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W niedzielę 8 stycznia obchodziliśmy my
uroczystość Chrztu Pańskiego na zakończenie
okresu Bożego Narodzenia

NOWY ROK POŚWIĘCONY MARYI,
MATCE BOGA I KOŚCIOŁA

N

owy rok, jak zwykle, rozpoczął się w Fontanelles uroczystą celebracją
popołudniową na cześć Maryi,
Matki Kościoła. Jej wstawiennictwu poświęciliśmy naszą podróż
ku rokowi, który przychodzi,
specjalnie modląc się o pokój
w Kościele i na świecie. Dla
nas była to również okazja, aby
doświadczyć znaczącej chwili
ze względu na odpowiedzialnych za celebrację kultu maryjnego w Fontanelles. Podczas
Mszy świętej wyraziliśmy naszą

wdzięczność Mgr. Faustinoni
Oliviero i Don Stefano Almici,
który, w ciągu roku 2016, pełnił
swoją posługę w Fontanelles,
animując i koordynując liczne
uroczystości, które charakterystyczne są dla zwykłej drogi kultu i pobożności, jaką staramy się
ofiarować jak tylko to możliwe
licznym pielgrzymom i wiernym,
którzy przyjmowani są z entuzjazmem każdego roku.
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W 2016, ponad 40.000 pielgrzymów przybyło modlić się do
Fontanelles (biorąc pod uwagę względne dane o rezerwacji
grup w niedziele i wyłączając w
ten sposób tych, którzy przybyli
bez rezerwacji grupy i tych, którzy przybyli od poniedziałku do
soboty, którzy nie prosili o żadną rezerwację; w rzeczywistości
rozsądne jest mówienie nawet o
liczbie podwójnej), w tym około 40
% obcokrajowców i pozostałych
z różnych części Włoch. W tym
roku, pominąwszy pewne moje
funkcje pasterskie w niedzielę w
parafii, gdzie pełniłem posługę,
za zgodą biskupa zgodziłem się
na zaproszenie, aby podjąć się
osobiście, w ciągu 2017 roku, za-

angażowania się w ożywienie pobożności maryjnej w Fontanelles
w niedziele i święta, korzystając z
pomocy innych kapłanów, którzy
od dawna ofiarowują swą cenną
pomoc, szczególnie w czasie celebracji Eucharystii i podczas spowiedzi. W piątek 6 stycznia Msza
św. na Uroczystość Epifanii była
odprawiana przez Ojca Vincenzo
Savoldi,
misjonarza skalabryjskiego, zakończyła się błogosławieństwem
dzieci, które były obecne mimo
fali zimna, naprawdę przeszywającego, na początku 2017. Ojciec
Vincenzo powróci w tym miesiącu
do Brazylii po pobycie we Włoszech ze swoją rodziną w Ciliverghe; dziękujemy mu szczerze

za pasję, z jaką zawsze pomagał
nam w Fontanelles. W bliskości
braterskiej celebrował właśnie
w pierwszych dniach roku ostatnie pożegnanie w czasie mszy
żałobnej swej starszej matki, tak
do niej przywiązany. W niedzielę
8 stycznia obchodziliśmy święto
Chrztu Pańskiego na zakończenie
okresu Bożego Narodzenia, odnawiając we wspólnocie obietnice
naszego chrztu i wzywając Marię
Rosa Mystica, aby nam zjednała łaskę, abyśmy mogli kontynuować naszą drogę wiary w godności dzieci Bożych, odnowionych
przez wodę chrztu i nieustanne
działanie Ducha Świętego. Kontynuujemy naszą podróż zgodnie z
etapami liturgicznymi roku, błagając Marię Rosa Mystica o dar łaski
w nowym roku, aby był bogaty w
owoce nawrócenia i uznania działania Ducha w Kościele i w historii
ludzkości.
Mons. Marco Alba
Delegat Episkopatu

WSZYSTKO OPIERA SIĘ NA MAŁYCH RAMIONACH
W poprzednich numerach naszego biuletynu otrzymaliście informacje na temat
ostatniej publikacji dzienników Pierina Gilli, widzącej – w tym momencie nadal domniemanej – od której pochodzi kult Maria
Rosa Mystica, Matki Kościoła i w Fontanelles. Wiecie, że autorytety kościelne w
ciągu ostatnich dziesięcioleci zawiesiły
procedurę na temat tych wydarzeń; tak
więc teraz kontynuują swoje studia i badania, aby lepiej wyjaśnić prawdę na temat
tych faktów.

