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 ،له األسرة بعد كل ما تتعّرض
فحب العائلة بحاجة ماسة الى 

 . رستيا اإلنصهار مع حّب اإلفخا
فبقّوته التجديدية مع صالة العائلة 
وتكريسها لمريم وطلب شفاعتها 
تمنح العائلة قوة كبيرة للصمود في 

 .وجه كل الصعاب والعقبات
كلمات البابا فرنسيس هي إن  

بمثابة حافز فّعال حّتى نعي وندرك 
اهمّية القربان المقّدس وفعاليته في 

 .حياتنا
إذا استطاعت العائلة أن    "  

تتمحور حّول المسيح، فهو يوحد 
. وينير الحياة العائلّية بأسرها

فُتختبر اآلالم والمصاعب بّشركة 
مع صليب الرب، وتسمح معانقته 

فتكون أّيام . بتحّمل أسواء األوقات
العائلة المّرة، اتحاًدا مع المسيح 
المتروك، والذي يعينها على 

فتصل . ةتجّنب فسخ العالق
تحقيق "العائالت رويًدا رويًدا إلى 

قداستها، من خالل الحياة 
الزوجية، بنعمة الروح القدس 
وبالمشاركة أيًضا في صليب 
ل الصعوبات  المسيح، الذي يحوِّ

فصل ( "واآلالم الى عطية حب
317( 

2صفحةتتّمة

مع األسف الشديد نحن نمّر بمرحلة 
صعبة جّدا على صعيد سر الزواج 

التي تتعّرض لإلهانات دسّية العائلة قو
 . والشتائم

انفسنا بحاجة  في الوقت عينه نجد
ملّحة للصالة من اجل كل العائالت 
خاصة تلك التي تمّر بمرحلة صعبة 

من الفقر الروحّي  تعاني و تنازع 
 . والمعنوي واإلقتصادي

 

األحد الثاني من شهر تشرين األول كان يوم ممّيز في  
، خاصة لمقّدسافونتانيل من صالة وسجود وتكريم للقربان 

 . التكفيرية كان يوم النهار العالمي في المناولةواّنه 
مقتطفي من الفصل األخير لإلرشاد نوّد ان نقّدم لكم 

الرسولي ما بعد السينودس الذي اقّره البابا فرنسيس، 
 “.الحّب في العائلة"بخصوص 

“

 

 قوّة القربان المقّدس في العائلة
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عة لعدة قرون في طبعدها حفظت هذه الق
وأجريت عليها علبة من زجاج مختومة 
ات برهنت كلّها دراسات وأبحاث وإختبار

انها من دون ادنى شك هي عبارة عن 
قطعة من قلب إنسان تحتوي على نفس فئة 
 . الدم الموجودة على كفن المسيح في تورينو

اإليمان في القربان المقّدس يواجه في  ولكن
الوقت الحالي عقبات اكثر، حيث يحاول 

من خالل  ويساعدنا تماما ان يفهمنا  بّ الر
ية في القرون األخيرة الظهورات المريم

اسع ، والتي راحت تتزايد على نطاق و
خاصة خالل العقود األخيرة، ومعجزات 
راحة اإلفخارستيا التي تبعث فينا الضوء وال

حصلت ثالث  1992في بيونس ايرس ف.
 ت ظاهرتيحصل1994معجزات وعام 

 حتفال إوخالل  1996، وعام يف من الدم نز
عيد إنتقال السيدة العذراء ، وقعت قربانة ارضا 

وكالمعتاد التقطت هذه القربانة ووضعت في 
حتى تذوب لتشرب بالماء مليء  ءوعا
بعد عدة اّيام تحّولت الى قطعة لحم تّم .بعدها

فحصها في مختبرين مختلفين متخصصين في 
اّنها سيدني ونيويورك، حيث كانت النتيجة 

انسجة من القلب ال تزال حّية، إضافة الى 
وجود خاليا دم بيضاء ما تزال سليمة تخص 

 ...قلبا تعّرض لكثير من المعاناة

 !هذا بالفعل صحيح
باإلتحاد العالمي في المناولة "ل دائما نحتفل في األحد الثاني من شهر تشرين األول كما هو الحا

قّدس بإهتمام كبير وإخالص مطلق مّتحدين بالصالة في هذا اليوم نقّدم في فونتانيل القربان الم" التكفيرية
تي يتعّرض لها وتعويض عن كل اإلهانات ال" تكفير"مع باقي المؤمنين في العالم اجمع وذلك على نية 

