DE STEM VAN ROSA MYSTICA
MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)
OKTOBER 2016 - JAAR 26 - N.6
Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy

Opoffering

Gebed

Boetedoening

De kracht van de Eucharistie binnen het gezin
Deze tweede zondag van oktober in Fontanelle is een speciale dag van gebed en aanbidding van het allerheiligste Sacrament van
de Eucharistie, in het bijzonder als herstel
van alle tekortkomingen en overtredingen.
Daarom willen wij u graag twee passages
aanbieden van het laatste hoofdstuk van
Amoris Laetitia, de recente post- synodale
apostolische brief van Paus Francis over de
liefde binnen het gezin.

elaas beleven wij tijden
waarin het sacrament van
het huwelijk en de heiligheid van het gezin lijdt onder dagelijkse beledigingen en verkeerde
informaties. Op hetzelfde moment,
ervaren we meer en meer de dringende noodzaak om te bidden voor
alle gezinnen, in het bijzonder voor
de vele gekwetste families in nood,
uitgedaagd door de agressieve
kracht van zoveel geestelijke, mo-

H

rele en economische armoede. De
echtelijke en gezinsliefde, vooral
als die worden gekruisigd, hebben
een grote behoefte om onder gedompeld en gezuiverd te worden
door de eucharistische liefde met
zijn helende krachten en om met
behulp van gemeenschappelijk gebed er weer boven op te komen; in
het bijzonder is de overgave aan
Maria en haar machtige voorspraak
van groot belang.
Hiervoor vertrouwen wij u de
woorden toe van paus Franciscus
ter overdenking, zodat zij een effectieve prikkel kunnen zijn om te
leven met groeiend bewustzijn en
dankbaarheid voor het immense
geschenk van het Eucharistisch
Brood.
“Als de familie in staat is zich
te concentreren in Christus,
verenigt en verlicht Hij het hele
gezinsleven. Het leed en de problemen worden ervaren in geVERVOLG OP BLZ. 2 ß
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De kracht van
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binnen het gezin
VERVOLG VAN BLZ. 1

meenschap met het Kruis van
de Heer, en de omhelzing met
Hem stelt de familie in staat
om de slechtste momenten te
kunnen weerstaan. In de bittere dagen voorkomt een vereniging met de verlaten Jezus een
breuk in het gezin. (nr. 317)
“Het gebed in het gezin is
een bevoorrecht middel om dit
Paasgeloof tot uitdrukking te
brengen en te versterken. Er
kunnen elke dag enkele minuten
worden gevonden om samen
voor de levende Heer te staan,
Hem de dingen te zeggen die
zorgen baren, bidden voor de
noden van het gezin, bidden
voor iemand die een moeilijk
ogenblik doormaakt, Hem hulp
vragen om lief te hebben, Hem
te danken voor het leven en de
goede dingen, de Maagd te vragen ons met haar mantel van
moeder te beschermen.
De gemeenschappelijke
weg van gebed bereikt zijn
hoogtepunt in de gemeenschappelijke deelname aan de
Eucharistie, vooral in de context van de zondagsrust. Jezus
klopt aan de deur van het gezin
om daarmee de eucharistische
maaltijd met Hem te delen. (cfr
Ap 3,20). Daar kunnen de echtgenoten altijd het Paasverbond
bezegelen dat hen heeft verenigd, en het verbond weerspiegelt dat God op het kruis heeft
bezegeld met de mensheid. De
Eucharistie is het sacrament van
het Nieuwe Verbond waarbij
het verlossende handelen van
Christus wordt geactualiseerd.
Zo wordt men de diepe banden
gewaar die er bestaan tussen
het huwelijksleven en de Eucharistie. Het voedsel van de Eucharistie is kracht en stimulans
om iedere dag het huwelijksverbond als “huiskerk” te beleven”
(NR. 318).
Mons. Marco Alba
Bisschoppelijk afgevaardigde

HET IS ABSOLUUT WAAR!
Zoals altijd vieren wij hier in Fontanelle op de tweede zondag van
oktober de dag van de “Wereldbond van Eerherstellende Communies”. Een dag waarop we de Heilige Eucharistie met bijzondere
aandacht en toewijding benaderen, biddend in vereniging met alle
gelovigen over de hele wereld, in het bijzonder om, althans ten
dele, “herstel” te bewijzen met onze liefde om al die gebreken te
herstellen, die helaas iedere dag tegen dit heilig sacrament worden
begaan.

