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GŁOS ROSA MYSTICA
MATKA KOŚCIOŁA NA CAŁYM ŚWIECIE
FONTANELLE-MONTICHIARI-(BRESCIA)

WRZESIEŃ 2016 - ROK 26 - N. 5
Fondation Maria Rosa Mystica Montichiari (Brescia) - Italy 

Teraz oczekujemy na inne ważne i tradycyj-
ne wydarzenia: w drugą niedzielę września 
przyjmiemy licznych wiernych Cejlończyków, 

z okazji ich tradycyjnej pielgrzymki do Fontanel-
le, która łączy w modlitwie cejlońskie wspólnoty 
chrześcijańskie, obecne na północy Włoch. Ich 
pobożność maryjna i świąteczny aspekt celebracji 
liturgicznych i procesji są dla nas wszystkich praw-
dziwym świadectwem wiary; chętnie polecamy 
Maryi te momenty komunii braterskiej, która łączy 
wiernych przybyłych z odległych miejsc, pozo-
stających tak zjednoczonymi pod uważną opieką 
Rosa Mystica, Matki Kościoła powszechnego. 

W drugą niedzielę października będziemy prze-
żywali w Fontanelle tradycyjną niedzielę Komu-
nii Wynagradzającej: chodzi o celebrację bardzo 
prostego i złożonego rytuału, ściśle związanego z 

pobożnością maryjną rozpowszechnioną na całym 
świecie, honorującą wielki dar Świętej Euchary-
stii, uwzniaślając jako sakrament miłość bezwa-
runkową i miłosierną, która ofi arowuje się naszej 
słabości, niegodności i zaniedbaniu oczekując 
cierpliwie, że nasza miłość ludzka nawzajem się 
rozprzestrzeni. 

W listopadzie, przygotować się będziemy, aby 
zakończyć uroczyście Święty Rok Miłosierdzia, 
ustanowiony przez papieża Franciszka, w komunii 
z naszym Kościołem diecezjalnym i z Kościołem 
uniwersalnym.

 Niech Rosa Mystica towarzyszy etapom naszej 
podróży i zachowa naszą wiarę w swojego Syna 
Jezusa. 

Mgr. Marco Alba 
Délégué Épiscopal

SZYBKA Z TRZEMA RÓŻAMI 
NA STOPNIACH SCHODÓW ŚWIĘTYCH

Etapy naszej podróży
Droga modlitwy i pobożności w Fontanelle była wyakcentowana w ciągu roku zgodnie z 
charakterem roku liturgicznego, ale zawsze jest wzbogacana i zaznaczana przez szczegól-
nie znaczące elementy, które teraz charakteryzują przede wszystkim pobożność i ducho-
wość wiernych, którzy coraz liczniej przybywają do Fontanelle. Czas letni upływał wokół 
dwóch momentów o szczególnej ważności: święta Maria Rosa Mystica, 13 lipca, i uroczy-
stości Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia.
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Jak zawsze, tego roku 13 lipca 
było wielkie święto w Fonta-
nelle na cześć Rosa Mystica, 

Matki Kościoła. Wielu ludzi było 
obecnych i było gorąco, nie tylko 
z powodu letniej temperatury, ale 
przede wszystkim z racji atmos-
fery. Wśród nich najpierw Ojciec 
Vincenzo Savoldi, zawsze wielki 
czciciel Rosa Mystica; przybył z 
Ameryki Południowej, gdzie bar-
dzo przyczynił się do Jej poznania 
i jak wymaga jego powołanie ka-
płańskie, był specjalnie w Fonta-
nelle, aby celebrować pięćdziesią-
te urodziny swojej ordynacji. Bez 
wątpienia, Najświętsza Panienka 
bardzo się cieszy z tego syna za-
wsze gotowego do kochania Jej 
i przedstawiania Jej przy każdej 
okazji. Podczas Mszy św. wspólnie 
z ojcem Savoldi świętowaliśmy tak-
że z wszystkimi innymi kapłanami i 
zakonnikami, którzy byli równocze-
śnie powołani przez Rosa Mystica. 
Jest to ważne, ponieważ jak wiecie 

