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 صوت مریم الوردة السّریة
 أم الكنیسة في العالم

)براشیا(مونتیكیاري –فونتانیل   
 2عدد  27سنة   2017 نیسان ،آذار

 مجلة شھریّة
فونتانیل –لجمعیّة ماریا روزا میستیكا   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 تفاصیل دقیقة ومھمة

 .حول تفاصیل العبادة المریمیة في فونتانیل في مونتیكیاري
 سنقوم بتقدیم بعض التفاصیل الھامة

 .مونتیكیاري-زام بالعبادة المریمیة في فونتانیلحول اإلعتراف واإللت

 

وم المقّدس الص
 :الكبیر

الوقت المناسب 
لإلرتداد والعودة 

 .الى هللا

ائل وردنا في اآلونة األخیرة، رس
محبي ماریا من من المؤمنین و

روزا میستیكا من بعض البلدان 
والمناطق،یقولون فیھا بأنھم تبلّغوا 
من مطارنتھم عدم اإلستمرار في 

العبادة المریمیة الخاصة بماریا 
إضافة الى رسائل . روزا میستیكا

اخرى تحمل ایضا تدخالت كلّیة 
 . او جزئیة من السلطات الكنسیة

 
ن نطلعكم على من اجل ذلك نود ا

بعض اإلیضاحات الھامة حول 
 بماریا روزا میستیكا  اإلعتراف

والقوانین المفروضة في العبادة 
-المریمیة في فونتانیل

مونتیكیاري، لتوضیح الشكوك 
 .وطمأنینة النفوس

 

ینبغي ان نذّكر ان اغلبیة المعلومات 
التي سنقوم بذكرھا سبق ان ذكرت 

منذ مدة على موقعنا اإللكتروني 
 . الرسمي، المترجم بأربع لغات

www.mariarosamisticafon-
tanelle.it 

 
وھذه المعلومات ھي نفسھا التي 

 الىیھا بإسم اسقف براشیا نعط
األساقفة المحلیین عندما نسأل عن 

 .تفاصیل رسمیة 
ان اسقف براشیا اخذ بعین  1

اإلعتبار كل التدابیر التي صدرت 
عن اسالفھ والتعلیمات والبیانات 
الصادرة عن الكرسي الرسولي 

إضافة الى الرسالة األخیرة المرسلة 
 الى سلفھ

تشرین الثاني  13في مجمع عقیدة اإلیمان في 
ببند خاص نشر بوجب مرسوم في  2012

 . 2013تموز  15
 

وھذا المرسوم یتعلّق بالعبادة المریمیة في 
فونتانیل وذلك لتقدیم المساعدة للحجاج 

 . القادمین من إیطالیا والخارج
 

الفعل اإلعتراف بالعبادة المریمیة ھنا لقد تم ب
وذلك بالتنسیق مع مجمع العبادة اإللھیة 

واألسرار مع المونسنیور جیلیو سانغینیتي 
 .2001لس اإلدارة السابق لعام ومع مج

وبعد تدخالت عدة من األسقف فورستي 
واألسقف مورسابیلیني عام  1984-1997
1968. 

 
 2تتمة صفحة 
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مھّمة جمعیة ماریا روزا میستیكا في  – 4
اسقف براشیا عام فونتانیل، والتي اسسھا 

ھي اإلتصال الدائم بالمؤمنین الذین  2014
حصلوا على نعم وشفاءات روحیة وجسدیة 
مع ماریا روزا میستیكا، إضافة الى متابعة 

األحداث التي جرت في مونتیكیاري 
وفونتانیل كذلك في ملفات الرائیة بیارینا 

ملف . 1991جیلي والتي توفیت عام 
 1948-1947یخص األبرشیة منذ عام 

وأعید فتحھ والتحقیق بھ في اآلونة .
.األخیرة في مجمع عقیدة اإلیمان   

في الوقت عینھ وبمبادرة فردیة من المجموعة 
) ارس(الثقافیة للبحوث والدراسات في میالنو 