A

llerlei tekorten, variërend van het
niet geloven, of het twijfelen aan
de werkelijke glorieuze tegenwoordigheid van onze Heer Jezus met
Zijn lichaam en bloed in de hostie en
de kelk, het oppervlakkig benaderen
van dit zo mysterieus en tegelijkertijd
allerheiligst sacrament en zelfs tot aan
de vele weloverwogen heiligschennissen van de Eucharistie, die helaas vaak
worden begaan in weerwil van het katholieke geloof.
Twijfels, oppervlakkigheid… dit is niet
een kenmerk van onze tijd alleen. Aan
de andere kant, moeten we ook begrijpen dat het niet voor iedereen gemakkelijk is aan te nemen dat een opvallend
wonder plaatsvindt elke keer dat een
priester op het altaar de woorden van
de consecratie uitspreekt. Net zoals het
niet gemakkelijk is om te geloven dat,
wanneer we de hostie eten en van de
kelk drinken, we echt gevoed worden
door het Lichaam en Bloed van de Heer
en Hem met Zijn herstellende kracht
daadwerkelijk levend ontmoeten, net
zoals dat tweeduizend jaar geleden
op de wegen van Palestina gebeurde. Het is precies om deze reden dat
de Heer, die onze beperkingen en dus
ook onze eventuele twijfels kent, ons
geloof wenst te versterken door middel van “Eucharistische wonderen”.

Met die buitengewone verschijnselen
die de hele kerkgeschiedenis begeleiden, wordt zo nu en dan een tip van de
sluier van het grote mysterie opgelicht
en wordt de werkelijke tegenwoordigheid ten toon gesteld. Zo vonden in het
verleden in het bijzonder twee van de
vele verschijnselen plaats: de bekendste zijn die van Bolsena en Lanciano. In
beide gevallen waren de twee priesters
aan het twijfelen. De eerste zag hoe de
hostie die hij gewijd had, hevig begon te
bloeden terwijl de andere priester met
ontsteltenis toekeek hoe de hostie zelfs
in levend vlees veranderde. Dit eucharistische wonder wordt sinds eeuwen
bewaard in een kostbare monstrans en
werd in de jaren zeventig met moderne
wetenschappelijke methoden onderzocht, met de verbazingwekkende uitkomst dat het een deel van het menselijk hart betreft. Te meer omdat het van
dezelfde bloedgroep blijkt te zijn als die
op de Lijkwade van Turijn.
En zelfs nu, waar het geloof in het
algemeen en in de Eucharistie in het
bijzonder, steeds meer obstakels ondervindt, schijnt de Heer ons te willen
begrijpen en te helpen in onze moeilijkheden. Zoals de Mariaverschijningen
die in de laatste paar eeuwen steeds
talrijker en wijdverbreid plaatsvinden
en met name in de afgelopen decennia,

Groeten uit
Maracaibo
(Venezuela).

