
أم الكنیسة في العالم وت مریم الوردة السّریةص  
)براشیا(مونتیكیاري –فونتانیل   

  5عدد 27سنة   2017 األول تشرین –ایلول 
فونتانیل –لجمعیّة ماریا روزا میستیكا  مجلة شھریّة  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 صیف مریمي في فونتانیل

فترة الصیف والحر الشدید لم یشكال اي  
الى فونتانیل  مانع من تدفق الحجاج

متحمسین للعثور على منعش للروح 
والجسد، مستفیدین ایضا من سالم اللیل 

 .وسكونھ ونضارة المساء

في شھر تموز احتفلنا رسمیا بعید ماریا 
، ام الكنیسة، وذلك نھار روزا میستیكا

 13وفي  األحد الثاني من شھر تموز
وھو نھار مخصص لإلحتفال  الشھر

اقیمت بعید ماریا روزا میستیكا، 
صلواتنا على نیة احتیاجات الكنیسة في 

 .العالم اجمع
 

لكل فصل من فصول 
السنة وروده وثماره 

للقدیسة مریم  تقّدم   

 

 من كتاب صلوات
في فونتانیل    

ي اإلحتفال عدد كبیر من شارك ف
حجاج وفي الوقت نفسھ المؤمنین وال

تلقینا رسائل وشھادات عدة من بلدان 
یاھم ومع مختلفة احتفلوا بالعید في رعا

خاصة في الھند وغینیا كھنتھم 
وباراغواي،  نولبنااإلستوائیة 

 .متوحدین معنا في شركة صالة
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 صوت مریم الوردة السریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالنسبة لألحد األول من شھر ایلول ما ا
یسرنا ان نرحب بالعید التقلیدي للجالیة 
السریالنكیة التي تقصدنا مع عدد كبیر 
من الشبان والعائالت مفدمین لنا شھادة 

 .يكبیرة في اإلیمان والتفاني المریم
اخیرا نحن نستعد لإلحتفال بعید میالد 

 ذلك في األحد الثاني من  مریم العذراء
والمرافق للنھار العالمي  شھر ایلول

في المناولة التكفیریة، بحیث سسنقوم 
 .بتبرسك الخبز وتوزیعھ على المؤمنین

حزیران، إرتسم عزیزنا ماتیو  27في  
ان قصد وھو ھندي الجنسیة، سبق 

فونتانیل مرات عدة للحج، مما وطد 
 . بیننا عالقة روحیة وودیة قویة

خاصة وإن ماتیو كان قد كّرس نفسھ 
 .في نذره األول لماریا روزا میستیكا

وفي اقرب وقت یرید ماتیو ان یأخذ 
 اإلذن من اسقفھ لتأسیس توأمة كھنوتیة

أساسھا الروحانیة ،في رعیتھ  معنا  

. حاة من ماریا روزا میستیكاالمریمیة المستو
فلیباركھ الرب ولیدعمھ في رسالتھ الكھنوتیة 

 .وفي سنتھ األخیرة نحو الكھنوت
وفي منتصف فصل الصیف إحتفلنا ایضا 

بعید انتقال السیدة العذراء، طالبین منھا نعما 
كثیرة خاصة لكنیسة ابرشیتنا الي تشھد في 
ین ھذا الوقت فترة بغایة األھمیة، وذلك بتعی

اسقف جدید من قبل البابا وھو نیافة المطران 
 .بیارانطونیو تریموالدا

 

نتشرف بتكریم المطران لوسیانو الذي لبى 
دعوتنا لتبریك المجمع الجدید الذي اقمناه 

في مركز العبادة في  لتسھیل الخدمة
تشرین األول في تمام  7، وذلك في فونتانیل

بل عودتھ الى الساعة السادسة مساء وذلك ق
 .األبرشیة

 

مریم من خالل  لنقدموسوف یكون فرصة 
لغذاء شكرنا على عطیة القربان المقدس لنا، ا
الذي یغذي حیاتنا الجدیدة  والذي یحمي 

ویساعد الدعوات الكھموتیة وشركة الزواج 
المسیحیة، نطلب منك ماریا روزا میستیكا ان 
تواصلي على مرافقتنا في رحلتنا وتساعدینا 
على إغتنام كل الفرص للحصول على النعم 

 .واإلرتداد والتحول
 المندوب األسقفي
 مونسنیور ماركو البا

مكمأانا ملكة السماء واألرض، وباألخص انا   

  
رسولة الرحمة  كوالسكيعن األخت فوستین اعتقد اننا سمعنا جمیعنا تقریبا   

 .2000نیسان من عام  30اإللھیة والتي قدسھا البابا یوحنا بولس الثاني في 
فوستین  للقدیسة ىحیسوع الرحمة اإللھیة، والتي اومن منا ال یعرف رسمة 

