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Święty Post:
sprzyjający
moment na
nawrócenie i
powrót do Boga

Ważne dane na temat
Kultu Maryjnego
przy Fontanelles w Montichiari
Zależy nam na przekazaniu kilku szczegółów ważnych
w uznaniu i uregulowaniu pobożności maryjnej
w sąsiedztwie Fontanelles w Montichiari.

O

d jakiegoś czasu czciciele
Rosa Mystica z różnych
części świata sygnalizują
nam postępowania dyscyplinarne podejmowane przez biskupów dotyczące kultu Maria Rosa
Mystica. Otrzymujemy również
listy osób wiernych zaabsorbowanych sposobem, w jaki te interwencje rozprzestrzeniają się
w innych diecezjach, niekiedy
w sposób niedokładny czy częściowy, niekiedy ze szkodą dla
metod i prawdziwych intencji,
z jakimi kult jest przeżywany i
praktykowany przy Fontanelles.
Usiłujemy zatem przekazać kilka
danych ważnych w uznaniu i uregulowaniu pobożności maryjnej

w okolicy Fontanelles w Montichiari, aby wyjaśnić watpliwości
i uspokoić dusze. Wypada przypomnieć sobie znaczną część
informacji, jakie przekazujemy
poniżej, już od dawna, na stronie
oficjalnej Fundacji ds kultu i religii
Rosa Mystica Fontanelles w czterech językach (www.rosamisticafontanelle.it), i że te informacje są
takie same jakie przekazujemy w
iminiu Biskupa z Brescia Biskupom i Ordynariuszom lokalnym,
gdy zapytują nas bezpośrednio o
oficjalne dane.
1. Biskup Brescia, przyjąwszy
uwagi dokonane przez przez
swoich poprzedników i instrukcje

dane przez Stolicę Świętą, jak i
ostatni list do Biskupa Brescia
wystosowany przez Kongregację
ds Doktryny Wiary z 13 listopada 2012, w specjanym wykazie, opublikowanym w dekrecie
z 15 lipca 2013, zadekretował
kult maryjny w Fontanelles, aby
zapewnić odpowiednią pomoc
pielgrzymom przybywającym do
tego miejsca z różnych części
Włoch i z zagranicy. Kult został
już przyjęty i uregulowany, za
zgodą Kongregacji ds kultu bożego i Sakramentów przez Mgr.
Giulio Sanguineti poprzednim
wykazem z 2001, po kilku interCIĄG DALSZY NA STR. 2
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wencjach bardziej restrykcyjnych
biskupa Foresti, w 1984 i w 1997, i
biskupa Morstabilini w 1968.
2. Zgodnie z informacjami wykazu bieżącego, w okolicy Fontanelles, pod bezpośrednim nadzorem Biskupa diecezjalnego, kult
maryjny i chrzcielny jest aktualnie
promowany, bez odniesienia do
objawień, przesłań czy innych domniemanych zjawisk o charakterze nadnaturalnym, związanych z
osobą Pani Pierina Gilli. Przypomnijmy, że Kościół, odnosząc się
do rzekomych objawień czy innych
zjawisk nadzwyczajnych w Fontanelles, wyraził formułę techniczną
« non constate de supernaturalité
», to znaczy « charakter nadnaturalny objawiń nie został ustalony »,
manifestując w ten sposób wiadomość o charakterze wstrzymującym i rozważnym ze strony władz
kościelnych, oczekując dalszego
sprawdzania dalszego i wątpliwości związanych z jego złożonością.
3. Jak można stwierdzić z lektury Dyrektoratu, biskup Brescia nie
prosi wiernych- podobnie jak poprzedni biskupi o to nie prosili – o
wznoszenie posągów, obrazów,
wotywnych tablic czy ołtarzy dedykowanych Maria Rosa Mystica,
ani w Fontanelles, ani w kościołach parafialnych czy prywatnych
kaplicach. Obraz Maryi z trzema
różami, zgodnie z dostępnymi informacjami, nie istniał w diecezji i
we Włoszech przed wydarzeniami
w Montichiari, teraz jest szeroko
rozpowszechniony i czczony na
całym świecie. W Fontanelles i w
parafii w Montichiari posąg Maria
Rosa Mystica był eksponowany w
ciągu wielu lat. W kulcie, wezwanie
loretańskie « Rosa Mystica » i sens
pobożności « Trzech Róż », związany z « modlitwą- pokutą- ofiarą », reprezentujący trzy tradycyjne
wyznaczniki duchowości chrześcijańskiej, zostały docenione.
4. Zadaniem Fundacji ds kultu
i religii Rosa Mystica Fontanelle,
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założonej przez biskupa Brescia w
2014, szczególnie w świetle licznych owoców nawróceń i uzdrowień duchowych i fizycznych,
o których ustawicznie jesteśmy
informowani, jest także kontynuowanie badań i zgłębiania tego,
co się wydarzyło w parafii w Montichiari i w Fontanelles, jak i dokumentowanie dotyczące wydarzeń
historycznych i duchowych Pierina Gilli, domniemanej widzącej,
zmarłej w 1991, obiektu badań
podsumowujących w diecezji w
latach 1947- 48.
Ta faza badań złożonych i wznowionych jest aktualnie prowadzona
w Diecezji Brescia, w ścisłym porozumieniu i na wyraźne zlecenie