تّم نشر یومیات الرائیة بیارینا جیلي في 
یرافقھا مصادر تاریخیة اخرى مھمة  الصحف

إضافة الى آراء وأحكام رجال الدین، 
المونسنیور انریكو كالبیاتي والبحث النوراني 

 .األب ستیفانو دي فیس 
 

لّط سھذه المساھمات یمكن ان تكون مفیدة وت
عبادة الضوء على األصل التاریخي ومصادر ال

المریمیة المفروضة والتي تجاوزت حدود 
 . األبرشیة والوطنیة 

 
 مونسنیور ماركو البا
 المندوب األسقفي

 

.مونتیكیاري-تفاصیل دقیقة ومھمة حول تفاصیل العبادة المریمیة في فونتانیل  

1تتمة صفحة   

في الواقع وفقا لمعلومات اإلدارة في   - 2
فونتانیل، ان الترویج للعبادة المریمیة في 

 كون تحت إشراف مباشر لألسقفیفونتانیل 
األبرشي دون اي إشارة لذكر الظھورات 
والرسائل او اي ظواھر خارقة للطبیعة، 

 .والمتعلقة بشخص األم بیارینا جیلي
 

نذكر ان الكنیسة ذكرت بخصوص 
الظھورات او الظواھر غیر اإلعتیادیة في 

ال شيء :"فونتانیل بھذه العبارة التقنیة 
 ". خارق عن الطبیعة في الظھورات

نسیة خضعت لھذا القرار ان السلطات الك
بإنتظار متابعة دراسة ھذه الظاھرة والتأكد 

 .من الشكوك حولھا
 
كما نالحظ من قراءة قرار مجلس  – 3

اإلدارة، بأن اسقف براشیا ال یطلب من 
تماما كما انھ لم یطلب من  –المؤمنین 

إزالة التماثیل والصور  –األساقفة االسابقین 
مكّرسة لماریا ولوحات النذورات والمذابح ال

روزا میستیكا وال في كنائس الرعیة الباقیة 
 .او في المصلیات الخاصة

 
وفقا للمعلومات المتاحة ھذه الصورة لمریم  

مع الورود الثالث لم تكن موجودة في 
األبرشیة وال في إیطالیا قبل احداث 

اما اآلن فقد اصبحت منتشرة . مونتیكیاري
 .مفي العالم اجمع ومكرمة اشد تكری

ھنا في فونتانیل وفي رعیة مونتیكیاري ان 
تمثال ماریا روزا میستیكا یعرض منذ 

 . سنوات عّدة
 

 -الوردة السرّیة "في العبادة سّمیت ب 
نسبة الى الورود الثالث " روزا میستیكا

الصالة، التوبة " والتي ترمز الى 
والتي تمّثل ثالث اسس في " والتضحیة

  .الروحانیة المسیحیة

 الصوم الكبیر المقّدس
 

اآلن ھو الوقت المناسب ، ھذا ھو . إخوتي، نحّثكم على عدم إھمال النعمة اإللھیة "
 ."یوم الخالص

 
ایھا المؤمنون األعزاء ، اّیھا الحجاج، والمخلصین لماریا روزا میستیكا، اصدقائي 

 .رتداد والعودة الى هللافي حیاة الكنیسة، زمن مھم في اإل" زمن إحتفالي"اء، نفتتحاألحبّ 
زمن مھم لإلعتراف لیس فقط بخطایانا بل وباألخص باإلعتراف بطیبة اآلب الذي جدد العھد األبدي 

ھو عالمة ملموسة لكل . الصوم المقّدس ھو اذا التحضیر للفصح. مع الخطأة بیسوع المصلوب
 .ر من حزن الخطیئة الى الفرح والتنعم بنعم المعمودیةشخص للمرو

لھذا الزمن اللیتورجي ھو التواضع الذي اشار لھ  بالنسبة للقدیس اوغسطینوس ان الفضیلة الحقیقیة
كل مراحل حیاة السید المسیح موسومة . الرّب منذ والدتھ  في مزود حتى موتھ على الصلیب