w tym miejscu pobożność maryjna 
jest znacząco związana z modlitwą, 
nie tylko w taki sposób, iż Maryja 
zawsze wznieca nowe powołania 
do szczególnego poświęcenia, ale 
także ochrania tak, że każdy idzie 
wiernie i z miłością głeboką wska-
zaną drogą. Upamiętniliśmy także 
osoby świeckie przybyłe zewsząd. 
Wśród nich pragniemy wspomnieć 
młode kolumbijskie małżeństwo, 
bardzo oddane Rosa Mystica i z 
tego powodu składające ślubo-

wane dokładnie 13 lipca. Przybyli 
pierwszy raz do Fontanelle z okazji 
drugiej rocznicy ich ślubu, aby po-
dziękować Maryi za Jej liczne bło-
gosławieństwa i aby przywołać na 
nowo Jej opieki. Sonia i Remigio, 
po powrocie do swojego kraju na-
pisali do nas, nie tylko aby podzię-
kować za przyjęcie, ale także aby 
odnowić ich oddanie Rosa Mystica. 
Inne małżeństwo przybyło odwie-
dzić Fontanelle w poprzednich mie-
siącach; od nich otrzymaliśmy pięk-
ne świadectwo, jakim się dzielimy: 
„Ogólnie, w Kolumbii, istnieje wiel-
ka pobożność i cześć do Dziewicy 
Maria Rosa Mystica. Niedawno od-
wiedziliśmy sanktuarium Medellin i 
zrobiliśmy kilka zdjęć. Odkryliśmy, 
że w innych miastach naszego kra-
ju są sanktuaria poświęcone Rosa 
Mystica. Dobrze znane jest Santa 
Marte, miasto na północy Kolumbii. 
W Modellin jest parafi a również de-
dykowana Rosa Mystica. Nadal w 
Modellin znajduje się zakon, który 
wybrał Rosa Mystica jako patron-
kę. Jego siostry posiadają Jej rysu-
nek, który krąży od domu do domu 
i który czyni wiele cudów, wszyst-
kie zaopatrzone w certyfi katy. Przy 
naszym domu znajduje się dom 
seniora również pozostający pod 
ochroną Rosa Mystica. Jak widzi-
cie, w naszym kraju, jest wiele miło-
ści i oddania wobec Rosa Myctica”. 
Ale jak wszyscy wiemy, pobożność 
do Rosa Mystica jest szeroko roz-
powszechniona na świecie całym. 
Wśród wielu innych, interesujące 
świadectwo pod tym względem 
przyszło do nas z Argentyny. Po-
bożna osoba dla Rosa Mystica, 
przebywająca w mieście Valentin 
Alsina, informuje nas, że 13 lipca 
ich biskup we współpracy z Fonta-
nelle zadedykował kościół „Maria 
Rosa Mystica, Matki Kościoła”.

Dobre nowiny dla wszystkich 
czcicieli Rosa Mystica

Fontanelle, 13 lipiec, 2016

Święto Rosa Mystica.
 
Podziękowania dla Ojca Vincen-
zo Savoldi w jego pięćdziesiątą 
rocznicę święceń kapłańskich. 

Podziękowania młodego mał-
żeństwa kolumbijskiego, którzy 
przez pobożność do Rosa My-
stica wybrali 13 lipca jako datę 
swojego ślubu i tego roku byli 
w Fontanelle, aby celebrować 
swoją drugą rocznicę.

KolumbiaKolumbia
Pozdrowienie przyjaźni i serdeczności! Niech Bóg was 
błogosławi i niech Najświętsza Dziewica Rosa Mystica 
wam towarzyszy. 

