صوت مريم الوردة الس ّرية أم الكنيسة في العالم
فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)
تشرين الثاني – كانون األول  7102سنة  72عدد6
مجلة شهريّة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل

اهال وسهال بك مونسنيور
انطونيو!

”

بعد ظهر يوم األحد  8تشرين األول  ،دخل المونسنيور
بيار انطونيو ابرشيته :هذا النهار بالذات هو نهار مميز بالنسبة لنا
في فونتانيل  .انه يوم اإلفخارستيا والمناولة التكفيرية او التعويضية.
نشكر هللا على الحشد الكبير من المؤمنين اللذين شاركونا الحفل
والصالة على مدار هذا اليوم.

لقد صلينا للمونسنيور انطونيو
تريموالدا لتسلمه مهامه الجديدة،
كراع للكنيسة في ابرشيتنا ،على
مدى ثالثة اشهر ،بعد اإلعالن
مباشرة عن وصول اسقف جديد

ألبرشية براشيا ،طالبين له
مواهب الروح القدس ،وشفاعة
ماريا روزا ميستيكا المخصصة
لقداسته،وقداسة جميع المكرسين
للرب يسوع.

“

بعد ظهر يوم األحد  8تشرين
األول  ،دخل المونسنيور بيار
انطونيو ابرشيته :هذا النهار
بالذات هو نهار مميز بالنسبة لنا
في فونتانيل  .انه يوم
اإلفخارستيا والمناولة التكفيرية
او التعويضية.
نشكر هللا على الحشد الكبير من
المؤمنين اللذين شاركونا الحفل
والصالة على مدار هذا اليوم.
وكانت لنا فرصة ان نعهد
ونكرس مع المطران الجديد
كنيستنا المحلية لقلب مريم
الطاهر .حيث تكرسنا تحت اقدام
الصليب الكبير بعد اإلنتهاء من
الزياح الصباحي وتالوة
الوردية.
اما المونسنيور لوسيانو وقبل
ثالثة اسابيع كان قد قام بتدشين
المبنى الجديد ،الذي اقيم
خصيصا لخدمة الحجاج وتنظيم
الصالة ومكان العبادة،جعلنا
نغوص معه في تأمل عميق وهو
يمشي وسط الكنيسة المليئة
بالمؤمنين موضحا معنى العبادة
المريمية للحصول على اإليمان
بالرب يسوع.
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وأهمية انسانية مريم كي تسمح
إلنسانيتنا المقفرة ان تخترق السر
العميق للكلمة المتجسدة.
امتناننا له كبير جدا ،كذلك من قبل
كافة اعضاء جمعية ماريا روزا
ميستيكا ،بالطبع سوف نتابع صلواتنا
له لمهامه الجديدة في ابرشيته األم،
ابرشية رجيو اميليو.
في الذكرى الجميلة لهذه األحداث
الغنية بالنعم ،واألعمال التي نقوم بها
في فونتانيل ،إستعدنا طريقنا ،مع امل
متجدد وإلتزام مطلق بأن تقوم خدماتنا
في هذه األماكن بإسم الكنيسة ولصالح
الكنيسة المحلية والعالمية بأكملها.
فوجود الحجاج المستمر بأعداد كبيرة
ان كان من إيطاليا او من من بالد
اإلغتراب هي بالنسبة لنا تذكير دائم
بتوحيد العبادة المريمية والمقدرة على
بناء إيمان شعب هللا ،وتوحد الهيئة
الكنسية ،في جميع األوقات من
الناحيتين اإلجتماعية والدينية .اما
بالنسبة لألشهر المقبلة ،فهناك حدثان
مهمان :األربعاء اول تشرين الثاني،
عيد جميع القديسين ،خالل اإلحتفال
بالذبيحة اإللهية نذكر كل المحسنين
الى فونتانيل واللذين رقدوا على رجاء
القيامة.
اغلبيتهم سعوا الى دعم فونتانيل ليس
فقط بالصالة بل باألعمال الثقافية

تاركين بصمة الحياة األبدية من اجل
خير الكنيسة .اما نهار الجمعة 8
كانون األول فهو يوم اإلحتفال بعيد
الحبل بال دنس ،نحن ملتزمون في
فونتانيل تماما كما هو التقليد في
تاريخ ماريا روزا ميستيكا "بساعة
النعم" حيث يشترك فيها بعد اإلنتهاء
من القداس اإللهي مع كافة المؤمنين
المنتشرين في ارجاء العالم .وهذه
الساعة تكون بين الساعة الثانية عشر
طهرا والساعة الواحدة .