او الشّك في تحّول الخبز والخمر الى جسد ودم يسوع المسيح  في سر يسوع في القربان بدءا من الكفر 
واألكثر خطورة هو التعّمد في إهانة القربان المقّدس ، حيث مع األسف مجموعات دينية . اإلفخارستيا

 . عقيدة الكاثوليكية تجاه القربان المقّدسعّدة تتعارض مع ال

القربان المقّدس في العائلةقّوة   

  1صفخحة تتمة 

مشاعر شك، سطحية إزدراء، 
وتصرفات ال تنتمي فقط الى عصرنا 

ان نعترف الحالي إضافة الى اّنه علينا 
انه ليس من السهل تقّبل بأنه على المذبح 

. وبعد تالوة التكريس تحصل المعجزة 
كذلك ليس من السهل اإلعتقاد بأنه كلّما 

ه وشربنا من هذ ا الخبزاخذنا من هذ
نكون فعال نأخذ جسد ودم يسوع  الكأس 

لى عوالحقيقي القادر   المسيح الحيّ 
تماما كما كان منذ الفي عام على التجدد 

 .طريق فلسطين

الرّب لهذه األسباب بالذات اراد  
وتغذية إيماننا  شكوكنا وإزالةمساعدتنا 

 ".سر اإلفخارستيا"ب 

بهذا الحدث الفائق عن الطبيعة ، والذي 
يرافق تاريخنا المسيحي بطريقة او 

بأخرى، ينزع النقاب ويصبح وجود 
هناك  .يسوع حقيقي في سر القربان

: ت معجزة القربانظواهر عّدة تثبّ 
. اشهرها معجزتا بولسينا و النسيانو
الحالة . حالتان مألتا الشك في قلب الكهنة

القربانة  بدأتالكاهن كيف  شاهداألولى 
.تتحول الى قطعة من اللحم   

إّن الصالة في العائلة هي وسيلة 
متميزة للتعبير عن هذا اإليمان 

فبإمكان أفراد العائلة  هالفصحّي وتقويت
أن يجدوا بعض الدقائق كلّ يوم كي 

، يبقوا مّتحدين أمام الرب الحيّ 
ويخبروه باألمور التي تقلقهم، ويصلوا 

من أجل احتياجات العائلة، ومن أجل 
شخص يمّر بوقت صعب، ويطلبوا منه 

أن يساعدهم ليحبوا، ويشكروه على 
الحياة وعلى األشياء الجيدة، ويطلبوا 
من السّيدة العذراء الحماية تحت ظل 

 . عباءتها األمومّية

وبعبارة بسيطة، وقت الصالة هذا 
طيع أن يفعل الكثير من الخير يست

 . للعائلة

إن مسيرة الصالة الجماعّية تصل إلى 
ذروتها في المشاركة في اإلفخارستيا، 

فيسوع يقرع . خاّصة في أيام اآلحاد
على باب العائلة كي يتشارك معها 

 ). 20، 3رؤ . را(عشاء اإلفخارستيا 

هنا، يستطيع الزوجان من جديد ختم 
جمعهما، والذي العهد الفصحّي الذي 

يعكس العهد الذي مهره هللا على 
 ةالصليب مع اإلنسانيّ 

هكذا نالحظ الروابط الوثيقة القائمة بين 
 تفقو .االحياة العائلية واإلفخارستي

اإلفخارستّيا يشّكل قّوة وحافًزا كي 
نعيش كلّ يوم العهد الزوجّي مثل 

 ")318فصل (. كنيسة بيتّية"

  مونسنيور مارك البا
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 2013و 2008لك في بولونيا عام كذ
 .حيث حصلت احداث مشابهة

