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فونتانيل – مونتيكياري
مكان لدعوة مريمية جديدة في ابرشيتنا
مونسنيور ماركو البا

ادلى المونسنيور لوتشيانو موناري ،أسقف براشيا،
إستنادا الى البيانات التي ادلى بھا أسالفه والتعليمات
المعطاة من قبل الكرسي الرسولي فيما يخص ظھورات
مريم العذراء في مونتيكياري ،وإعالن سنة  2013سنة
اإليمان ،تم تنظيم ھذا المكان ،مكان للعبادة والصالة
ومساعدة الحجاج اآلتون من إيطاليا او من اماكن اخرى
من العالم.
كما ان اسقف مونتيكياري اصدر مرسوما بھذا
الخصوص بتاريخ  15تموز  2013وتم العمل به إبتداء
من تاريخه.
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فالتعاون فيما بيننا اعطانا القوة والدعم
فونتانيل – مونتيكياري
الالزم للصمود واإلستمرار.
مكان لدعوة مريمية جديدة في ابرشيتنا
اضف الى ذلك إعالن مجمع عقيدة
تتمة صفحة 1
اإليمان ھذه السنة سنة اإليمان .
كل ھذه العوامل ساعدت باإلعتراف
وفقا للمعلومات التي وردت مؤخرا
بظھورات مريم الوردة السرية على
رغبتنا ھي المشاركة واإلتحاد
من قبل الكرسي الرسولي ،فإن اسقف والتنسيق بين العمل الديني في الرعايا الصعيد األبرشي  ،التي بدأت عام
األبرشية يعتبر المسؤول المباشر في والعبادة المريمية والتعاون مع اعضاء  1947والظھورات الثانية عام .1966
في ذلك الوقت كان حكم الكنيسة اقل
الترويج للدعوة المريمية في فونتانيل .مريم الوردة السرية في فونتانيل .
وذلك لخدمة المؤمنين اللذين يأتون الى كل ھذا من اجل خدمة كل المؤمنين
ترددا من اآلن  .فكما نعلم ان السلطات
فونتانيل من ابرشية براشيا وأبرشيات الذين يقصدون فونتانيل بغية الصالة
الكنسية تحكم على مثل ھذه األمور
اخرى في ايطاليا والعالم.
لمريم والشكر واإلرتداد الى اإليمان  .بطريقتين :عدم قبول كل ما ھو امور
إنھا خطوة مھمة جدا" ال سيما على
خارقة والعمل على البحث والتحليل  ،او
مونسنيور ماركو البا.
صعيد التفاني الكبير لكھنة رعية
تقبّل األمور كما ھي عليه .
مونتيكياري ولسيادة المطران أولمي
من الواضح ان ھناك فرق بسيط بين
وعلى المجھود الذي قاموا به ،حيث
الرأيين ،ألنه في الحالة األولى ال وجود
فونتانيل
نخصّھم بالشكر وبجزيل اإلحترام
إطالقا لالمور الخارقة او فوق الطبيعة .
كل من تابع مجريات األحداث في
واإلمتنان.
وفي الثانية ھناك تأكيد بحدوث ظھورات
تعتبر فونتانيل مكان للعبادة والصالة فونتانيل يعرف ما عانت جمعية مريم حقيقية لمريم.
ففي الحالة األولى إذا كان األمر صحيحا
الوردة السرية  ،ومدى حبّھا
فقط دون اي عالقة بالظھورات
فھناك إحتمال بتغيير الحكم في المستقبل.
وصالبتھا إذ انھا ومنذ السنة األولى
والرسائل وغيرھا من العوامل
وھذا ما حصل سابقا في تاريخ
من تأسيسھا وھي تحاول لفت
الخارقة .
الظھورات المريمية.
المؤمنين الى الكنيسة.
لكن فونتانيل وبطريقة غير مباشرة
فالظھور المريمي الذي حصل في فرنسا
إرتباط عميق لطالما سعت الجمعية
تحفّز المؤمنين على تصديق حكم
وراءه وذلك من اجل مريم ام يسوع ،في مدينة لو لوس في النصف الثاني من
الكنيسة حول الظھورات في
مونتيكياري.
وأم الكنيسة وھذا ما عبّرت عنه مريم القرن السادس عشر )سنة  ( 1664لم
مع مرور الوقت  ،تغير حكم الكنيسة  ،عن رغبتھا من جعل ھذا المكان مكان يتم اإلعتراف به اال منذ سنوات قليلة