Kongregacji ds Doktryny Wiary :
ostatnio, złożono większość materiałów badawczych, będących w
posiadniu tej Kongregacji, materiałów które aż do dzisiaj nie były w
dyspozycji Dykasterii rzymskiej.
W tym samym czasie, na inicjatywę autonomiczną Stowarzyszenia
Kulturalnego ds Badań i Studiów
Milan (Ares), dziennik domniemanej widzącej został opublikowany w
dziennikach w towarzystwie innych
ważnych źródeł historycznych i opinii autoryzowanych, włączywszy w
to pośmiertne opinie biblisty, Mgr.
Enrico Galbiati i mariologa, Ojca
Stefano de Fiores.
Wkład taki może przyczynić się
ostatecznie do wzbogacenia drogi
wnoszącej tyle światła w początki
historyczne i źródła zjawiska kultu
i pobożności maryjnej, tak wzniosłej, która od dawna przekracza
granice diecezjalne i narodowe.
Mgr. Marco Alba
Delegat Episkopatu

Święty Post
„Bracia, posyłamy was, abyście nie zaniedbywali łaski Bożej.
Teraz jest czas sprzyjający, oto dzień zbawienia”

D

rodzy wierni, pielgrzymi, czciciele Rosa Mystica, drodzy przyjaciele, inaugurujemy „uroczysty moment” w życiu Kościoła, moment sprzyjający nawróceniu
i powrotowi do Boga, do wyznania nie tylko swoich grzechów, ale także i przede
wszystkim na dobroci Boga, który w Chrystusie Ukrzyżowanym odnawia związek
nowy i wieczny z grzesznikami. Post Święty jest zatem przygotowaniem do Wielkiej
Nocy, dla każdego człowieka jest konkretnym znakiem przejścia od smutku grzechu
do radości cnót Łaski chrzcielnej. Prawdziwą cnotą tej świątyni liturgicznej jest dla św.
Augustyna pokora, na jaką wskazywał nasz Pan. Od swojego narodzenia w żłobie
aż po śmierć na krzyżu całe życie Chrystusa jest naznaczone przez postawę pokory.
Chociaż miał warunki Boże, nie dochodził swojego prawa, aby być traktowanym na
równi z Bogiem; (cf. Filip. 2, 6) stawszy się podobny do ludzi, obrawszy na siebie kondycję grzesznika, dając swoje życie za bezbożników. Sam Chrystus przedstawił siebie jako mistrz upokorzony: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29).
Łagodny jest ten, kto otwiera się na przyjęcie woli Boga. Pokora Chrystusa staje się
szkołą, w której formujemy się. Chrystus jest „wielkim lekarzem”; w rzeczywistości,
zapewnia grzesznikom lekarstwo pokory, aby zwyciężyć pychę i pokazuje uroczyście
Tajemnice Paschalne, drogę powrotu do Boga. Jakże nie myśleć teraz z łagodnością
i pokorą o Maryi! My, którzy codziennie, w każdą niedzielę, za każdym razem gdy
możemy tu przyjść do tego miejsca uznanego jako miejsce chrztu i pobożności maryjnej, prosimy o łaskę, aby stać się także łagodnymi i pokornymi, a te 40 dni ćwiczeń
duchowych zaprowadzą nas ku prawdziwym świętom Paschy. Program na Wielki
Post, jaki przygotowaliśmy, naprawdę pomoże nam wszystkim. Zapewniając was, że
zawsze pamiętamy o was w modlitwie, prosimy was, abyście i wy nas zachowywali w
swojej. Dobrego i Świętego Postu.
Wasi kapłani

WIELKI POST Z ROSA MYSTICA
W ODKRYWANIU JEZUSA
Wśród filarów pobożności maryjnej w Fontanelles jest dokładne przesłanie. To wezwanie do „modlitwy, pokuty, ofiary”, które teraz na nowo
praktykujemy, aby nieco zastanowić się w czasie Wielkiego Postu,
który w tym roku liturgicznym chce nas przygotować jeszcze raz do
celebrowania w pełni Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