واثناء المناولة وقع  2008عام  
 ت، وضعجزاء من القربان اضا ار

وبعد اسبوع شوهد نقاط من في الماء 
الدم عليها وبعد فحصها في المختبر 

 :جاءت النتيجة كالتالي

العّينة المرسلة عبارة عن انسجة من "
حالة ايضا إكتشف وفي هذه ال".القلب

سليمة ال نستطيع بيضاء دم كريات 
 .إيجادها في خاليا جسم ميت

: وقعت حادثة مماثلة 2013عام 
هذه الخاليا : "وكانت نتيجة الفحص

عضلّية مخططة انسجةتحتوي على 
شبيهة تماما بأنسجة عضالت القلب 

مع بعض التعديالت التي تظهر 
احيانا في حاالت العذاب الشديد 

 .األلمو

مكسيك  في تيكستال في كذلك في ال
حيث  2006سان مارتين عام ة رعيّ 

بدأت برشانة ترشح دما وعند 
الفحص كانت النتيجة مشابهة للنتائج 

 .السابقة التي رأيناها

واآلن في هنغاريا نحن بصدد فحص 
ظاهرتين شبيهتين بالتي سبق ان 

   .كتبنا عنها

إضافة الى كل ما سبق هناك اسباب 
رى تحّفز إيماننا برحمة الرّب التي اخ

نعيشها هذه السنة بحّب كبير وإلتزام 
 .كلّي في المناولة التصحيحية

 .روزانا بريشيتي ميسوري

 

 
 :حصلنا على

وهي قرية  كبيرة في  Pedaceفي  دون توليو سكارسللو، قســساألب  –من كوسنزا  ■
ة اثمرت لعدة سنوات في رعّيته ة حّدثنا عن مجموعة صالمحافظة كوسنزا، في رسالة طويل

القدس و بمساعدة السّيدة ماريا فيتاريتي، اتت مؤخرا الى مونتيكياري برحلة حّج بنعمة الروح 
فهي كالمنارة التي تضيء وتدفئ كل .ان تفانينا الى ماريا روزا ميستيكا عزز إيماننا."مع زوجها

لصالة في كنيستنا عند إحتفالنا بالذبيحة عشنا اوقاتا رائعة في ا. األشخاص اللذين يتقّربون منها
على شرف مريم العذراء وهو بدوره، بعد ان إنتخب بابا توّجه فورا الى بازيليك سانتا ماريا 

 ".صّحة الشعب الروماني:"ماجوري لتبجيل مريم العذراء
فنقطف يسوع الذي إفتدانا وقّدسنا ، . التمّثل بفضائل مريم العذراء تحثنا على حّب يسوع اكثر 

. من يدي مريم روزا ميستيكا وردة حمراء بيضاء وصفراء فتقودنا نحو الحّب والصالة والعذاب
نحّب مريم الى األبد، فمريم هي من كانت وراء القديسين : نهتف مع القديس الفونس دي ليغوري 

المخلصين الرسولين بطرس وبولس اللذين فّجروا هذا النبع الحّي لتنقية نفوس المؤمنين 
 "روزا ميستيكا، اّم الكنيسة، صلّي ألجلنا:"ونهتف بصوت واحد مليئ بالفرح قائلين . وتقديسهم

 من انصار ماريا روزا ميستيكا
 دون توليو سكارسللو

 راعي ابرشية بطرس وبولس
 .ايطاليا –جماعة الرسل في بيداس كوزنسا 

 
.يو سكارسللو شخصيا للصالة معنا في هذا المكان المقّدسونحن بدورنا ندعو األب تول  

 
عيد المالئكة القّديسين في بازيليك سّيدة  2016ايلول  29من كوسنزا الخميس  ■

التونادي لوريغانو يوبيل عائلة الصالة لماريا روزا ميستيكا في كوسنزا ولجمعّية مريم 
ء العطلة الصيفية اعدنا إفتتاح سنة الرحمة تعاوّنا سوّية في انشطة الصالة وبعد إنتها ام

 .جديدة

بدأت صلواتنا عند الثالثة والنصف عند النبع حيث تم العثور على صورة العذراء  اّم 
.الرحمة والتي تكلل اليوم على عرش المذبح الرئيسي للكاتدرائية  
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 المصرف المعتمد 
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722 

c/c post. 0 07601 11200 000029691276 
انجلو مور بإدارة جمعية مريم الوردة السرية: المدير  

: طباعة  1990 -11 –29في  90/61:  ترخيص من محكمة براشيا
مونتيكياري   . م.م.تيبوبيناتي ش   

لبنان -بعبدات مجموعة صالة مريم الوردة السرّية : ترجمة  

 2016 تشرين األوللشهر برنامج اإلحتفاالت الليتورجية 
 

 :كل يوم
 الوردية:  15:30                         إعترافات : 15:00

 
 :ثالثاء وجمعةكل 

 وإعترافات   وردية:  15:30       إعترافات:  15:00
 قّداس: 16:00

 
 :السبت
 سهرة: 16:00وردية            :  15:30إعترافات     :  15:00

 
 األحد وأيام األعياد

 سجود:    15:00 إعترافات          :   17:00 – 15:00
 قّداس:  16:00وردية                                :  15:30