فالكنيسة األم تقبل بأمور صعبة
سنة . 2008
للعبادة والصالة بإسمھا.
ّ
وعكس مرادھا تماما كاإلعتقاد ب
ظھورات فونتانيل لم يعترف بھا حتى
المكان ليس الغاية بحد ذاته إذ اننا
ّ
اآلن وحكم الكنيسة عليھا ھو من النوع
عندما نصلي الى مريم بكل خشوع
"بابا نويل" إنھا خطوة صعبة جدا
األول أي الترقب والدرس ،ومع ذلك
وتأ ّمل نرتبط عندھا ارتباطا وثيقا
ولكنھا مثمرة وناجحة ألنھا تعزز
ھناك إستمرار في العبادة لمريم الوردة
دائما ثمرة النعمة واإليمان واإلرتداد .باإلبن .
السريّة أم الكنيسة وذلك تحت إشراف
فاإلرتباط باإلبن يصبح اعمق وأمتن
وھذا يعود باإلفادة على جميع
المونسنيور سانغانيتتي عام 2001
بالصالة  ،خاصة عند ممارسة سر
المؤمنين في العالم في كل األزمنة
وأصبحت فونتانيل مركزا مريميا ابرشيا
التوبة وسر اإلفخارستيا.
وفي كل الظروف  ،بالرغم من انھا
تبقى دائما بالنسبة لنا سر كبير ،واجب وكل من يتتبع اخبار جمعيتنا يعرف
وذلك بحضور دائم لكاھن يؤمن
تماما كم عانينا بھذا الخصوص وكم
احترامه.
اإلعترافات يوميا ويحتفل بالذبيحة
عين المطران دون جوان كارلو
اإللھية.
تعرضنا للضغوطات.
سكالفيني اسقفا ورئيسا تنفيذيا  ،من
نحن كجمعيّة مريم الوردة السرّية ما
ولكننا بعزم كافحنا  ،صحيح ان
رأينا بھذا الموضوع وفي كل ما يحدث؟
جمعيتنا ولدت ھنا ولكنھا سرعان ما
اجل جعل العبادة والصالة في
إنتشرت في العالم اجمع حيث اضحى لقد تعرضنا لصعوبات وضغوطات
األبرشية أكثر فعالية ومن اجل
من الصعب كبح ومحاربة الجمعيات كثيرة ولكن دعم جمعيات مريم الوردة
مراقبتھا واإلشراف عليھا  ،كما ھو
السرية في العالم اجمع وحبھم العميق
في العالم اجمع.
مذكور في المرسوم الجديد .
لمريم ھو الشيئ األھم.
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وكذلك بالعلمانيين اللذين يتعاونون معنا
لھذا السبب نحن نطيع السلطات
الكنسيّة وسوف نستمر في الطاعة
ليس رغما عنّا او بحكم الواجب  ،بل
بحب كبير وإلتزام.
فقرارنا بالطاعة مبني على قناعتين:
اوال" اننا فعلنا كل ما بوسعنا وكل ما
ھو ممكن من أجل اإلعتراف
بالظھورات .
ثانيا ھو عزمنا على اإلستمرار في
الصراع دون الخوف من النتيجة.
الرسالة التي ارادت مريم إيصالھا لنا .
في الواقع  ،نحن نعتقد انه إذا كانت
مريم الوردة السريّة بظھوراتھا ذلك
الوقت ارادت إشعال نار اإليمان
والصالة إلبنھا يسوع الحبيب  ،كانت
وبكل عظمتھا لتتقبل ما نواجھه اآلن .
في النھاية علينا اإلبتھاج  ،لقد حدث
في فونتانيل ما ارادته مريم حقا.
وبالتالي ستبارك مريم كل الحجاج من
اين أتوا  ،من البلدان كافة مانحة إياھم
المساعدة الروحية .
مع ذلك  ،حتى ولو لم تجري األمور
كما نبغي علينا ان ندرك ان ما يجري
في فونتانيل ھو بغاية األھميّة .
في بداية الظھورات كان المكان أشبه
بمكان الوالدة ثم بعدھا تطور ليصبح
ومن خالل األم المكان األروع للقاء
اإلبن .
تماما كما قال ريني لورنتين الخبير
المريمي في الظھورات التي تحدث
شكوكا:
"ربّما كان صحيحا ان مريم الوردة
السريّة ظھرت في ھذا المكان ،ولكن
ما ھو موجود اآلن في ھذا المكان
بالذات اإليمان والتقوى في قلوب
المؤمنين ".
ھذا امر ال ريب فيه ،فكل من يزور
فونتانيل يشعر بسالم داخلي.