zo vermenigvuldigen zich ook de eucharistische wonderen, die ons licht
en comfort schenken. Hierbij een gebeurtenis in het kort. In Buenos Aires,
Argentinië, vonden drie uitzonderlijke
gebeurtenissen achter elkaar plaats,
een bloeding in 1992 en daarna nog eens twee in 1994.
In 1996 vond het meest
opvallende voorval plaats.
Tijdens een viering van het
Hemelvaartfeest, viel een
hostie op de grond. Zoals
voorzien voor een dergelijk
geval, werd de hostie in een
bakje met water gezet om
na oplossing gedronken te
kunnen worden. Na enkele
dagen bleek de hostie echter een stukje mensenvlees
te zijn geworden. De uitslag
van het laboratoriumonderzoek door twee verschillende hoog
gespecialiseerde laboratoria in Sydney en New York is verbazingwekkend. Het betreft hier een fragment
van een nog levend hartweefsel zoals
blijkt uit de aanwezigheid van intacte
witte bloedcellen; bovendien behoort
het tot het hart van een persoon die
grote pijnen onderging. Polen, 2008
en 2013, een soortgelijk scenario:
in 2008, tijdens de uitreiking van
de communie viel een hostie op de
grond en werd in het water gezet. Een
week later toonde de hostie vreemde
rode stolsels; de wetenschappelijke
verklaring ervan luidt: “Het partikel
(klein deeltje) dat aan ons verzonden is, blijkt een hartspierweefsel te
zijn.” Ook in dit geval is de uitkomst
verrassend: de aanwezigheid van intacte witte bloedcellen wijst uit dat
het hartweefsel levend is en niet afkomstig is van een lijk. In 2013, dezelfde volgorde van gebeurtenissen
met een soortgelijke uitspraak: “De
weefseldeeltjes maken deel uit van
gestreept hartspierweefsel met afwijkingen die een hevige doodsstrijd
aangeven”. Maar ook in 2006, in de
parochie van St. Martino te Tixtla,
Mexico, begon een hostie te bloeden; de uitspraak is exact als die van
de vorige onderzoekingen. Voorts
worden in Hongarije momenteel twee
andere recente gebeurtenissen aan
een wetenschappelijk onderzoek onderworpen omdat deze verrassend
veel lijken op de voorafgaande. Reden te meer om, aldus bevestigd in
het geloof door Gods genade, wij
ook dit jaar met grote passie en volledige overgave, onze kleine en toch
belangrijke “communie van eerherstel” ten uitvoer brengen.
Rosanna Brichetti Messori

Wij hebben ontvangen
■ Uit Cosenza - In een lange brief,
schrijft Don Tullio Scarcello, parochiepastoor van
Pedace, een groot dorp in de provincie Cosenza, over de bloeiende
gebedsgroep die sinds een aantal jaren in zijn parochie actief is dankzij
de genade van de Heilige Geest en het werk van mevrouw Maria Viteritti;
onlangs kwam zij op bedevaart samen met haar man in Fontanelle. “Met
de toewijding aan Maria Rosa Mystica wordt ons geloof versterkt. Zij is
als een lichtbaken dat alle mensen die haar naderen verlicht en verwarmt.
We ervaren intense momenten van gebed in onze kerk tijdens de vieringen
voor Rosa Mystica. Paus Franciscus nodigt de gelovigen van de hele wereld voortdurend uit om de Maagd lief te hebben, en na zijn verkiezing tot
het pausdom ging hij zelf naar de Basilica di Santa Maria Maggiore om de
Maagd Maria, “de Gezondheid van de inwoners van Rome”, te vereren. De
imitatie van de deugden van de H. Maagd moet ons ertoe aanzetten om
Jezus meer en meer lief te hebben. Hij heeft ons verlost en door middel
van de Heilige Geest, heiligt Hij ons. Uit de moederlijke handen van de H.
Maagd “Rosa Mystica” ontvangen wij rode, witte en gouden rozen, die ons
leiden naar Liefde, Gebed en Boetedoening. Samen met St. Alphonsus
Maria dei Liguori roepen we uit: “De Maria nunquam satis”. Altijd zullen we
de H. Maagd blijven liefhebben. De Gemeenschap van de H. Apostelen
Petrus en Paulus van Pedace drinken van het levend water uit de bron van
Maria om gezuiverd en geheiligd te worden. Allen jubelen wij met grote
vreugde: “Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, bid voor ons!”
Een trouwe volgeling van de H. Maagd

Don Tullio Scarcello
Parochiepriester van de Gemeenschap van de H. Apostelen Petrus en Paulus
Pedace ( Cosenza) - Italy

We nodigen graag Don Tullio uit om samen met ons te komen bidden op deze gezegende plek.

