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Witaj Biskupie
Pierantonio!
W niedzielę 8 października, po południu, Bp
Pierantonio wszedł do swojej diecezji: dla nas,
w Fontanelle, był to dzień szczególnej modlitwy poświęconej czci Eucharystii i Komunii
Wynagradzającej i mogliśmy z wdzięcznym
sercem zwróconym ku Bogu uczestniczyć z
setką pielgrzymów, ożywiając kult i modlitwę
w ciągu dnia.

W

ciągu trzech ostatnich
miesięcy po ogłoszeniu
przybycia nowego biskupa Brescia w diecezji, modliliśmy
się bardzo za Biskupa Pierantonio
Tremolada za jego misję Pasterza

naszego diecezjalnego Kościoła, prosząc dla niego o dar Ducha Świętego i nieustające wstawiennictwo Marii Rosa Mystica,
szczególnie wzywając o świętość
wszystkich osób poświęconych

Panu Jezusowi. W niedzielę 8
października, po południu, Bp
Pierantonio wszedł do swojej diecezji: dla nas, w Fontanelle, był
to dzień szczególnej modlitwy
poświęconej czci Eucharystii i
Komunii Wynagradzającej i mogliśmy z wdzięcznym sercem zwróconym ku Bogu uczestniczyć z
setką pielgrzymów, ożywiając kult
i modlitwę w ciągu dnia. Była to
też okazja dla nas powierzenia
drogi nowego Biskupa i naszego
Kościoła lokalnego Najświętszej
Panience podczas uroczystego
aktu poświęcenia Maryi Niepokalanej, co uczyniliśmy wspólnie u
stóp Wielkiego Krzyża, na zakończenie procesji porannej i Różańca Świętego. Trzy tygodnie wcześniej, Biskup Luciano, przy okazji
modlitwy Nieszporów w czasie
błogosławieństwa nowych budynków przeznaczonych do dyspozycji w Fontanelle do przyjmowania
pielgrzymów i bardziej zorganizowanych działań na rzecz kultu,
złożyliśmy dar nieprzewidzianej
głębokiej medytacji idąc korytarzem centralnym naszego kościo1

ła pełnego wiernych, wyjaśniając
autentyczny sens pobożności ku
Maryi, aby kształtować wiarę w
Pana Jezusa i wagę człowieczeństwa Maryi, aby uczynić bardziej
dostępnym naszej biednej ludzkości głęboką tajemnicę Słowa
wcielonego. Nasza wdzięczność
ku niemu jest naprawdę wielka,
również ze strony całej Fundacji
Rosa Mystica, i oczywiście nadal
zapewniamy go o naszej modlitwie za jego nowe zadania w służbie jego diecezji z pochodzenia,
tej z Reggio Emilia. Na pamiątkę
tych wydarzeń tak radosnych i bogatych w łaski również ze względu
na drogę, jaką uczyniliśmy w Fontanelle, na nowo obieramy drogę
z nadzieją i odnowionym zaangażowaniem, pragnąc ofiarować
naszą służbę w tych miejscach w
imię Kościoła i na korzyść całego
Kościoła lokalnego i uniwersalnego: nieustanna obecność tylu
pielgrzymów przybyłych z zagranicy i licznych pielgrzymów z wielu
włoskich diecezji, jest dla nas nieustannym przypominaniem o wartości jednoczącej kultu maryjnego
i jego możności szerokiego budowania wiary ludu Boga i komunii
ciała eklezjalnego, w każdym czasie, sytuacji społecznej i poziomie
kulturalnym. Dwa ważne elementy
będą miały miejsce w przyszłych
miesiącach. We środę 1 listopada,
Uroczystość Wszystkich Świętych; podczas uroczystej celebracji eucharystycznej, przypomnimy

sobie z uczuciem i wdzięcznością
licznych dobrodziejów zmarłych
z Fontanelle; wielu z nich, z dyskrecją i według swojej własnej
dyspozycyjności, często bardzo
prostych, usiłowało wesprzeć, nie
tylko poprzez modlitwę, ale również przez dzieła i kulturalne inicjatywy w tych miejscach, przekonani o pozostawieniu wiecznego
znaku swojego życia ziemskiego
dla dobra Kościoła. W piątek 8
grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, będziemy
szczególnie zaangażowani w ożywianie kultu w Fontanelle, jak było
to dotąd tradycją w historii naszej

