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DE CONFERENTIE IN PANAMA

❝

Mgr. Marco Alba, bisschoppelijk afgevaardigde van Brescia voor de
erediensten in Fontanelle,
celebreert tijdens de laatste viering van het Congres van Panama. Naast
hem Pater Pedro Barrajon
en Mgr. Jesus Ndong, bisschoppelijk vicaris van het
bisdom Ebibeyin (Equatoriaal-Guinea)

❝

I

n oktober tezamen met een
kleine delegatie van zeven andere Italianen, t.w. vier leden
van Rosa Mystica, een journalist
uit Milaan, zijn vrouw en pater

Pedro Barrajon, oud-rector van
de ‘Regina Apostolorum”, nam
ik deel aan de conferentie van de
missionarissen van Rosa Mystica, die in Panama plaatsvond. Bij

mijn terugkeer van de conferentie
rapporteerde ik bisschop Luciano
Monari dat het een bijzonder interessante en verrassende ervaring
VERVOLG OP BLZ. 2 ß
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was. In de eerste plaats merkte
ik hoe het ‘fenomeen’ devotie tot
Rosa Mystica een concrete, wereldwijde onafgebroken en oncontroleerbare expansie ondergaat,
vaak ondanks de povere en ontoereikende verspreidingsmiddelen,
tevens sterk gebaseerd op de getuigenis van eenvoudige bekeerde
Christenen binnen Mariale gebedsgroepen toegewijd aan Rosa Mystica.
De conferentie, die in een sfeer
van echte broederschap en wederzijdse acceptatie tijdens vergaderingen, rapportages en liturgische
vieringen plaatsvond, telde ongeveer tweehonderd mensen, drie
Panamese bisschoppen, vijftien
priesters en vele religieuze mannen
en vrouwen. Er waren ook delegaties uit bijna alle staten van Zuiden Midden-Amerika, Mexico, India,
Equatoriaal-Guinea en Duitsland.

De delegatie uit Libanon wilde hun
spirituele verbondenheid uiten door
middel van een prachtige icoon
van Rosa Mystica. Ten tweede was
het een kans om te onderkennen
hoe deze ervaring van gebed en
toewijding in de wereld een sterk
missionair en dynamisch karakter
heeft. Het gaat veel verder dan de
met Fontanelle historisch verbonden feiten, en is in het bijzonder
gewijd aan gebed voor speciale
roepingen. Ik vernam rechtstreeks
van eenvoudige getuigen over de
krachtige ervaringen betreffende
evangelisatie, Mariaal gebed (vaak
ontstaan om het leven van de parochie te animeren), bekeringen tot
het christendom, fysieke en spirituele genezing, de bloei van roepingen voor het priesterschap en
het gewijde leven, als ook de eerste welberaden officiële erkenning
van nieuwe religieuze congregaties door sommige diocesane bisschoppen. Tenslotte voelde ik het
verlangen van alle deelnemers – dit
was in feite een van de redenen
waarom de conferentie werd geor-

ganiseerd – om de initiatieven van
aanbidding en evangelisatie, met
betrekking tot de bloei van al deze
groepen en verenigingen, beter te
ordenen en te coördineren, en de
meest verbazingwekkende feiten
of verschijnselen van vermeend bovennatuurlijk karakter, die zich op
verschillende plaatsen in de wereld
voordoen, toe te vertrouwen aan
het oordeel en de erkenning van de
ministers van de kerk, in het bijzonder die van de bisschoppen en de
bevoegde Romeinse congregaties.
Ter wille van de waarheid en de
kroniek, heb ik dit onze bisschop
gemeld als verder bewijs; moge
dit licht van wijsheid op zijn onderscheidingsvermogen als ook op die
van ons werpen. Verrijkt door deze
ervaring van gelovige en christelijke
getuigenissen, gaan wij ondertussen allemaal door met onze dienst
van aanwakkering van de Mariaverering te Fontanelle, in nederigheid en
naastenliefde.
Don Marco Alba
Bisschoppelijk afgevaardigde

Aan Mgr. Pietro Parolin, hier afgebeeld tijdens een viering ter ere van Rosa Mystica in het auditorium van de Central University of Caracas. Vanuit het Congres van de Missionarissen van
Rosa Mystica in Panama zenden wij u onze warme wensen en dankbare, liefdevolle gebeden ter
gelegenheid van uw nieuwe waardevolle taak in de wijngaard van de Heer.
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Emeritus-bisschop Fernando Torres Duran opent
het Panama congres: in zijn homilie gaf hij een
toelichting over de geschiedenis van de Amerikaanse Kerk en de devotie tot de Heilige Maagd.
De eerste kerk in het Amerikaanse continent werd
in Panama gebouwd en in dit jaar 2013 viert het
haar 500-jarig bestaan.

