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 صوت مریم الوردة السّریة
 أم الكنیسة في العالم

)براشیا(مونتیكیاري –فونتانیل   
 1عدد  27سنة   2017شباط 

 مجلة شھریّة
فونتانیل –لجمعیّة ماریا روزا میستیكا   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
  
 
 

 

 

 

عماد "الدنح إحتفلنا بعید  كانون الثاني 8األحد 
 خاتمین زمن المیالد"یسوع

 

 2تمة صفحة ت

 

 

.سنة  جدیدة بِإسم مریم ، ام هللا والكنیسة  

 
كالعادة بدأ العام الجدید في فونتانیل مع 
اإلحتفال بالقداس المسائي على شرف 

 .ام هللا،م یمر
رحلتنا في  مرافقتنا شفاعتھابطلبنا  حیث

 وان یحلدة یخالل ھذه السنة الجد
  .العالم اجمع والسالم في الكنیسة 

بالنسبة لنا كانت ایضا مناسبة إلختبار 
اإلحتفاالت المریمیة في  مسؤولیتنا في

 .فونتانیل
 

خالل الذبیحة اإللھیة، عبرنا عن شكرنا 
وإمتنانا للمونسنیور فوستینوني اولیفارو 

لكل ما قدموه  ، و دون ستیفانو المیتشي
في فونتانیل، من  2016لنا خالل عام 

حتفاالت التي تنظیم وتنسیق العدید من اإل
نستقبلھم سنویا بكل  للحجاج الذیناھا قّدم

 .حماس وترحاب
 

 
 2تتمة صفحة                            
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 یرتكز كل شيء على األكتاف الصغیرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوا آخرین طالما خدمو في فونتانیل وأمّ 
 .اإلعترافات واقاموا القدادیس

كانون الثاني وبمناسبة عید  6ھار الجمعة ن
الغطاس ،إحتفل بالذبیحة اإللھیة األب 

فینسنزو سافولدي ، حیث بارك في نھایة 
الذین كانوا حاضرین القّداس جمیع األطفال 

على الرغم من موجة الصقیع ورداءة 
 . الطقس یومھا

سیعود األب فینسنزو مع عائلتھ خالل ھذا 
عد ان بقي في إیطالیا الشھر الى البرازیل، ب

 .لسنوات CILIVERGHEفي 
نقّدم لھ خالص شكرنا على خدمتھ           

 كما اّنھ وفي . ومساعدتھ لنا في فونتانیل
 

ذبیحة األیام األولى من السنة إحتفل بال
اإللھیة عن راحة نفس والدتھ المسّنة 

 .العزیزة
كانون الثاني إحتفلنا بعماد یسوع  8األحد 

د ، بتجدید وعود وھكذا ختمنا زمن المیال
معمودیتنا ، طالبین من ماریا روزا میستیكا 

ان تمنحنا نعمتھا حتى نستطیع متابعة 
طریقنا في اإلیمان مستحقین ان نكون ابناء 
، بعدما تجددنا بمیاه العماد وبعمل روح 

 .القدس
سنواصل رحلتنا وفقا للسنة اللیتورجیة، 

 طالبین من ماریا روزا میستیكا سنة جدیدة
یئة باإلرتدادات وحافلة من النعم، مل

حاضرین لمعرفة عمل الروح  ، باإلیمان
 .القدس في الكنیسة وفي تاریخ اإلنسانیة

 
 مونسنیور ماركو البا
 المندوب األسقفي

 

 .سنة  جدیدة بِإسم مریم ، ام هللا والكنیسة
1صفحة تتّمة   

الى  مؤمن حّجوا 40.000اكثر من 
إستنادا (، 2016فونتانیل في العام الماضي 

نھار األحد، ما عدا ت لالى بیانات الحجوزا
، ذین اتوا من دون اي حجوزات مسبقةلال

الفردي وخالل ایام على الصعید اي 
یؤم حیث األسبوع من اإلثنین جتى السبت 

وھذا بالواقع یضاعف عدد . الحجاج بوفرة 
 فونتانیل منھم غرباء عن% 40 )بیاناتنا

 .مختلف انحاء ایطالیا والباقون من
، وبناء جباتي الرعویة ھذه السنة، وبحكم وا

على طلب من المطران، إلتزمت 
وایام  نھار االحد  المریمیة  تباإلحتفاال

في فونتانیل خالل عام  اإلحتفاالت واإلعیاد 
اما باقي األیام فسیساعدني كھنة  . 2017  