Na tę chwilę, zakończyły się niezbędne prace. Jest jeszcze wiele prac
wykończeniowych, oznaczenia granic
i planowania do zrobienia, np. Droga
Krzyżowa. Ci, którzy pragną współpracować i wspomagać, proszeni są o
użycie następującego nr konta:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0
(ostatnią literą jest cyfra „zero”)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
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pobożności do Rosa Mystica: na
zakończenie uroczystej mszy będziemy przeżywali komunię ze
wszystkimi czcicielami Rosa Mystica rozsianymi na całym świecie,
w formie specjalnej modlitwy, nazywanej „Godziną Łaski”, między
godziną 12 a 13, błagając o łaski
i duchowe owoce Maryję, przede
wszystkim o nawrócenie i odnowę
duchową wszystkich osób konsekrowanych. Niech Rosa Mystica
czuwa nad naszą drogą, jak Matka pełna troski i błogosławieństw.
Bp Marco Alba
Delegat episkopatu

W milczeniu wobec tajemnicy Bożego Narodzenia

Z

atem, w tym roku także, będziemy
świętowali Boże Narodzenie. Długo
zastanawiałam się, jak mogłabym
napisać na ten temat, raz jeszcze, unikając komunałów. Tak, ponieważ być może
bardziej jeszcze niż inne święta chrześcijańskie, uroczystość ta może zostać
zbanalizowana przez „hałas światowy”,
który ją dotyka i usiłuje zniekształcić. Następnie, wydawało mi się, że dobrym kluczem, aby zbliżyć się i ją przeniknąć, było
sprecyzowanie przeciwieństwa hałasu, to
znaczy „ciszy”. Ta cisza, ta ekstremalna
powściągliwość, która, gdy dobrze o tym
pomyślimy, charakteryzuje także Ewangelie, gdy mówią o tym nadzwyczajnym
wydarzeniu spowodowanym przez Boga:
to z pewnością wydarzenie najważniejsze
po stworzeniu świata i człowieka, to znaczy wcielenie Jego Słowa w osobie Jezusa. Najpierw, ogłoszenie: krótka wymiana
słów między archaniołem Gabrielem i
Maryją. Mało zdań, streszczonych co do
istoty, kończących się: „Oto ja służebnica
Pańska. Niech mi się stanie według Twego
słowa”. Następnie, objawiając się jeszcze
raz w mowie zredukowanej do istoty w śnie
Józefa, który zdezorientowany ,,nagle widzi się w ważnej roli w wielkiej tajemnicy,
która właśnie się dopełnia: wziąć do siebie
swoją małżonkę i dziecko, które ona nosi w
swoim łonie. Potem narodziny, które zmieniłyby na zawsze przeznaczenie ludzkości, streszczające się w niewielu słowach:
„Porodziła ona swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie”. Jedynie kilku pasterzy czuwa-

Nasza przyjaciółka Sylwia, która wykonuje dla
nas tłumaczenia w wielu językach, wysłała
nam swoje własne teksty poetyckie, które z
radością publikujemy, na cześć Rosa Mystica.

Wszystkie róże Rosa Mystica
Jakaż chwalebna Msza Święta!
Tysiące róż zakwita na trawie
o kolorze zielonego szmaragdu,
rozproszone na cały świat.
Jakiż piękny i szczęśliwy dzień!
W obfitości tyle Róż śpiewa,
kołysząc się w modlitwie...
Róże białe, czerwone i żółte,
delikatne a jednak zdecydowane,
szybkie a jednak pogodne.
Słuchaj tych róż od Rosa Mystica,
śpiewających w chórze. „Alleluja!”
dla Świętej Maryi Rosa Mystica,
odbijających się w tysiącach
kropli rosy...
Sylvia