„M

odlitwa, pokuta, ofiara”. Są to słowa, które – zbędne byłoby je chować – mogą
wydawać się nieco dziwne w naszych nowoczesnych uszach. Być może nawet nieprzyjemne,
gdyż wydają się odsyłać nas do przeszłego świata,
gdzie wiara tego czasu jest jakby dzisiaj zakryta w atmosferze cierpienia, które przenika w życiu i w jakimś
stopniu uciska. Mówimy, że my, mężczyźni i kobiety,
jesteśmy, przeciwnie, przyzwyczajeni do realizacji,
niekiedy za każdą cenę, życia równie bogatego co
możliwego, pełnego przyjemności, pieniędzy, sukcesów, ale nawet śmierci. W każdym razie kiedy, wcześniej czy później, nieuchronnie wszystkie iluzje załamią się i dosięgnie nas cierpienie, nie tylko będziemy
oszołomieni, ale nawet bardzo zdesperowani. I tak,
dotknięci przez ból, jest bardziej prawdopodobne, że
znajdziemy sens głębszy naszej egzystencji, odnajdując czy znajdując ponownie wiarę, którą mieliśmy
w lekkim lekceważeniu. Krótko mówiąc, jeśli umiemy
czytać i rozumieć życie, wraz z upływem lat, które
mijają, wiara czyni nas bardziej pokornymi i dyspozycyjnymi, aby poszukiwać coraz bardziej tajemnicy,
która nas otacza.
I jeśli lepiej ją rozumiemy, to właśnie to wezwanie
do „modlitwy, pokuty i ofiary” pomoże nam uczynić
krok naprzód w tym kierunku. „Modlitwa”: często
sądzimy, że trzeba odmawiać wiele modlitw, akumulować słowa i jeszcze słowa, jakbyśmy musieli
przyciągnąć uwagę Boga, aby przekonać Go, aby
zmiłował się nad nami. Przeciwnie, modlitwa powinna nam służyć, aby nas obudzić, aby przyprowadzić
nas do uznania i postrzegania tego, że Bóg istnieje
już w naszym sercu i że nas kocha. Powinniśmy zatem liczyć na tę miłość, przekonani że jej potrzebujemy. Zatem, jeśli słowa- jak te Różańca, jaki Maryja
zachęca ustawicznie nas do odmawiania- mogą być
bardzo użyteczne, aby być z Bogiem, w rzeczywistości, ważne jest przede wszystkim to, co Jezus nazywa „ustawiczną modlitwą”. Mamy zachować nasze
serca zawsze otwarte na Pana, w głębokim dialogu,
nawet w ciszy, z naszym Stwórcą i Ojcem, w przekonaniu, iż nas prowadzi i pomaga w każdym momencie naszego życia. Jeśli będziemy o tym przekonani,
stanie się naszym wspaniałym zwyczajem, głęboką i
ustawiczną postawą, nawet wśród codziennego ży-

cia, spraw i codziennej pracy. Zatem, dlaczego nie
próbować Postu?
„Pokuta”: również tutaj trzeba określić, dlaczego
nawet zanim uczynimy gest zewnętrzny pokuty, ważne jest równocześnie uznanie najpierw jednej rzeczy: takiej, którą Kościół nazywa grzechem. Inaczej
mówiąc, granic, jakie towarzyszą ludzkiej naturze i
które prowadzą każdego z nas do czynienia złych
rzeczy, przeciwnych dobru, jakie Bóg przewidział dla
nas i że, często, nie chcemy akceptować. Pierwszą
i najlepszą pokutą jest: rozpoznać z pokorą naszą
wrażliwość i słabość, liczyć na Boże miłosierdzie i powierzyć się tej Miłości, która dobrze zna stan naszej
duszy i jest gotowa nam pomóc, abyśmy stawali się
lepsi. Chociaż brakuje nam szacunku wobec Boga,
gdy odwracamy się od Niego, często sobie samym
czynimy wielkie zło. Byłoby zatem bardzo potrzebne i dobre, abyśmy w tym czasie, który oddziela nas
od Wielkiej Nocy, jeszcze lepiej niż zwykle korzystali
z sakramentu, który słusznie nazywany jest pojednaniem, tzn. wyznaniem z pogłębionym rachunkiem
sumienia, który zwraca nas na nowo do wejścia w
Boże przebaczenie.
„Ofiara”: aby zrozumieć jej znaczenie, trzeba znać
rzecz, tzn. ofiarę par excellence, tę Jezusa na krzyżu,
który dał swoje życie z miłości dla każdego z nas.
Ofiara oznacza zatem szczególnie i przede wszystkim odkrywanie coraz bardziej, że życie jest miłością
i że nie będziemy prawdziwymi mężczyznami i kobietami, jeśli nie będziemy się realizowali idąc ku naśladowaniu jedynego i prawdziwego Mistrza Jezusa.
Umieć się ofiarować oznacza zatem uczyć się powoli
i coraz lepiej odrzucać swój egoizm, otwierając się
na Boga i na innych z wielkodusznością, która wierzy
ustawicznie. Nie jest to łatwe a jednak jednocześnie
możliwe, szczególnie jeśli zrozumiemy dobrze znaczenie modlitwy i pokuty i będziemy próbowali żyć
nimi w pełni. Oto czym może być nasz Wielki Post:
drogą ku Wielkie Nocy, ku pamięci o najważniejszym
wydarzeniu chrześcijaństwa- śmierci i zmartwychwstania Pana- odnawiając się wewnętrznie. Budzi
naszą wiarę, nadzieję i miłosierdzie z pomocą Rosa
Mystica Ta, która jest Matką Jezusa i która teraz także jest naszą najczulszą i najukochańszą Matką.
Rosanna Brichetti Messori
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Otrzymaliśmy
■ Z Kolumbii - Dzień dobry z Medellin, Kolumbia.
Jestem szczęśliwy, że mogę do Was napisać. Chciałbym poprosić was o opublikowanie zdjęć dołączonych
w waszym biuletynie informacyjnym i na waszej stronie, jako świadectwo miłości, wdzięczności i szacunku
wobec naszej Madonnina i Matki, Maria Rosa Mystica.
Zdjęcia te zostały wykonane 8 grudnia w grocie w nocy,