 

في األعداد السابقة من مجلّتنا ، تلّقیتم معلومات عن 
التي كان لھا  الرائیة  –یومیات األم بیارینا جیلي 

 الكنیسة ماریا روزا میستیكا ، امّ عبادة دورا مھما في 
كما تعلمون ان السلطات .ومونتیكیاري في فونتانیل

الكنسیة في السنوات الماضیة ، لم تعلّق على ھذه 
ن تتابع دراستھا وتحقیقھا اال انھا اآل. األحداث 

 .لتوضیح حقیقة ھذه الظھورات

بما ان كتاب یومیات بیارینا اخذ 
في العدید من ورواجا  إھتماما كبیرا 

، فمن الواضح ان عددا المكتبات 
كبیرا من الناس یرغبون بشدة معرفة 

المزید عن ھذه المرأة ، التي طالما 
سعت الى العزلة، والتي اصبحت 

 .بالرغم عنھا محط إھتمام الكثیرین 
ولدت بیارینا كإبنة ألحد المزارعین ، 

إضطّرت منذ طفولتھا للعیش في 
. مقّدمة العدید من التضحیات لبؤس ا

بعدھا شعرت بالدعوة الى الحیاة 
الرھبانیة، لم تستطع ذلك بوقتھا 
 . فمخطط هللا كان مختلف تماما

 

ولدت بیارینا كإبنة ألحد المزارعین ، 
إضطّرت منذ طفولتھا للعیش في 

. مقّدمة العدید من التضحیات لبؤس ا
بعدھا شعرت بالدعوة الى الحیاة 
الرھبانیة، لم تستطع ذلك بوقتھا 

 . فمخطط هللا كان مختلف تماما
راح الشر یتدخل في العدید من 

األحداث ، امراض خطیرة، عجز 
ھا، تعّرضھا الطب عن تشخیص

. لإلھانات من قبل العدید من األشخاص
من مرشدیھا كل ھذا دفع بیارینا وبأمر 
.الروحیین كتابة یومیاتھا  

الجمیع یستطیع اآلن متابعة حیاة بیارینا 
من لیس فقط بیارینا الیومیة ، ومعرفة 

ظھورات مریم لھا بل معرفتھا خالل 
والتعرف شخصیتھا  ، معرفةعن كثب

التواضع والصبر وروح : على میزاتھا
اإلحسان والتسامح واإلنقیاد للروح 

 .القدس طوال تلك السنین
انا لست : "اھكانت دائما تقول عن نفس

ھذه العبارة ". سوى خرقة في ید هللا
عّبد لمریم وھو تتذّكرنا بشاھد آخر م

، والتي كانت تقول برنادیت سوبیرو 
 سوى مكنسةبأنھا لیست "عن نفسھا 

وأعیدت اخذت من غرفة التنظیفات 
".الیھا في نھایة الخدمة  
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وفقا لتفسیرنا األرضي 
اراد یسوع  لوالمنطقي، 