 .بالتواضع
اخذ صورة ). 6-2رسائل فیلیبي "(، لم یحسب خلسة ان یكون معادال الذي اذ كان في صورة هللا"

یسوع بنفسھ علّمنا التواضع . االنسان، واخذ على عاتقھ خطیئتھ، ووھب حیاتھ من اجل خالصھ
احماوا نیري علیكم وتعلموا مني، ألني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا :"بإعتباره سّید التواضع

 ). 29-11متى ".(الراحة لنفوسكم
والمتواضع ھو الذي یعمل بمشیئة هللا، تواضع المسیح ھو . اإلنسان الودیع ھو الذي یقبل بإرادة هللا

في الواقع انھ یعطي الخطأة دواء التواضع " الطبیب  األكبر"یسوع ھو   .المدرسة التي بھا نتأّھل 
 .ى هللاحتى یتغلّبوا على التكبر ویظھر لھم ذلك في اسرار الفصح ، زمن العودة ال

ونحن كل یوم وكل نھار احد وكل مرة نأتي الى ھذا . كبف ال نفّكر اآلن بإنقیاد وتواضع مریم
المكان المقصود للعماد ولنیل الحنان المریمي،نطلب من مریم ان نصبح ودیعین ومتواضعین القلب 

 .مثلھ
 .حقیقيسیكون امامنا اربعون یوما من الریاضات الروحیة التي تقودنا لعید الفصح ال

 . برنامج الصوم الذي حّضرناه سیساعدنا جمیعنا 
 .نؤّكد لكم اننا سنذكركم في صالتنا طالبین منكم ان تذكرونا انتم ایضا بصلواتكم 

 كھنتكم
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 روزا میستیكا حتى نكتشف یسوعالصوم مع ماریا 
" الصالة ، التوبة و التضحیة"من بین ركائز العبادة المریمیة في فونتانیل ، ھناك رسالة دقیقة ، وھي الحض على " 

 ."لذا علینا ان نتحّضر مّرة اخرى لإلحتفال بعید الفصح والقیامة. والتي نحققھا اآلن من جدید خالل ھذا الصوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال یخفى علیكم :"كلمات " تضحیة صالة وتوبة"
ذاننا العصریة وربما اصبحت غریبة بعض الشیئ على آ

،  ھي كلمات غیر سارة، ألنھا تأخذنا الى عالم قد مضى
حیث اصبح ایمان الیوم في ھذا العصر مغلّفا بجو من 

 .المعاناة یخترق حیاتنا ویقمعھا
 

نحن نقول ألنفسنا، رجال ونساء عصریین، عكس ذلك 
لقد إعتدنا على حیاة مادیة غنیة ومریحة مھما كان . تماما

اعتدنا على حیاة حافلة بالملذات والمال والشھرة  .ثمن ذلك
حتى اننا نبتعد .محاولین اإلبتعاد عن كل ما یحزننا ویؤلمنا

ولكن عاجال ام آجال ستنھار ھذه اآلوھام . عن فكرة الموت
وستنقض علینا المعاناة، لن نتفاجأ وحسب بل سیخیبب 

وما ان یلمسنا األلم حتى نحاول البحث عن . ظننا كثیرا
عنى اكثر عمقا لوجودنا، وذلك بإعادة إكتشاف إیماننا م

 . الذي طالما تجاھلناه
بإختصار إذا كنا نعرف قراءة وفھم الحیاة على مّر السنین 

فھي تجعلنا اكثر تواضعا وجاھزین لتقبل األسرار التي 
 .تحیط بھا

صالة توبة "واذا تعمقنا اكثر بھذه الموعظة وفھمناھا 
إّتخاذ خطوة الى األمام في ستساعدنا على "وتضحیة
 .اإلیمان

 
عندما نقول صالة نعتقد غالبیتنا انھ " صالة"

یجب علینا تالوة وترداد العدید من الكلمات والعبارات 
حتى نلفت نظر الرب وإھتمامھ لیستجیب لنا طلباتنا 