F

aktycznie książka wzbudziła
wielkie zainteresowanie w
licznych księgarniach, jasne
jest, że wielu miało silne pragnienie dowiedzieć się więcej na temat
tej kobiety, która zawsze poszukiwała odosobnienia; a, jednak, została przemieszczona, przeciwko
swej woli, do centrum uwagi, ale
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także i licznych polemik. Urodzona jako córka rolnika, od swojego
dzieciństwa, była zmuszona żyć w
biedzie, czyniąc tyle ofiar; wkrótce
poczuła wezwanie do życia zakonnego. Jednak nigdy nie mogła zrealizować swojego życzenia, dlatego że Boże plany były całkiem
inne. Włączenie w serię nadzwy-

czajnych wydarzeń, którym towarzyszyły diabelskie nękania, poważne choroby, często trudne do
ustalenia przez normalne diagnozy medyczne, głęboka nieufnoćć
przeciwko jej osobie z wielu stron,
co wystawiło ją na ciężkie i powtarzające się upokorzenia. Wszystko
to zaprowadziło Pierinę, niemal

zmuszoną przez jej przewodników
duchowych, aby pisać dziennik.
Wszyscy mogą teraz zapoznać
się dzień po dniu nie tylko z cenną jego zawartością na temat spotkań nadprzyrodzonych, ale także
poznać pokorę, cierpliwość, ducha
miłosierdzia i tolerancji, z jaką ta
kobieta w ciągu lat była prowadzona przez Ducha Świętego aż do
końca, jak proste narzędzie. „Gałganek” w rękach Boga, tak siebie
nazywała. Te słowa przypominają
innego świadka pokornego, ale
wytrwałego: Bernadette Soubirous, która, stając się niechcący bohaterką wydarzeń, mówiła o sobie
jako o „miotle”, branej z szafy aby
jej używać do sprzątania i odłożyć
na końcu służby. Czy pomyślmy o
prostoduszności i wspaniałej gotowości, z jaką Łucja, Hiacynta i
Franciszek w Fatimie akceptowali
nie tylko to, aby stać się świadkami
Dziewicy i Jej przesłań, ale aktywnie włączali się w tajemnicę odkupienia poświęcając się za zbawienie grzeszników.
Krótko mówiąc, przebija się ten
stan „wizyjny”. Na początku powstaje pytanie, dlaczego Niebo wybiera często ludzi tak prostych, aby
nam przedstawili tak ważne przesłania. Według naszego logicznego zmysłu ziemskiego raczej myślimy, że gdyby Maryja lub Jezus
pragnęli ukazać osobom władzy w
tym samym czasie nadzwyczajne
wydarzenia, osoby te zostałyby
łatwiej przyjęte i uznane. Problem
jest w tym, że gdy tak argumentujemy, zapominamy zdania z Ewangelii, gdy Jezus mówi apostołom:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom” (Mt

11, 25). Inaczej mówiąc, mądrość ziemska jest tak często
pyszna, iż staje się
przeszkodą w wypełnianiu woli Bożej;
jest jak mur trudny
do spenetrowania i
przezwyciężenia.
Zatem tam, gdzie jest prostota i
skromność, łatwiej znaleźć pokorę
i dyspozycyjność do otwarcia się
na Ducha Świętego. Nie powinniśmy być zdziwieni, że tak ważne
miejsca jak Lourdes czy Fatima
(ale można przytoczyć jeszcze
wiele innych miejsc), krótko mówiąc, te sanktuaria, w których
każdego roku gromadzą się miliony pielgrzymów w poszukiwaniu uzdrowienia ciała i serca, jak i
pocieszenia w trudnościach życia,
pojawiają się i są stawiane opierając się na małych ramionach z
wyglądu kruchych, niedoświadczonych, nieznaczących, a nawet

pogardzanych w oczach ludzkich.
Na małych ramionach jak te Bernadetty Soubirous, małej osoby,
wysokiej zaledwie na metr czterdzieści wysokości, pół-analfabetce, ciągle chorej, która, jednak,
pokazuje żywotność i niewiarygodną siłę, odporną na podstępne przesłuchania, na pułapki tworzone w tym celu, aby popadła w
sprzeczności i wszelkiego rodzaju
ataki, bez możliwości sprzeciwu
czy wycofania się. Ale także jak w
przypadku naszej Pieriny, która,
jak ufamy, będzie lepiej znana i
zostanie uznana.
Rosanna Brichetti Messori