ومریم الظھور  
 ألشخاص مھمین 

بمعنى آخر إن الحكمة األرضیة 
ئقا تفتخر بنفسھا حتى تصبج عا

فتتدخل . وحاجزا لإلرادة اإللھّیة
. كجدار یصعب تجاوزه او إختراقھ

 والتصاغر البساطة   توجد  حیثبینما 
على التواضع من السھل العبور 

  .والجھوزیة لإلنفتاح للروح القدس
 

علینا ان ال نتفاجأ، بأن ھذه األماكن 
مثل لورد وفاطیما إضافة  المتواضعة

ا تشبھھ  الى عدة اماكن اخرى
سنویا مالیین الحجاج بحثا یقصدھا 

، طالبین عن شفاء جسدي او روحي،
 الراحة من جراء

مّتكئین على .متاعب الحیاة الیومیة
اكتاف صغیرة وھزیلة ، على 

اشخاص قلیلي الخبرة ، او حتى 
. خاصحتقرین في اعین بعض األشم

فالحجاج یّتكئون على اكتاف برنادیت 
سوبیرو وھو شخص ھزیل وضعیف 

سنتم شبھ  140ھا ال ال یتجاوز طول
  .المرضأمّیة یأكلھا

 
وھي ال تصّدق ،قوة  ولكنھا أظھرت 

ستجواب والفخاخ التي تقاوم اإل
نصبت لھا بھدف إیقاعھا في التناقض 

دون ان تتراجع او والھجوم علیھا ، 
 .تغّیر بأقوالھا

كذلك ھو وضع بیارینا ، حیث نتأمل 
ان تصبح في نھایة المطاف معروفة 

 .ومعترف بھا من الجمیع
 
 

 روزانا بریشیتي میسوري
 

وفرانشیسكو في وتذكرنا ایضا بجاسینت 
فاطیما الذین لم یقبلوا فقط ان یكونوا 

لرسائلھا بل احبوا مشاركتھا سّر شھودا 
بإختصار . الفداء من اجل خالص الخطأة

 .لفت انتباھنا ھذه المیزة في الرائین 
تختار السماء دائما ا سألنا انفسنا لماذا إذ

اناس في غایة البساطة لتتواصل معنا من 
 خالل رسائل جدا مھّمة؟

ذو نفوذ وسلطة سیكون اإلعتراف بھذه 
 .الظھورات والقبول بھم اسھل بكثیر

ا نتعاظمالمشكلة انھ عندم  
بھذا الشكل ننسى ما قالھ لنا یسوع في 

 :حیث قال یسوع لتالمیذه .اإلنجیل المقّدس 
احمدك اّیھا اآلب، رّب السماء واألرض، "

والفھماء ألّنك اخفیت ھذه عن الحكماء 
 ) .11:25متى . " (واعلنتھا لألطفال

 

 حصلنا على

اخبرنا    David Umanchukخوان دافید یومانتشوك   - من فنزویال ■
شباط على شرف ماریا  13ي قبحماس انھ في نھایة القداس الذي سیقام 

ا زمغارة حیث ینتصب تمثال ماریا روّم تبریك التروزا میستیكا، سوف ی
بعدھا سیقام زیاح وتطواف في شوارع المدینة مشجعین جمیع . میستیكا

من الشھر  في  13 لتي تقام كالمواطنین على المشاركة واإللتزام بالصالة ال
 .ھذه الرعیة 

اكنب لكم ألعلمكم ان مجموعات ماریا   - من جمھوریة افریقیا الوسطى ■
وسعوا وتكبر بناء على طلب ثالث اساقفة ر ثروزا میستیكا ال تزال تتكا

 . مجموعتنامع وبالتنسیق مجموعتنا الى عدة مناطق باإلتحاد بالصالة 

 األخ ایفون واصیالو

 بانغي - القدیس بولس رعیة 
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انجلو مور بإدارة جمعیة مریم الوردة السریة: المدیر  
: طباعة  1990 -11 –29في  90/61:  ترخیص من محكمة براشیا

مونتیكیاري   . م.م.تیبوبیناتي ش   
لبنان -بعبدات مجموعة صالة مریم الوردة السرّیة : ترجمة  

 

 2017شباط لشھر برنامج اإلحتفاالت اللیتورجیة 
 :كل یوم
 الوردیة:  16:00                         إعترافات : 15:00

 :جمعةكل 
    دیةور:  15:30       إعترافات:  15:00
 قّداس: 16:00

 نھار مریمي:من الشھر 13كل 
 سجود:    15:00 إعترافات          :   17:00 – 15:00
 یلیھ زیاح قّداس:  16:00وردیة                                :  15:30