وأزرق مثل الماء مثل الدم احمر اللون من یدیھ یھبط  مع شعاع ( مھابرس
 .اللذان خرجا من صدره بعد طعنھ بالحربة

 .نشرھاان تكذلك مسبحة الرحمة اإللھیة والتي اتالھا علیھا وطلب منھا 
فعالة عالم اجمع، وكانا بمثابة طریقة بسیطة وفي ال إنتشرامن التفاني  نوعان

للجمیع للدخول بسھولة اكبر الى احضان اآلب الرحوم المریح من كل 
 .الكروب والمليء بالحب

تعبّدي لھ داخل .مراریسكن بداخلك بإستویسوع 
 . داخلكقلبك، ال تخرجیھ ابدا من 

 
سأحصل لك ابنتي على نعمة من الحیاة الداخلیة 

داخل نفسك،  معھ ، بحیث انك طالما تبقین
جمیع واجباتك الخارجیة  متابعةیمكنك ایضا 

ابقي معھ بإستمرار داخل . بمزید من الرعایة
انت مسكن ... فھو سیكون مصدر قوتك .قلبك

ن رائع  الحّي، اوكد لك یا ابنتي بانك ستشعری
 ".بذلك وبكل ما قلتھ لك

 
ارغب ان أتحد : "اما یسوع فقد قال بدوره

واعلمي انني عندما ادخل الى قلوب . باألنفس
الناس عند تناولھم القربان المقدس، تكون یداي 

. ملیئتان بشتى انواع النعم وارید ان اھبھا لھم
ولكن تلك األنفس ال تعیرني إھتمام فتتركني 

 ."رىوحیدا وتھتم بأمور أخ
 

حصلت األخت فوستین على النعمة العظیمة 
 . ویا لھا من نعمة. التي وعدتھا بھا مریم

مقطع آخر من یومیات األخت فوستین یوضح 
األحیان وبعد المناولة  في بعض:"األمر لنا

 . اشعر بأن هللا في قلبي
 

وشعوري بوجود هللا في قلبي امر ال یعیقني وال 
  .في إتمام واجباتي الخارجیةیزعجني 

 

حیاتھا منذ عام  شت الراھبة القدیسةاع
، بحوار 1938تى وفاتھا عام حو 1931

ومحادثات دائمة مع یسوع بحیث اطلق 
. رسولة الرحمة اإللھیةعلیھا اسم   

نتبین ذلك  انت تلجأ الى مریموكثیرا ما ك
ھي من علمتني كیف احب هللا ": بقولھا

".من داخلي وكیف اتمم مشیئتھ  

إذا كانت ھذه القدیسة القریبة جدا من 
یسوع تتحادث معھ بإستمرار بحاجة 

حري نحن،ألمنا مریم، فكیف بال  

فإننا بأمس الحاجة لھا، خاصة واننا ملھیین 
ومشغولین بأمور كثیرة، ونجد صعوبة 

 . حیاكبیرة في الحفاظ على إیماننا 

خاصة . دعونا اذا ننفتح لتعالیم ام هللا
، اي باألمور المھمة في حیاتنا الداخلیة 

بعالقتنا الحمیمة والعمیقة مع یسوع، حیث 
اإلقتراب من أوجھا عند تكون ھذه العالقة ب
 . القربان المقدس تناولناسر اإلفخارستیا و

ھذا ما قالتھ ذات یوم القدیسة مریم لھا 
إحرصي  :"تستعد لعید المیالد عندما كانت
والتواضع حتى یستریح على الوداعة  
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 حصلنا على

 
           2017- 6-8 في  صورة المجموعة التي جاءت للحج في فونتانیل ارسلوا لنا  تورینو فيالمعجزات  الھإخوان 

عن إحتفاالت كثیرة حصلت في  لبنان-مجموعة صالة ماریا روزا میستیكا بعبداتأخبرتنا  :من لبنان ■
تموز بمناسبة عید ماریا روزا میستیكا، نذكر من بینھا، اإلحتفال الذي جرى في  13عدة مناطق لبنانیة في 

ان الكاثولیك في المتحف، حیث احتفل بالذبیحة اإللھیة المونسنیور جوزف للسری سیدة اإلنتقال: كنیسة 
سبق القداس تالوة المسبحة وانتھي بزیاح ماریا روزا . شامي وعاونھ األباء طوني ھمسو وشارل مراد

 .حول لقمة محبةالمؤمنین بیروت واخیرا تم لقاء -میستیكا في شوارع المدینة  المتحف

 جویس صایغ

وطویلة اتتنا من سّیدة كولومبیة، حاولنا إختصارھا قدر اإلمكان نظرا شھادة جمیلة  :من كولومبیا   ■
 .لضیق المكان