Aartsbisschop van Panama, Mgr. Ulloa, verwelkomt en zegent de vertegenwoordiger van India.

Uit Fontanelle
Zondag, 13 Oktober
Een Mariale dag met de
heerlijke geur van brood.
p zondag 13 oktober beleefden wij een bijzondere
dag in Fontanelle. Buitengewoon was de voorbereiding,
buitengewoon de verwachting,
buitengewoon het samenvallen
met een van de grote kerkelijke
gebeurtenissen van het Jaar van
het Geloof, waar op het plein van
St. Petrus honderdduizenden
pelgrims alle gemeenschappen,
verenigingen, broeders en toegewijden van de Maagd kwamen
vertegenwoordigen. Buitengewoon ook het samenvallen met
het Wereldcongres van Rosa
Mystica in Panama met onze
vrienden van de raad van bestuur van de Associazione Rosa

O

Mistica-Fontanelle en onze Don
Marco, bisschoppelijk afgevaardigde. Vroeg in de ochtend toen
het nog donker was, kwam een
grote menigte van pelgrims uit
Italië en alle delen van de wereld
bij elkaar in Fontanelle. De lange
wachtrij van gelovigen voor de
biechtstoelen was op zich al een
prachtig teken van een dag van
gebed en offer, van opoffering en
verzoening, van grote vreugde
om daar de Heer en de Heilige
Maagd Maria te bedanken. Onze
medewerkers en vrienden van
Sri Lanka hadden op het podium
een prachtig altaar opgesteld en
om 11:00 uur werd de internationale H. Mis gevierd door Don Giancarlo tezamen met een Franse
en drie Poolse priesters. Alles
was mooi: de Engelenmis gezongen door het koor, het Evangelie eveneens gezongen en in
drie talen gelezen, de plechtige
geloofsbelijdenis, de aandachti-

ge aanwezigen en aan het eind
de zegening van het brood en
de processie met gebeden tot
Maria in vele talen. De meer dan
honderd kilo gezegende kleine broodjes, waren helaas niet
genoeg, zelfs niet voor de ochtendpelgrims. Maar de gelovigen klaagden niet veel, integendeel de vrijgevigheid tijdens de
collecte vermenigvuldigde zich
zelfs met een ander soort brood:
die van de naastenliefde waarmee wij zoveel andere mensen
kunnen helpen. De schemering
tijdens de prachtige zonsondergang omhulde alle dingen; het
beeld van Maria Rosa Mystica
zag er nog liever en mooier uit
in het licht van vele fakkels en
de heerlijke geur van rozen en
brood.
Don Giancarlo
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Bisschop Rafael Valdivieso, ging
voor tijdens de H. Mis op 11 Oktober; hij sprak over het belang van
samenwerking en betrokkenheid.
Op de 13 Oktober sloot Aartsbisschop Jose Domingo Ulloa het
Congres in de parochiekerk van
Panama City op plechtige wijze.
In zijn homilie sprak de bisschop
over het belang van de viering van
de Wereldbond van Eerherstellende Communies en de belofte van
Rosa Mystica dat Zij een overvloed van genade zal schenken
aan die priesters en gelovigen die
de Eucharistie bevorderen. Vervolgens zei hij: “De Heilige Maagd
heeft ons een heel grote genade
geschonken omdat juist op deze
13de oktober ook paus Franciscus
de wereld heeft toegewijd aan het
Onbevlekt Hart van Maria. Hiermee heeft de paus het
belang van de boodschap van Rosa Mystica en de leer
van de Kerk bevestigd.” Voorts zei hij dat het zeker
geen toeval was dat paus Paulus VI, zoon van Bresciaanse bodem, de titel “Moeder van de Kerk” aan de H.
Maagd had gegeven. Aan het eind van de Mis begroette de bisschop de vertegenwoordigers van de verschillende delegaties, zoals hier te zien op de foto.

Italiaanse Delegatie op het Congres van Panama

TIJDSCHEMA
TIJDROOSTER VOOR NOVEMBER 2013
Dagelijks:
15.00 Biecht
16.00 Rozenhoedje, litanie van de H. Maagd,
meditatie en zegening
Feestdagen:
15:00 Biecht, Uitstelling van het Allerheiligst
Sacrament - Aanbidding
15:30 Rozenhoedje, Litanie van de H. Maagd
en Eucharistische zegening
16:00 Hoge Mis
Elke Maandag:
16:00 H. Mis voor overleden zielen
Elke 13de van de maand:
15:00 individuele en gezamenlijke aanbidding
15:30 H. Rozenkrans
16:00 H. Mis
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De vrede, genade en barmhartigheid, liefde en
vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.
De redactie en de Associazione
Rosa Mystica-Fontanelle
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