gdy byliśmy w trakcie przygotowania święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tu w Kolumbii święto to jest nazywane „Nocą Świec”, dlatego że
zapalamy świece i ustawiamy je w drzwiach i oknach na
cześć Panienki. Dziękuję wam bardzo.
Luis Felipe Londoño

Godziny w Marcu i Kwietniu 2017
Czas Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy
Każdego dnia: 15.00 Spowiedź; 16.00 Różaniec Św.
W każdy piątek Wielkiego Postu: 15.00 Spowiedź;
15.30 Droga Krzyżowa; 16.00 Msza Św.
Sobota:
15.00 Spowiedź; 15.30 Różaniec Św.;
16.00 Msza Św. przedświąteczna
Niedziela i dni świąteczne
15.00- 17.00 Spowiedź; 15.00 Adoracja
15.30 Różaniec Św.; 16.00 Msza Św. Uroczysta
Środa 1 marca- Środa Popielcowa
Dzień postu i abstynencji. Początek Wielkiego Postu
15.00 Spowiedź- Adoracja eucharystyczna; 15.30 Różaniec Św.;
16.00 Msza Św. z posypaniem głów popiołem
3 marca – Pierwszy piątek miesiąca
Poniedziałek, 13 marca- Dzień Modlitw Maryjnych
P 18 mm 4oniedziałem 20 marca- Święto św. Józefa
15.00 Spowiedź- Adoracja eucharystyczna
15.30 Różaniec Św. 16.00 Uroczysta Msza Św.
Piątek 24 marca- Święto Zwiastowania Pańskiego
15.00 Spowiedź; 15.30 Różaniec Św.
16.00 Uroczytsa Msza Św.
26 marca- POCZĄTEK GODZIN LETNICH,
GODZINY CELEBRACJI BĘDĄ OPÓŹNIONE O GODZINĘ
Niedziela, 26 marca- 16.00- 18.00 Spowiedź
16.00 Adoracja; 16.30 Różaniec Św.; 17.00 Uroczysta Msza Św.
9 kwietnia- Niedziela Palmowa- Triumfalne wejście Jezusa do
Jerozolimy. Błogosławieństwo nowej oliwy i oliwek; początek
Mszy procesyjny.
16.00- 18.00 Spowiedź; 16.00 Adoracja
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Uroczysta Msza Św.
13 kwietnia- Dzień Modlitw Maryjnych- TRIDUUM PASCHALNE– Wielki Czwartek: godziny normalne;
– Wielki Piątek 15.00 Droga Krzyżowa na pamiątkę śmierci Pana
– Wielka Sobota 15.00- 17.00 Spowiedź,
17.00 Różaniec Św. (Msza Św. zawieszona)

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

16 kwietnia – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA
16.00- 18.00 Spowiedź; 16.00 Adoracja; 16.30 Różaniec Św.;
17.00 Uroczysta Msza Św.

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zechciejcie skontaktować się ze mną:
www.rosamisticafontanelle.it

17 kwietnia PONIEDZIAŁEK ANIOŁA
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Msza Św.

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

Niedziela 23 kwietnia – Uroczystość Miłosierdzia Bożego,
przypomnienie Matki Rosa Mystica
9.30 Modlitwa wspólnotowa; 10.30 Procesja
11.00 Uroczysta Msza Św. Po południu godziny
dnia świątecznego
Wtorek 25 kwietnia- Święto św. Marka, ewangelisty
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Msza Św.

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

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Dyrektor odpowiedzialny: Angelo Mor
Pod kierunkiem Fondation Rosa Mystica
Zezwolenie trybunału w Brescia nr. 61/90 z Listop. 11
Druk:Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