عندما رأى رجل الشرطة سوء حالتي، وفقدان و. إختطف زوجي مقابل فدیة مالیة ،1992آب  16في .... 
 املي، سألني ما إذا كنا أؤمن بالسیدة العذراء؟

آب بعد الظھر حمل تمثال ماریا روزا میستیكا المزیار الى بیتي ألنھ في حاالت  19نھار األربعاء في 
ن تلك العبادة المریمیة وال عن كیفیة تالوة لم اكن اعرف شیئا ع. سابقة تدخلت مریم في الموضوع

اذا كنت فعال موجودة :"اضأت شمعة طویلة تدوم ألیام وفي لحظة یأس تقدمت نحوھا وقلت لھا. وردیتھا
 ".وتریدین ان أؤمن بك أعیدي لي زوجي قبل ان تنتھي الشمعة وتنطفئ

 .لي یومیا المسبحةعلى غیر عادة جمعت األوالد إضافة الى موظفة في منزلنا، ورحنا نص
آب في تمام الساعة العاشرة صباحا حیث إنطفأت الشمعة في الیوم نفسھ  24عاد زوجي نھار اإلثنین في 
إنھا إعجوبة لماریا روزا میستیكا ومنذ تلك الساعة تبّدلت حیاتي ووعدت . في تمام الساعة الحادیة عشر

 :روزا میستیكا ثالثة وعود
 .سأزورھا في فونتانیل ألشكرھا الى اوروباوعائلتي  رحلة لي مع زوجي في اول  1
 سأترك صورتھا دائما في منزلي 2
خالل ھذه الفترة اذا ذھب احد الى فونتانیل سأوصیھ بجلب تمثال لروزا میستیكا المزیارة ألزوره  3

  .البیوت بنفسي
 
 

 

 

 

حتى في األمور الصعبة والتي 
تتطلب جھدا من اإلھتمام 

فإني ال افقد وجود هللا . والتركیز 
في داخلي واظل متحدة معھ 

 . بشكل محكم

معھ اذھب الى عملي، معھ ارّفھ 
عن نفسي، معھ اعاني، معھ 

. افرح،اعیش فیھ وھو یعیش فيّ 
ا، ألنھ رفیقي انا  لست وحیدة ابد

في كل األوقات، انھ حاضر في 
كل لحظة من حیاتي، فمعرفتنا 
 ."واسعة بسبب إتحاد الدم والحیاة

برأیي تلك المقاطع الثالث في 
یومیات األخت فوستین ھي بغایة 

 .الروعة

لھذا احببت ان أتشارك معكم بھا، 
ھي جمیلة ألنھا .لتعرفوھا جمیعكم

تتحدث عن اشیاء یمكن ان 
ونختبرھا بأنفسنا خاصة نعیشھا 

إذا أعطینا مزیدا من الوقت 
 . واإلھتمام بإیماننا

وطبعا إذا كنا مثل القدیسة 
منذ :"فوستین التي تقول عن مریم

ذلك الوقت عشت تحت حمایة 
مریم العذراء التي ترعاني 

انا مسرورة جدا . وتحمیني
بالقرب من قلبھا الطاھر، ألني 

ضعیفة جدا وعدیمة الخبرة ادبدب 
 .".في قلبھا مثل طفل صغیر

 

 روزانا بریشیتي میسوري

 

 
ذذكرى إنتقال السید ھورست میرینغ الى رحمة  2007آب  18
تقل الى ان. وھو رسول وناشر لعبادة ماریا روزا میستیكا. هللا

نود ان نصلي لراحة . منزل ابیھ السماوي برفقة مریم العذراء
 .الذكرى العاشرة لوفاتھ نفسھ في

 صوت مریم الوردة السریة



 صوت مریم الوردة السریة
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  حصلنا على

ایار من ھذه السنة اتینا الى فونتانیل انا وزوجي وابني  28وفي 
لم اجد . وشكرنا ماریا روزا میستیكا من كل قلوبنا على مساعدتھا لنا

 كان اجمل ھدیة یمكن ان ،فوجودنا ھنا: العبارات الالزمة لشكرھا
.مع خالص شكري مارتا من میدلین                            نتلقاھا  

تم تشخیص سرطان  2012في كانون األول من عام  :من إیطالیا ■
في البروستات وطلب مني الطبیب القیام بعملیة جراحیة فوریة 

لم اقتنع فأردت معرفة رأي طبیبین ) ئصال البروستاتإست(إلزالتھ
ورم في البروستات :اب نفسھ كالھما اعطوني الجو. آخرین

 2013في آذار من عام  .وضرورة اجراء عملیة في اقصى سرعة
ت الضروریة إلجراء العملیة صلیت وبعد ان اجریت كل الفحوصا

 من مریم نعمة وطلبتمیستیكا في فونتانیل  ماریا روزامزار في
 

 