Oscar i Marisol. 

Sanktuarium to zostało umiejscowione wolą ludu obok 
wielkiej arterii komunikacyjnej, bardzo zatłoczonej; jest 
tam przez wytwałą wolę ludzi, którzy tam ustawili po-
sąg. Wiele razy władza cywilna usiłowała przemieścić to 
miejsce kultu, ale do tej pory nie udało się tego uczynić.
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Szczęśliwy, wysłał nam zdjęcie 
po powrocie z procesji na cześć 
Dziewicy przez ulice miasta, wśród 
radości wiernych z sugestywnym 
promieniem słońca, który przecho-
dzi przez szklane okna, czyniąc 
ceremonię jeszcze piękniejszą. 
Ciągle związana ze świętem, które 
celebrowalismy 13 lipca dla wszyst-
kich odwiedzających Fontanelle, 
jest i inna mała, dobra nowina. 
Ci, którzy wejdą odtąd na schody 
święte usytuowane obok Źródła 
Miłosierdzia, będą mieli rzeczy-
wiście przyjemną niespodziankę: 
szyba w kolorach została połączo-
na z cementem. Monogram Maryi 
znajduje się na wierzchu, potem 
pod spodem są trzy róże- biała, 
czerwona i żółta, tzn. modlitwa, 
pokuta, ofiara- które tworzą par 
excellence symbol, przez który zo-
stała przedstawiona Rosa Mystica. 
Ale najlepsza nowina jest jeszcze 
inna: są to etapy, zachodzące je-
den po drugim, fakty rzucające 
pełniejsze światło na wydarzenia, 
które miały miejsce w Montichiari i 
w Fontanelle, dotyczące Rosa My-
stica. Pisaliśmy wielokrotnie w tym 
biuletynie, że w tej chwili decyzja 

Kurii Brescia, zatwierdzona przez 
Kongregację Doktryny Wiary była 
deklaracją stwierdzającą, iż rze-
kome objawienia „nie wynikają z 
porządku nadnaturalnego”. W Fon-
tanelle w pełni jesteśmy posłuszni 
dekretowi biskupa, który uznał kult 
Rosa Mystica, Matki Kościoła, jako 
prawomocny, ale który nie uznał 
wydarzeń jako autentyczne. Jak 
już wspominaliśmy, Fundacja Rosa 
Mystica, odpowiedzialna za ochro-

nę tego miejsca, ciągle jest w trak-
cie kontynuowania pogłębionych 
badań dotyczących zakwestiono-
wanych wydarzeń. Otóż, w tym 
wersie, przedstwiamy dwie nowiny. 
Pierwsza jest taka, że dogłębna i 
rozległa ekspertyza na temat rzeko-
mej widzącej, Pierina Gilli, została 
zrobiona. W konsekwencji, mamy 
pewność, że wszystko było całkowi-
cie wiarygodne, skoro odwoływała 
się do faktów, których była protago-
nistką. Kontynuując ten wers, druga 
nowina jest taka, że „Diari” (dzienni-
ki) były wydawane przez ARES do-
kładnie w czasie dni świątecznych 
13 lipca. „Diari”, które ona przecho-
wywała przez posłuszeństwo swoim 
kierownikom duchowym i które teraz 
wyszły z archiwów, są do dyzpozycji 
wszystkich i można je nabyć w Fon-
tanelle. Chodzi o obszerną księgę, 
wydaną przez Riccardo Caniato, 
dziennikarza, który od dawna przy-
glądał się historii Rosa Mystica ze 
znawstwem zawodowym, ale także 
i miłością człowieka oddanego. Jest 
wolumen, w którym „Diari” przyta-
czają liczne świadectwa i studia, 
w których starają się podsumować 
problemy, które wcześniej czy póź-
niej zostaną ponownie przebadane 
na poziomie ofi cjalnym z dużo po-
ważniejszą i głębszą koniecznością.

