanelles, ale
mieliśmy również dwie ważne celebracje, ponieważ reprezentowały cały kraj. We wrześniu miała miejsce uroczysta
celebracja ludu syngaleskiego, rezydującego we Włoszech
z powodów zarobkowych, na cześć Rosa Mystica. Uroczysta celebracja, podczas której uczestniczyli kapłani z różnych
grup, była przewodzona przez Mgr. Neville Joe Perera, Koordynatora Narodowego...
Na początku października, MARYJNA KONWENCJA DS
RODZINY została zorganizowana przez grupę rodzin indyjskich rezydujących w Szwajcarii niemieckojęzycznej, w towarzystwie kapłanów z Indii i Szwajcarii; spędzili oni 1 i
2 października w Fontanelles na rekolekcjach modlitwy i
refleksji. Zbudowali nas swoim przykładem rodzin, które
wspólnie się modlą. Następnie, młodzież i rodzice mieli
czas specyficznych chwil refleksji, zgodnie z ich wiekiem
i stanem duszy. Te chwile modlitwy powtarzane są od lat.

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
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P.O. BOX - 134 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
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