فنحصل خالل هذه الساعة عل نعم وفيرة
وثمار روحية من مريم وقبل كل شيئ
نحصل على تحول وارتداد جميع
األشخاص المكرسين وعلى تجديد
تعهدهم الروحي.
فلتسهر ماريا روزا ميستيكا على
مشاريعنا وترافقنا في مشوارنا كأم مليئة
بالرعاية والحب والحنان والبركات.
مونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي

انتهينا اآلن من األعمال األساسية
للمشروع ،بقي اعمال اخرى من
الترميم والتنظيم كدرب الصليب
مثال" .نطلب من الراغبين في
المساهمة والتعاون إستعمال هذا
الحساب:
IBAN: IT 24 R 08676 54780
000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (le dernier
)”caractère est le chiffre: “zero
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000
0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
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بصمت امام سر الميالد

هذه السنة ايضا نحن على وشك اإلحتفال
بعيد الميالد.ف ّكرت مطوال ماذا سأكتب
حول هذا الموضوع ،دون ان اكرر ما
كتبته سابقا.
اجل ألنه عيد مسيحي اكثر من غيره من
األعياد مهدد (بالضجيج الدنيوي) الذي
يسيطر عليه ويحاول تشويهه.
ثم بدا لي ان المفتاح الصحيح لدخوله
وخرقه هو عكس الضجيج تماما اي
"الصمت" هذا الصمت،هذه الرصانة
المتطرفة التي علينا التفكير بها ،تتمثل
باإلنجيل عندما يتحدث عن هذا الحدث
اإلستثانئي من جانب هللا.
وهو بالتأكيد الحدث األكثر اهمية بعد
عملية خلق الكون واإلنسان .اي تجسيد
كلمته في شخص يسوع.
اوال :البشارة .تبادل حوار قصير بين
المالك جبرائيل ومريم .جمل قصيرة
ومختصرة تر ّكز على األساس وتوصل
الى":ها انا امة الرب فليكن لي بحسب
قولك" .كذلك كشف عن نفسه مرة اخرى
في حوار مختصر في حلم يوسف الذي
كان مشوشا ،فجأة رأى نفسه بدوره
الكبير  ،في سر على وشك ان يتحقق.قام
وأخذ زوجته والطفل التي تحمله في
احشائها.ثم هذه الوالدة التي من شأنها ان
تغيّر الى األبد مصائر اإلنسانية والتي
تتلخص في عدد قليل من الكلمات".انجبت
ابنها البكر ولفته في قماط ووضعته في
مزود" فقط بعض الرعاة الذين كانوا
يسهرون في الليل على قطيعهم علموا
باألمر" .ولد المخلص ،هو الرب يسوع
المسيح" ركضوا نحو المغارة متحمسين
ومذهولين لكن مريم برصانتها
المعهودة"كانت تحفظ كل ذلك بقلبها
بصمت" .لنتأمل نحن ايضا هذا التجسّد
الصامت للكلمة األبدية في مزود في بيت
لحم .لنتأمل اله الحب الذي اصبح طفال
متواضعا ومن بعدها رجال ناضجا مات
على الصليب ليقوم بعدها ويفتح للجميع
طريق للثالوث األقدس.
قال القديس يوحنا الذهبي الفم وهواحد
عظماء الكنيسة في مواعظه على إنجيل
متى ":نحن نرى ان يسوع المسيح قد
استمد من نفس المادة مثلنا وانه ولد من
عذراء .ولكننا ال ننجح في فهم كيفية
تحقيق هذه المعجزة.
تكون من نفس المادة مثلنا،نعم ،من دم
وروح  ،صحيح اننا اليوم في زمن العلم
والعقالنية ،ومن المرجح ان يتمرد العالم

ضد هذا الحدث اإلستثنائي ومن ثم يحاول ان
يجعله غير هام تقريبا ويعمل كل شيء
لتشويهه من خالل تغيير معانيه العميقة،
فالميالد اصبح اليوم مهرجانا لألضواء
واأللوان والهدايا .متسترا عن مضمونه
الحقيقي .مع ذلك هناك عالج لكل ذلك،
يقترحه علينا يوحنا الذهبي الفم "نحن ال
نسعى جاهدين إلكتشاف هذا السر ،نحن نقبل
بتواضع ما كشفه هللا لنا ،من دون اي رغبة
في التمحيص والفضول والسعي الى معرفة
ما اراد هللا ان يخبأه" .لنستقبل الميالد اذا في
"إيمان صامت" هذا الصمت ليس موجودا
فقط في اإلنجيل بل موجود ايضا في سيرة
القديسين اللذين يعلّمونا انه في الصمت وليس
في الضوضاء والضجيج يدخل هللا الى اعماق
كياننا وذلك من خالل تشغيل جميع التحوالت
الداخلية...
فإذا ما وثقنا باهلل وخفضنا كل وسائل دفاعاتنا
وكسرنا كل الحواجز التي نرفعها بإستمرار
بين قلبه وحبنا عندها فقط يستطيع التحرك
وإعطائنا النور والسالم  .مريم هي المثال
األصح ،منذ اللحظة التي ع ّرفنا بها اإلنجيل
ألول مرة عند البشارة ،حتى باقي مراحل
حياتها مع يسوع ،كانت تثق في جميع
األحداث التي كانت تتطور في كل لحظة
وتقبل بها .قبلت هذا الطفل الصغير الغامض،
رحّبت به وإستقبلته في احشائها لمدة تسعة
اشهر ،ومن ثم انجبته وربّته وارضعته
وعلمته المشي والكالم ،ثم رأته ينمو اكثر
وأكثر في الحكمة والنعمة ،حتى اصبح اكثر
وعيا.
هي نفسها دفعته للقيام بالمعجزة األولى في