 

 

غطس رجلي في الماء المباركة شعرت  الشفاء وبینما كنت ا
 اخبرت زوجتي عن الموضوع وكنت. بحریق في خصیتي 

 توجھت الى. مقتنعا بأنني شفیت في تلك اللحظة 
طبیب آخر مع إقتناعي بالشفاء  فطلب مني صورة رنین 

جة لم یكن ھناك اي حا. جدیدة وكانت النتیجة سلبیة جدا
صلواتي . ومنذ ذلك الوقت اراقب حالتي . إلجراء عملیة

 . وحصلت على النعمة المطلوبةت تحققت
 .ب.ر

ارسل لكم . ج.انا مھاجرة من موزا ب :من غواتیماال ■
كانت تعاني عند . عام 11صورة ابنتي الصغیرة كاترین 

تدخلت امنا عند ابنھا وتشفعت . دتھا من مشاكل في القلبوال
لنا وحصل الشفاء بزرع قلب في الوالیات المتحدة في 

بعد سنوات طویلة من . 2016-6-19ھیوستنوذلك في 
اتت جدتھا بنفسھا لتشكر . كاترینا بحال جیدة  اآلن. العذاب 

 2017ایلول وتشرین األول  :  اللیتورجیة اإلحتفاالت برنامج .ماریا روزا میستیكا
 

 :كل یوم
                الوردیة:  17:00         إعترافات : 16:00

 :نھار جمعةكل 
 قداس:  17:00وردیة              ال:  16:30            إعترافات:  16:00

 :سبتكل  
 قداس:  17:00الوردیة              :  16:30          إعترافات  :  16:00

 األحد وأیام األعیاد
 سجود:    16:00 إعترافات          :   18:00 – 16:00
 قّداس:  17:00وردیة                                :  16:30
 عبد للجالیة السریالنكیة:  ایلول 3األحد 

 قداس وزیاح للجالیة السریالنكیة 10:00-13:00 
 بعد الظھر دوام األعیاد

 تبریك المجمع الجدید برعایة المطران لوسیانو موناري: ایلول  7الخمیس 
  إعترافات          :   18:00 – 17:00
 مریمي قّداس:  18:00وردیة                                :  17:30
 ریك البناء الجدیدتب: 18:30
 النھار العالمي للمناولة التكفیریة: عید میالد مریم العذراء:  لایلو 8الجمعة 
 سجود 10:00   إعترافات  10:00-12:00
 قداس الھي احتفالي 11:00  وردیة  10:30
 سجود:    16:00 إعترافات          :   18:00 –16:00
 قّداس:  17:00وردیة                                :  16:30

 
 ایلول نھار مریمي 13الجمعة 
         وسجودإعترافات   :    16:00
  قّداس:  17:00وردیة                                :  16:30

 نھار المرسلین العالمي: ایلول 22األحد  
 

 تغییر الساعة:  ایلول  29األحد 
 سجود:    15:00 إعترافات          :   17:00 – 15:00
 قّداس:  16:00وردیة                                :  15:30

 
 
 
 + 393247993898: المسؤول + 39030964111: إلستعالماتا

 info@rosamisticafontanelle.it: البرید اإللكتروني 

 الفرنسیة باللغة ارس انتاج من الكتروني كتاب ھناك
 الكتاب إسم. واإلسبانیة اإلنكلیزیةو

 في مریم ظھورات الكنیسة ام – میستیكا روزا ماریا
 ھذه وفونتانیل مونتیكیاري

 :اإللكترونیة المكتبة من الشراء تمكنكم المواقع
https://www.bookrepublic.it/book/9788881556823-marie-rose-

mystique-mere-de-leglise/ 
https://www.bookrepublic.it/book/9788881556953-maria-rosa-

mistica-madre-de-la-iglesia/ 
-the-of-mother-rose-mystical-mary-
https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809 church/ 

 تكتب التي الجمیلة الشھادات من العدید بنقل لنا تسمح ال المساحة
 عن

 جمیعا نحن .سجالتنا في فظتح كلھا ولكن میستیكا، روزا ماریا
 .األمومي میستیكا روزا ماریا وبقلب بالصالة متحدین
 فونتانیلمیستیكاروزاجمعیة

 شھریة مجلّة
 میستیكا روزوا ماریا مؤسسة

P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) ITALY 
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 

ءالرجا للتواصل  :اإلتصال 
Loc. Fontanelle - Via Madonnina 
Tel: 030 964111111464000 :ھاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 
الموقع اإللكتروني التالي www.rosamisticafontanelle.it 

 الربح تبغي ال جمعیة
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 Bresci 

Expedition en abonnement postal 
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia 

روزانا بریشیتي  : المدیر المسؤول     
 بإدارة جمعیة ماري روزا میستیكا 
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