Otrzymaliśmy
■ Z Wenezueli - Juan David Umanchuk komunikuje z entuzjazmem,
że 13 lutego 2017 będzie sprawowana uroczysta Msza na cześć Rosa
Mystica. Na zakończenie Mszy, zostanie poświęcona grota, w której zasiada na tronie Rosa Mystica. Podczas tej ceremonii będą uczestniczyły
wszystkie grupy parafialne a na zakończenie odbędzie się procesja ulicami miasta, zachęcająca wszystkich obywateli do udziału w tej modlitwie
maryjnej każdego 13 dnia miesiąca, jak ustalono w działalności parafii..
■ Z Republiki środkowoafrykańckiej - Piszę do was, aby poinformować, że bractwo Rosa Mystica ciągle wzrasta. Na prośbę trzech
biskupów zdecydowano rozszerzyć nasze bractwo także na pozostałe
prowincje. W jedności modlitewnej.
Brat Yvon Wassialo,
Parafia Saint Jacques, Bangui
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Otrzymaliśmy
We Włoszech, w
ciągu ostanich lat,
były liczne grupy modlitewne noszące
imię Rosa Mystica,
złożone z obywateli
przybyłych z innych
państw, którzy rezydują tutaj ze względu
na pracę. Większość
czcicieli odnalazło we
Włoszech źródło pobożności, którą znali w
swoich krajach pochodzenia, która wzniecała w ich sercach silny
poryw modlitwy. Liczni Cejlończycy przybywają każdego dnia
do Fontanelles. W Sri Lance Rosa Mystica czczona jest do tego
stopnia, że uważana jest za współpatronkę kraju. Poza tym Filipińczycy często nawiedzają Fontanelles i okresowo przybywają
celebrować Mszę w Fontanelles ze swoimi kapłanami. Wśród
licznych grup etnicznych przybywających z powodów zarobkowych do Włoch, są również przybysze z Wybrzeża Kości Słoniowej, z których większość rezyduje w sąsiednich prowincjach
Parme i Crémona. W tych grupach odpowiedzialnym jest pan
Armand Zozo; ostatnio wrócił na Wybrzeże Kości Słoniowej i
spotkał kilka z licznych grup lokalnych, których przewodniczącą
jest pani Marie Terese Adou, matka Don Eugenio, kapłana, który
pełni swoją posługę we Włoszech i z którym była ona w ostatnich latach w Fontanelles. Ostatnio pan Armand Zozo powrócił
do swojego rodzinnego kraju. We wtorek 3 stycznia 2017, podczas uroczystej mszy w parafii Saint-Paul w Abidjan, przywiózł
pani Adou figurę ROSA MYSTICA pochodzącą z Montichiari.

Godziny w lutym 2017
Każdego dnia:
15.00 Spowiedź; 15.30 Różaniec Święty lub Droga Krzyżowa
16.00 Msza św.
Każdego 13 dnia miesiąca:
Dzień Modlitwy Maryjnej 15.00- 17.00 Spowiedź;
15.00 – Adoracja 15.30 Różaniec Święty;
16.00 Msza Św.- Procesja
W każdą sobotę:
15.00 Spowiedź;
15.30 Różaniec Św. 16.00 Msza św.
Niedziela i dni świąteczne:
15.00-17.00 Spowiedź;
15.00 Adoracja 15.30 Różaniec Św.;
16.00 Uroczysta Msza
3 lutego, piątek – pierwszy piątek miesiąca
Upamiętnienie Świętego Błażeja
15.00-17.00 Spowiedź;
15.00 Adoracja 15.30 Różaniec Św.;
16.00 Msza – błogosławieństwo gardła
11 luty, sobota– Świeto Najświętszej Maryi Panny z Lourdes XXV-ty Światowy Dzień Chorego 2017
15.00-17.00 Spowiedź; 15.30 Różaniec Św.
16.00 Uroczysta Msza z błogosławieństwem chorych.

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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Rozdał także różńce i obrazki w czasie wielkiego wydarzenia
jubileuszowego, organizowanego przez wiernych. Po Mszy pan
Armand podarował od grupy włoskiej inny posąg odpowiedzialnemu grupy modlitewnej w parafii Sainte Thérèse de l’enfant
Jésus w Marcory (Abidjan). W odpowiedzi zorganizowano wielki
jubileusz z udziałem wszystkich.

Prace budowlane w Fontanelles, o których informowaliśmy w grudniu, rozpoczęły się. Przepraszamy za
wszelkie niedogodności, które mogą one spowodować.
Czynimy, co możliwe, aby je zminimalizować i zakończyć na czas. Szacunkowy koszt tych zabiegów to około
300.000 euro. Ci, którzy pragną przyczynić się do realizaji tego znaczącego projektu dla pobożności maryjnej
w otoczeniu Fontanelles, mogą ofiarować datki i ofiary,
używając konto bankowe Fundacji:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ostatnia cyfra: „zero”)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
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

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
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