عرس قانا الجليل .وهي ايضا من رافقه على
طريق الجلجلجة ووقفت تحت اقدام الصليب
والتي تحولت بناء على كلمات ابنها على
الصليب  ،الى ام روحية للبشرية جمعاء.
هذا هو الموقف الجيّد ،الصمت والتواضع اللذان
نحن بحاجة اليهما لعيش إيماننا في زمن الميالد،
وطيلة بقية حياتنا.
لتساعدنا روزا ميستيكا بشفاعتها القوية على
تحقيق ذلك.
روزانا بريشيتي ميسوري
صديقتنا سيلفا التي تترجم لنا المجلة
بلغات مختلفة ارسلت لنا قصيدة لها ،
نشرناها بفرح تكريما لروزا ميستيكا.

الى كل ورود روزا ميستيكا
ممجد هو القداس اإللهي ،االف الورود تزهر
على العشب األخضر الزمردي
المنتشر في مختلف انحاء العالم.
ما اجمل واروع هذا النهار!
كثير من الورود تغني بوفرة
تتمايل في الهواء وهي تصلّي...
ورود بيضاء ،حمراء وصفراء
حساسة ولكن مصممة
سريعة ولكن متح ّفظة
إستمع الى هذه الورود
من روزا ميستيكا
وهي تنشد معا":هللويا"
للقديسة روزا ميستيكا
عاكسة االف قطرات الندى.
سيلفا
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حصلنا على
في شهر ايلول تم اإلحتفال الرسمي للشعب السنغالي الموجود في
إيطاليا من اجل العمل ،بشفيعتهم ماريا روزا ميستيكا.
حفل ضخم من األشخاص إحتفلوا بتكريم العذراء روزا ميستيكا شفيعة
بلدهم.

من بين خمسين كاهنا اتوا للحج مع اسقف سريالنكا في  31تشرين
األول،حيث تجمعوا حول المذبح في نهاية القداس الذي احتفل به
المونسنيور فالننتشي مانديز.

برنامج اإلحتفاالت الليتورجية :ايلول وتشرين األول 7102
كل يوم:
 0150::إعترافات
كل نهار جمعة:
 0 160::قداس
 0 1503:الوردية
 0 150::إعترافات
كل سبت:
 0 160::قداس
 0 1503:الوردية
 0 150::إعترافات
األحد وأيام األعياد
 0 150::سجود
 0 170:: – 150::إعترافات
 0 160::ق ّداس
 0 1503:وردية
األربعاء  1تشرين الثاني 0عبد جميع القديسين.ذكرى لكافة المحسنين الى الكنيسة
 0 160::قداس
 0 1503:الوردية
 0 150::إعترافات
الثالثاء  11تشرين الثاني ذكرى مريم
 0 160::قداس
 0 1503:الوردية
 0 150::إعترافات
األحد  12تشرين الثاني يسوع الملك
األحد  3كانون األول بداية زمن الميالد
الجمعة  8كانون األول :عيد الحبل بال دنس
 11:11إعترافات وبداية صالة الجماعة
 11:11قداس الهي يليه صلوات ساعة النعم
 0 150::سجود
 0 170:: –150::إعترافات
 0 160::ق ّداس
 0 1503:وردية
األربعاء  13كانون األول :نهار مريمي
 0 150::إعترافات وسجود
 0 160::ق ّداس
 0 1503:وردية
األحد  11كانون األول بدء تساعية الميالد
اإلثنين  12كانون األول  :عيد الميالد
 0 160::قداس
 0 1503:الوردية
 0 150::إعترافات
األحد  31كانون األول
 0 160::قداس
 0 1503:الوردية
 0 150::إعترافات
اإلثنين  1كانون الثاني :تهنئة العذراء
 0 160::قداس
 0 1503:الوردية
 0 150::إعترافات
 0 160::الوردية

اإلستعالمات + 49141963111 :المسؤول+ 494337994898 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

المساحة ال تسمح لنا بنقل العديد من الشهادات الجميلة التي تكتب
عن
ماريا روزا ميستيكا ،ولكن كلها حفظت في سجالتنا .نحن جميعا
متحدين بالصالة وبقلب ماريا روزا ميستيكا األمومي.
جمعية روزا ميستيكا – فونتانيل

شهرية مجلّة
ميستيكا روزوا ماريا مؤسسة
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
:اإلتصال الرجاء للتواصل
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030
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