 :سبتكل 
 قّداس: 16:00            دیةور:  15:30       إعترافات:  15:00

 األحد وأیام األعیاد
 سجود:    15:00 إعترافات          :   17:00 – 15:00
 قّداس:  16:00وردیة                                :  15:30
 Blaiseذكرى القدیس بلیز  اول جمعة من الشھر شباط  3  الجمعة 
 سجود:    15:00 إعترافات          :   17:00 – 15:00
 یلیھ زیاح قّداس:  16:00وردیة                                :  15:30
 شباط عید سیّدو لورد اإلحتفال بالیوبیل الخامس والعشرون 11السبت 

 2017للمرضى 
وردیة                  :  15:30    إعترافات          :   17:00 – 15:00
 تبریك المرضىیلیھ  قّداس:  16:00

 - 964111 030 39+ :لإلستعالم 
info@rosamisticafontanelle.it 

 مجلّة شھریة
 مؤسسة ماریا روزوا میستیكا

P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY 
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 

:للتواصل الرجاء اإلتصال  
Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111 030964111: ھاتف   
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it                               

:الموقع اإللكتروني التالي  www.rosamisticafontanelle.it 
 جمعیة 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 

المساحة ال تسمح لنا بنقل العدید من الشھادات الجمیلة التي تكتب عن 
نحن جمیعا . ماریا روزا میستیكا، ولكن كلھا حفظت في سجالتنا
 .متحدین بالصالة وبقلب ماریا روزا میستیكا األمومي

فونتانیل –جمعیة روزا میستیكا   

  حصلنا على

 قصدوا ایطالیا  بھدف العمل 
معظمھم وجدوا ھنا مصدر التقوى 
والعبادة التي عرفوھا في بلدھم 
األم ، مما اعطاھم الزخم القوي 

 .للصالة

یحضر یومیا العدید من السنغالیین 
ففي سریالنكا تكّرم . الى فونتانیل 

ماریا روزا میستیكا اشد التكریم 
كذلك یقصد . وتعتبر شفیعة لبلدھم

فونتانیل بإنتظام مجموعة فیلیبینیة 
مع كاھنھم ویحتفلون بالذبیحة 

.اإللھیة  

في إیطالیا وخالل 
السنوات األخیرة، 

اصبح ھناك 
مجموعات صالة 
كثیرة تحمل اسم 

ماریا روزا 
ا ، مؤلفة میستیك

من مواطنین 
قادمین من دول 

ومن بین ھذه المجموعات التي 
تقصد ایطالیا بھدف العمل السید 
ارماند زوزو الذي عاد مؤخرا 

الى بلده األم الكوت دیفوار 
وقابل اشخاص من مجموعة 

ماریا روزا میستیكا على 
المسؤولة عن المجموعة راسھم 

السیدة ماري تریز ادو والدة 
دون اوجینو ، كاھن سبق ان 
 .خدم في فونتانیل لعدة سنوات

 3نھار الثالثاء الواقع فیھ 
 وخالل 2017كانون الثاني 

حتفال بالقداس اإللھياال  

م للسیدة ادو تمثاال لماریا في رعّیة القدیس بولس في ابیدجان، سلّ 
 كما وّزع مسابح وصور. ا میستیكا جلبھ معھ من فونتانیلروز

 . خالل ھذا اإلحتفال الكبیر وصلوات
اس قّدم السید ارماند من قبل المجموعة اإلیطالیة تمثاال بعد القدّ 

في رعیة القدیسة تریزیا صالة العن مجموعة  آخر للمسؤولین
 ما جعل من ھذه  وھذا. الطفل یسوع في ماركوري في ابیدجان
.المناسبة مصدر فرح وإبتھاج للجمیع  

 

 

 

 

 
مشروع المباني في فونتانیل والتي سبق ان تحّدتنا عنھا في كانون 

بھ خالل ورشة قد نسبنحن نعتذر عن اي إزعاج . األول بدأ اآلن 
للتخفیف من ھذا اإلزعاج وإلنھاء العمل وسنبذل اقصى جھدنا 
 .المشروع في الوقت المحدد

فعلى كل من   .یورو 300.000التكلفة التقدیریة لھذا المشروع 
یرغب في المساھمة بھذا المشروع المریمي في فونتانیل التبرع في 

 الحساب المصرفي رقم
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722 

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (dernier caractère: “zéro”) 
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276 

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX 
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