Rosanna Brichetti Messori

ArgentynaArgentyna

13 lipca biskup nazwał kościół „Maria 

Rosa Mystica, Matki Kościoła”. „Chwal-

cie Boga, amen”!! Pozdrowienia dla 

was wszystkich z Fundacji.
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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)

 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 

Otrzymaliśmy

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Godziny Wrzesień 2016
Każdego dnia: 
16.00: Spowiedź; 16.30: Różaniec Święty
W każdy wtorek i piątek:
16:00 Spowiedź; 16:30 Różaniec Święty lub Droga Krzyżowa 
17:00 Msza Święta
Sobota 
16:00 Spowiedź; 16:30 Różaniec Święty.
16:00 Msza Święta przedświąteczna 
Niedziela i dni świąteczne : 
16:00-18:00 Spowiedź; 16:00 Adoracja.
16:30 Różaniec Święty; 17:00 Uroczysta Msza Święta

Zanotujcie, że od 1 października 2016 brama wejściowa do basenu 
i schodów świętych będzie zamknięta między 20:00 a 07:00. 

POCZĄWSZY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 FUNKCJONOWANIE 
BĘDZIE WCZEŚNIEJSZE O GODZINĘ.

9:00 Początek modlitwy wspólnotowej; 
 Spowiedź i Różaniec Święty 
11:00  Msza, procesja i rozdzielania Błogosławionego Chleba

Po południu: harmonogram świąteczny

  NIEDZIELA 9 PAŹDZIERNIKA, 2016- Drugi miesiąc 

UROCZYSTYCH OBCHODÓW ŚWIATOWEJ 
UNII KOMUNII WYNAGRADZAJĄCEJ. 
Dzień Modlitwy i Pokuty.

Kamerun Kamerun - - Dro-
dzy przyjaciele Rosa 
Mystica. Oto obrazy 
nadziei i radości w 
naszej misji, sprzed 
kilku tygodni w cza-
sie pobytu Nuncju-
sza Apostolskiego. 
Dziękowaliśmy Panu 
za Jego miłosierdzie 
przedstawiając na ołtarzu setkę dzieci z Pierwszej Komuni św. 
i Bierzmowania. Jak widzicie na zdjęciu, Maria Rosa Mystica, 
Matka Kościoła, towarzyszyła nam w swojej pokorze i duchu 
wdzięczności.

Ojciec Franco Paladini

BeninBenin  - Ojciec Agostino Togbe, franciszkanin 
Niepokalanej, który przybył do Fontanelle, aby 
sprawować pierwszą mszę po święceniach, 
która miała miejsce w 2008, zawiadamia nas, 
że posąg Maria Rosa Mystica został prze-
mieszczony do kościoła i że biskup jest bar-
dzo przychylny rozwojowi kultu. Poinformował 
jednocześnie o swoim przejściu z Beninu do 
Kamerunu w końcu września.

Gwinea równikowaGwinea równikowa -  - W ciągu lat kraj ten charakteryzował się 
miłością i pobożnością do Rosa Mystica. Pielgrzymki do Montichiari 
są znane i pozostaną zapamiętane jako przykład oddania i z powo-
du malowniczych ubrań kobiet. Są zawsze bardzo dokładni w orga-
nizacji modlitwy; pod kierunkiem władz lokalnych, szanują życzenia 
wyrażone przez Maria Rosa Mystica. Byli także obecni z delegatem 
biskupa na Kongresie w Panamie i oczekują z niecierpliwością na 
Kongres w Montichiari, gdy zostanie on zatwierdzony. 

Lo spazio non ci consente di pubblicare tante altre belle testimo-
nianze che cooperano al riconoscimento della causa e che sono 
conservate in archivio. Ci sentiamo tutti uniti in preghiera nel 
cuore materno di Maria Rosa Mistica.

Fondazione Rosa Mistica Fontanelle