 يصادف المناولة التصحيحية تشرين األول ثاني احد من الشهر 9
 صلوات وإعترافات كل النهار 

 فات وورديةبدء الصالة الجماعية  مع إعترا 9:00
 زياح القربان وتوزيع الخبز المبارك على الجموع 11:00

 بعد الظهر نفس دوام اإلحتفاالت 
 

سيغلق الباب المؤدي  2016نعلمكم بأنه إبتداء من اول تشرين األول 
   7:00حتى  20:00الى المسبح والدرج المقّدس من الساعة 

 
 + 393247993898: المسؤول + 39030964111: إلستعالماتا

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

 مجلّة شهرية
 مؤسسة ماريا روزوا ميستيكا

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

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 
:اإلتصال للتواصل الرجاء  

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 
Tel: 030 964111 

030964111: هاتف  
E-mail:                     

:الموقع اإللكتروني التالي             
www.rosamisticafontanelle.it 

 جمعية ال تبغي الربح 
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003 
conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia 

Expedition en abonnement postal 
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia 

  حصلنا على 
 

 

 

 

 

في هذا الشهر الذي مضى، لم يأتي فقط الى فونتالنيل حجاج من بلدان مجاورة او 
ففي .بلدان مختلفة، بل اقمنا في فونتالنيل إحتفالين مهمين ألنهما مّثال بلدا بأكمله

توا الى إحتفال على شرف ماريا روزا ميستيكا للشعب السنغالي، الذين ا ايلول اقيم 
شارك في اإلحتفال آباء عدة من مختلف المجموعات وترأس . إيطاليا بقصد العمل 

 .الذبيحة اإللهية المونسنيور نيفيل جو بيريرا المنسق العالمي

ت في سويسرا ، إستقرّ  الهندية وفي األول من تشرين مجموعة اخرى من العائالت
من تشرين األول والثاني منه ورافقهم كهنة من الهند ومن سويسرا، امضوا األول 

 .في فونتانيل كرياضة روحية في الصالة والتأمل

هذه العائالت أّثرت بنا كثيرا، فهي متماسكة تصلي مع بعضها، الشبان واألهل 
شاركوا في التأمل حسب اعمارهم ومستواهم العلمي، فهذه الصلوات تتكرر هنا منذ 

 سنين عديدة

منذ قرون عّدة اآلباء اليسوعيون ينشرون التفاني لمريم وسط ترانيم 
ير نحو الكنيسة، فعبرنا الباب المقّدس حيث كنا نس. ت وصلوات زياحا

.اقيم اليوبيل   
عند الساعة الرابعة والنصف إحتفلنا 

بالذبيحة اإللهية التي ترأسها األب 
خالل القّداس باركنا لوحة . جوزيف

، هذه اللوحة من ماريا روزا ميستيكا ل
عمل االستاذ مارسيللو ال نوفي الذي 

 .قّدمها خصيصا لمجموعتنا

آباء لوريغانو مع هذه الشهادة المختصرة ان اشكر كل  اتمنى
وباألخص األب  اللذين سمحوا لنا بعيش نهار صالة  رائع جدا

الذي ترأس  اشكر األب جوزيفكما . الرئيس ماريو مادونا
القداس اإلحتفالي وجمسع أعضاء جمعية مريم ام الرحمة وكل 

 . اللذين شاركوا في هذا اإلحتفال

اخيرا إسمحوا لي ان اشكر كل اللذين اتوا من بعيد ليشاركونا 
 .بعاطفتهم وصلواتهم

فلتعطيكم مريم العذراء ماريا روزا ميستيكا بركتها األمومية لكّل 
 باولو كاراسوللوجيان                                  .واحد منكم

ل ا اا كا

المساحة ال تسمح لنا بنقل العديد من الشهادات الجميلة التي تكتب عن ماريا روزا 
نحن جميعا متحدين بالصالة وبقلب ماريا روزا . ميستيكا، ولكن كلها حفظت في سجالتنا

 ميستيكا األمومي،
فونتانيل –جمعية روزا ميستيكا   