■ Uit Cosenza - Op donderdag 29 september 2016, Feest van de Heilige Aartsengelen, vierden we in de Basiliek van de Madonna della Catena di
Laurignano (CS), het jubileum van het “Cenakel van Gebed Rosa Mystica”
van Cosenza samen met de “Vereniging Maria Moeder van Barmhartigheid”.
Samen werken we aan gebedsactiviteiten en de opening van het nieuwe sociale jaar na de zomervakantie. De viering ving in de middag aan om 15:30
bij de bron, waar eens de wonderbaarlijke afbeelding van de Madonna della
Catena (Moeder van de Ketting) werd gevonden; vandaag hangt deze afbeelding boven het grote altaar van de basiliek. Sinds eeuwen verspreiden
de Passionisten de toewijding tot Maria. In processie gingen wij biddend

Wij hebben ontvangen
en zingend door de Heilige Deur naar de basiliek waar
het jubileum plaatsvond. Om 16:30 werd de Heilige Mis
opgedragen door Pater Giuseppe, waarbij de afbeelding
van Rosa Mystica, een werk van
Maestro Marcello La Neve ten behoeve van ons Cenakel, werd gezegend. Ik wil met dit korte getuigenis de hele gemeenschap van
de Laurignano priesters bedanken, in het bijzonder de Eerwaarde Vader Overste, Padre Mario
Madonna. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om deze dag
van gebed en broederschap zo
intens te beleven. Voorts bedanken wij Padre Giuseppe voor het
zich direct beschikbaar stellen en
het celebreren van de Eucharistie,
evenals alle leden van het “Cenakel van Gebed Rosa Mystica” en
de “Vereniging Maria Moeder van
Barmhartigheid”, die allen aanwezig waren bij de viering.
Sta mij tot slot toe om al degenen die ons vanuit de verte
hebben begeleid met hun liefde en gebeden, te bedanken. De Heilige Maagd Rosa Mystica zal elkeen van u haar
Moederlijke Zegen schenken.
Giampaolo Caracciolo

Tijdschema voor oktober 2016
Dagelijks:
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed.

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel
bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa
Mystica.
Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Elke dinsdag en vrijdag:
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis

Maandelijks nieuwsbericht
van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Zaterdag:
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis, vooravondmis

Voor contacten:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

Zond- en feestdagen:
15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis

Nonprofit-tarief van de Stichting:
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

9 oktober – tweede zondag van de maand
Plechtige viering van de Wereldbond van Communies
van Eerherstel - Dag van gebed en boetedoening
09:00 Gezamenlijk gebed – Biecht – Rozenkransgebed
11:00 H. Mis, processie en het uitdelen
van gezegend brood
’s Middags: tijdschema voor zondagen

Vanaf 1 oktober 2016 wordt de poort naar het waterbassin
en de Heilige Trap gesloten van 20:00 tot 07:00.

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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In Fontanelle kwamen tijdens de afgelopen maand behalve de
vele pelgrims afkomstig uit de buurlanden ook nog bedevaarders
uit landen over de hele wereld en hadden we twee belangrijke
vieringen van één land. In september, vond namelijk een viering plaats ter ere van Rosa Mystica door Singalezen die in Italië
woonachtig zijn voor werkgelegenheid. De plechtige H. Mis, die
bijgewoond werd door de priesters van de verschillende groepen, werd opgedragen door Mgr. Neville Joe Perera, nationale
coördinator.
Begin oktober werd een MARIALE FAMILIEBIJEENKOMST
gehouden door een grote groep Indiase families die in Duitstalig
Zwitserland wonen met de assistentie van Indiase en Zwitserse priesters. Zij brachten 1 en 2 oktober in Fontanelle door
voor een retraite van gebed en reflectie en vormen een waar
voorbeeld van families die samen met elkaar bidden. De jongeren en ouders volgden specifieke reflecties op basis van
hun leeftijd en de staat waarin hun ziel verkeerde. Dit zijn
momenten van gebed, die zij al jaren achter elkaar herhalen.

Voor satelliet navigatiesysteem: Via Madonnina

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it
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