 .ویرحمنا
فالصالة یجب ان تحولنا حتى . ولكن على العكس تماما

 .لوبنا وھو یحبنا ندرك ان الرب موجود في ق
لذا علینا اإلعتماد على ھذا الحّب، مقتنعین بأنھ ادرى بكل 

 .حاجاتنا وطلباتنا
واذا كنا نردد الوردیة التي تطلبھا امنا مریم بألحاح 
 . فتالوتھا والتأمل بھا  یساعدانا على التواجد مع الربّ 

الصالة "في الواقع وقبل كل شیئ ان یسوع یقصد بقولھ 
ان نبقي قلوبنا دائما مفتوحة للرب ، وان  "المتواصلة

ندخل بحوار عمیق معھ حتى ولو كان ھذا الحوار صامت 
في بعض األحیان یجب ان نكون مقتنعین بان هللا ان 

 .یتخلى عنا وسیساعدنا كل ایام حیاتنا
عندما نعتاد على الصالة بھذه الطریقة نحصل على 

 .تواصل دائم مع هللا في خضم حیاتنا الیومیة
 لم ال نحاول تطبیق ھذه الطریقة خالل ھذا الصوم؟

 
 

علینا . ھنا ایضا ال بد من توضیح امرا" التوبة"
قبل القیام بفعل التوبة ، علینا ان ندرك اوال شیئا واحدا 

 ".الخطیئة"وھو ما تسّمیھ الكنیسة ب 
بمعنى آخر تخّطي الحدود والخطوط الحمراء التي ترافق 

ي تقود كل واحد منا بعیدا عن الطبیعة البشریة والت
الحسنات التي منحنا إیاھا الرب والتي ال نرید القبول بھا 

 .احیانا
 

اھم وافضل طریقة للتوبة ھي ان نعترف بتواضع 
بھشاشتنا وبضعفنا معتمدین على الرحمة اإللھیة، ومحبة 

اآلب الذي یعلم جیدا بأحوالنا وارواحنا وھو جاھز 
 .افضللمساعدتنا حتى نصبح بحال 

صحیح اننا عندما نبتعد عن الرّب نقلل من إحترامنا لھ 
سیكون جمیل .ولكننا ایضا نصیب انفسنا باألذى  األكبر

جدا ان نستثمر ھذا الوقت الذي یفصلنا عن الفصح في 
اي اإلعتراف مع فحص عمیق " المصالحة"ممارسة سر 

 .لضمیرنا حتى نحصل على الصفح اإللھي
 

ذه العبارة علینا ان نتعلّم حتى نفھم ھ" التضحیة"
شیئا، لي ان التضحیة األعظم ھي التي قام بھا یسوع على 

 .وھب حیاتھ من اجلنا ألنھ یجب كل واحد مّنا. الصلیب  
التضحیة اذا تعني قبل كل شیئ اإلكتشاف اكثر واكثر بأن 

ونحن رجاال ونساء ال نكون . سّنة الحیاة ھي الحبّ 
 .منا األوحد والحقیقي یسوعحقیقیین اذا لم نتمّثل بمعلّ 

 
كي نضحي علینا ان نتخلّى شیئا فشیئا عن انانیتنا ، 
منفتحین على الرب وعلى اآلخرین بحب كبیر یكبر 

 .وینمو في قلوبنا
ھذا لیس سھال، ولكّنھ بنفس الوقت ممكنا اذا علمنا جیدا 

 .معنى الصالة والتوبة وحاولنا ان نعیشھا بأكملھا 
 

طریق نحو الفصح، : ون علیھ صومناھذا ما یجب ان یك
موت وقیامة رینا  –نحو اھم ذكرى في الحیاة المسیحیة 

مجددین بداخلنا روح اإلیمان، واألمل  -یسوع المسیح
والعطاء بمساعدة ماریا روزا میستیكا، ام یسوع والتي 

 .اصبحت امنا األكثر حبا وحنانا
 
 

 روزانا بریشیتي میسوري
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بإدارة جمعیة مریم الوردة السریةانجلو مور : المدیر  

: طباعة  1990 -11 –29في  90/61:  ترخیص من محكمة براشیا
مونتیكیاري   . م.م.تیبوبیناتي ش   