وھذا ما نشعر به ايضا كاعضاء
وجمعية مريم الوردة السرية شعور
قوي يدفعنا لالستمرار بمتابعة
طريقنا  ،مع التنسيق والتعاون
بإخالص وحب مع المطران
والكاھن المكلّف في كل ما يتعلّق
بمريم الوردة السريّة،

نق ّدم لھم جزيل الشكر على تعاونھم معنا
وعلى كل ما ق ّدموه لنا ،وما زالوا
يقدمونه.
جمعية مريم الوردة السرية
فونتانيل

حصلنا على
إحتفال في مدينة
سانتا كروز – في بوليفيا.
■ من بوليفيا
إخوتي بالمسيح  ،الرئيس العام
األب خورخي كايوجا يرحّب
بمريم الوردة السريّة في سانتا
كروز في قلب سييرا نيفادا–في
اميركا.
ھذه الصور تظھر كيف إحتفلت
جمعية مريم الوردة السرية في
سانتا كروز في الذبيحة اإللھية
على شرف مريم الوردة السرية في
عيدھا  ،في كاتدرائية "سان
لورنزو مارتير" في  13تموز
.2013

مع خالص اإلحترام والتقدير
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حصلنا على
■ من بينين Benin
السالم عليك يا مريم،
إنّه ألمر رائع ،تلقيت بفرح كبير العدد األول من مجلة مريم الوردة السرية
في اللغة الفرنسية .حقا انه عمل جميل  ،فألول مرة يتم تكريم مريم
الوردة السرية باللغة الفرنسية.
اشكركم اصدقائي األعزاء على المجھود الكبير الذي بذلتموه من اجل
مريم الوردة السريّة ،الرب نفسه سوف يكافئكم واضعا في طريقكم اناسا"
اسخياء مستعدون للمساعدة في إتمام رسالة مريم الوردة السرية.
نحن ايضا" نحاول نشر رسالة مريم البريئة من الدنس ،لكننا نواجه
صعوبات جمة ،تعود غالبا بسبب نقص في الموارد وعدم تمكننا من
مساعدة المحتاجين الذين يعانون من المرض والجوع وسوء التغذية
والنقص في المالبس...
حاليا لقد وضعنا األثاث في بھو القديس ماكسيميليان كولبي ماريا حيث
يستوعب ستون ولدا في الصفوف األساسية وجميعھم من عائالت فقيرة،
نستقبلھم طيلة العام الدراسي ونؤمن لھم الطعام والكھرباء والمأوى
وأساتذة لمساعدتھم في دروسھم خارج الدوام الدراسي.
بعض العائالت الميسورة تق ّدم لنا المساعدات ،ولكن إحتياجاتنا اكبر بكثير.
على أمل أن نستقبل في شھر تشرين األوالد في مكاننا المتواضع
األب أوغسطين ماري توغبي

■ من فنزويال
في ايّار بذلنا جھدا كبيرا كي نتمكن
من إنھاء المزار قبل عيد
مريم الوردة السرية .فعلنا ذلك
بفرح كبير  ،متطوعون من مدينتنا
)التاميرا( ساعدونا على ذلك.
ھذه صور تدشين مزار مريم
الوردة السرية
ارسلھا اليكم وأقول:
"كان ھذا عمال عظيما بالنسبة لنا،
حقق بمجھود كبير
وباإلتحاد مع جمعيات
مريم الوردة السرية التقية
والمحبةوالمحترمة.

■ من لبنان

■ من روسيا

 13تموز ت ّم اإلحتفال بالذبيحة
اإللھية تكريما لمريم الوردة
السرية في عيدھا.

روزا ميستيكا المعروضة
في كنيسة رعيّة اوفا والتي
تقع على سفح جبل
األورال

جدول الصلوات :في الجمعية المواعيد المحددة في شھر ايلول
 يوميا :إعترافات من الساعة  :15:00حتى الساعة 17:00
 17:00الوردية مع تأمل باألسرار والزباح
نھار السبت :
 21:00- 20:00قداس إلھي مع الوردية والزياح
نھار األحد  16:30 :المسبحة 17:00القداس اإللھي
المواعيد المحددة لثمانية اشھربعد ايلول
كل يوم : 16:30 15:00 . :إعترافات
 16:00الوردية
 16:30القداس اإللھي
نھار السبت :
 - 8:00قداس إلھي
 16:30 – 14:30إعترافات
 16:30الوردية
نھار األحد :
 17:00 – 15:00إعترافات
 16:30المسبحة
 17:00القداس اإللھي
األحد  7تشرين األول عيد سيدة الوردية .المواعيد كباقي
األعياد
األحد  13تشرين األول
من الساعة  17:00 – 11:00قداديس
الرب يكونوا معنا جميعا في أسرنا،
سالم وحب وفرح ورحمة
ّ
في الكنيسة وفي العالم.
قسم التحرير
في جمعية مريم الوردة السرية

المدير :انجيلو مور
ترخيص من محكمة براشيا 61/90 :في 1990 -11 –29
طباعة :تيبوبيناتي ش.م.م .مونتيكياري
ترجمة :مجموعة صالة مريم الوردة السر ّية لبنان-بعبدات

جان دافيد
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