لبنان -بعبدات مجموعة صالة مریم الوردة السرّیة : ترجمة  
 

 
 2017 آذار ونیسان يلشھربرنامج اإلحتفاالت اللیتورجیة 

 :كل یوم
 قّداس: 16:00                ردیةالو:  15:30         إعترافات : 15:00

 :من الصوم جمعةكل 
 درب الصلیب:  15:30       إعترافات:  15:00

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

 األحد وأیام األعیاد
 سجود:    15:00 إعترافات          :   17:00 – 15:00
 قّداس:  16:00وردیة                                :  15:30

 )صوم وقطاعة الزامي(اربعاء الرماد بدء الصوم  آذار 1األربعاء 
 دمع تبریك الرما قّداس: 16:00    ردیةالو:  15:30   إعترافات: 15:00
  الشھراول جمعة من  آذار 3الجمعة 

 نھار مریمي:آذار 13ن یاإلثن
 عید القدیس یوسف:آذار 20ن یاإلثن

 سجود:    15:00 إعترافات          :   17:00 – 15:00
 تفالياح قّداس:  16:00وردیة                                :  15:30

 آذار یوم صالة على نیّة الشھداء المرسلین 24الجمعة   
 آذار عید سیدة البشارة 25السبت 
  قّداس:  16:00      وردیة          :  15:30             سجود:    15:00

 ة واحدةآذار البدء بالتوقیت الصیفي تأخیر مواعید القداس ساع 26
 آذار 26األحد 

 بدء القداس بزیاح الشعانین نیسان احد الشعانین 9
 قّداس:  17:00وردیة :16:30سجود16:00 إعترافات: 18:00 – 16:00

  
 األسلوع المقّدس   نھار مریمينیسان  13

 مواعید القداسات كالعادة: الغسلخمیس 
 رتبة دفن المصلوب 15:00: العظیمةالجمعة 

  ال قداسوردیة  :  15:30  إعترافات:   17:00 – 15:00 :النورسبت 
  عید الفصح اإلحتفال بالقیامة: نیسان  16

 قّداس:  17:00وردیة :16:30سجود16:00 إعترافات: 18:00 – 16:00
 الباعوض إثنین : نیسان  17

 قّداس:  17:00                          وردیة :16:30
 

 اإلحتفال بعید الرحمة اإللھیة نیسان 23األحد 
 بعد الظھر دوام عادي اسقد 11:00 زیاح  10:30صالة صباحیة   9:30

 قداس 17:00وردیة   16:00 عید اإلنجیلي مرقس: نیسان 25الثالثاء 
 

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

 
 + 393247993898: المسؤول + 39030964111: إلستعالماتا

 info@rosamisticafontanelle.it: البرید اإللكتروني 

 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

 .ا میستیكا األموميمتحدین بالصالة وبقلب ماریا روز
فونتانیل –جمعیة روزا میستیكا   

  حصلنا على

   

مشروع المباني في فونتانیل والتي سبق ان تحّدتنا عنھا في كانون 
الل ورشة نحن نعتذر عن اي إزعاج قد نسببھ خ. األول بدأ اآلن 

العمل وسنبذل اقصى جھدنا للتخفیف من ھذا اإلزعاج وإلنھاء 
 .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 

 

 

 مرحبا من میدلین في كولومبیا  -   امن كولومبی ■
ارسل لكم صورا حتى تنشروھا على موقعكم . یسرني التواصل معكم

اإللكتروني وفي مجلتكم كدلیل على الحب واإلمتنان تجاه امنا مریم 
 .ماریا روزا میستیكا

كنا نحتفل  كانون الثاني عندما 8في المغارة لیل  اخذت ھذه الصور
لیلة "في كولومبیا تسمى ھذه اللیلة ب    .  دنس بعید الحبل بال

ألننا نضیئ الشموع ونضعھا على األبواب والشبابیك " الشموع
 .إكراما وتقدیرا لمریم

لویس فیلیبي لوندونو                               مع جزیل الشكر  
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