Oto Słowo stało się ciałem!
Młody czciciel Rosa Mystica wysłał nam to piękne zdjęcie z bazyliki Narodzin w Betlejem

jących w nocy, pilnujących stada, zostało
poinformowanych: „Zbawiciel się narodził,
On jest Panem Jezus Chrystus”.
Biegną oni podekscytowani i zadziwieni. Ale Maryja, wstrzemięźliwa jak nigdy,
„zachowywała wszystkie te rzeczy i rozważała je w swoim sercu”. My także rozważamy to ciche wcielenie Słowa wiecznego w żłobie w Betlejem. O Bogu Miłości,
który stał się pokorny jak dziecko, które,
stawszy się dorosłym, umarło na krzyżu,
aby zmartwychwstać i otworzyć każdemu
drogi trynitarnego potomstwa. Święty Jan
Chryzostom, jeden z wielkich Kościoła mówił w swoich homiliach na temat Ewangelii
Mateusza: „Widzieliśmy, że Jezus Chrystus powstał z tej samej substancji co nasza i narodził się z Najświętszej Panienki,
ale nie pojmiemy, w jaki sposób ten cud
mógł się dokonać”. Z tej samej substancji
jak nasza. Tak, to prawda, jednak dzisiaj
w czasach racjonalizmu, świat buntuje się
przeciwko temu wydarzeniu równie nadzwyczajnemu i, w rezultacie, próbuje to
uczynić je prawie nieistotnym. Czyni się to
wszystko, aby je zniekształcić zmieniając
te głębokie znaczenia, ponieważ bardzo
często, dzisiaj, Boże Narodzenie jest jak
festiwal świateł, kolorów i prezentów, ale
bez jego prawdziwej substancji. Jednak,
istnieje lekarstwo. Nadal Chryzostom sugeruje: „Nie usiłujemy próbować odkrywać
(tego cudu). Akceptujemy raczej uniżenie,
jakie Bóg nam objawił nie pragnąc badać z
zainteresowaniem tego, co Bóg zachował
dla nas ukrytego. Przyjmujmy to raczej w
‘milczeniu’ wiary”. „Milczenie wiary”. Oto
dokładnie to. Nie tylko całe Pismo, ale

również doświadczenie świętych poucza
nas, że w tej ciszy a nie w tumulcie i hałasie Bóg wchodzi do najbardziej intymnych
głębin naszej istoty, przez wszystkie najważniejsze przemiany wewnętrzne. Może
działać i dawać nam światło i pokój jedynie
wtedy, kiedy Mu zaufamy, kiedy upokorzymy całą naszą obronę, kiedy skruszymy
bariery, jakie ustawicznie wznosimy między miłością do Niego a naszym sercem.
A Maryja jest najlepszym przykładem. Od
chwili kiedy Ewangelia daje nam Ją poznać za pierwszym razem, w momencie
Zwiastowania, a następnie stopniowo w
ciągu Jej życia. Oczywiście, wszystko nie
jest jasne od początku wielkiego projektu, do jakiego została zaangażowana. Ale
Ona miała ufność i zgadzała się na wydarzenia, które rozgrywały się stopniowo.
Zaakceptowała to małe dziecko obarczone tajemnicą, przyjęła je i karmiła w ciągu
dziewięciu miesięcy w swoim wnętrzu. Potem urodziła je i pomagała wzrastać dzień
po dniu, ucząc je chodzić i mówić. Następnie widziała, jak wzrasta coraz bardziej w
mądrości i łasce, coraz bardziej świadomy,
aż pod Jej wpływem, w Kanie, dokonuje
pierwszego cudu. A potem jeszcze ten ból
ogromny u stóp Krzyża, przeobrażający
Ją poprzez słowa umierającego Syna w
Matkę duchową całej ludzkości. Oto dobra postawa, milczenie i pokora, których
potrzebujemy, aby lepiej przeżywać naszą
wiarę w czasie Bożego Narodzenia, ale
także w innych chwilach naszego życia.
Niech Rosa Mystica wspomaga nas mocnym wstawiennictwem.
Rosanna Brichetti Messori
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Otrzymaliśmy
■ We wrześniu, uroczysta celebracja ludu cejlońskiego we Włoszech z racji pracy na cześć Maria
Rosa Mystica. Wielki tłum osób uczcił Najświętszą
Panienkę Marię Rosa Mystica, która jest współpatronką ich państwa.

Niektórzy spośród 50 kapłanów, którzy przybyli z pielgrzymką ze
swoim biskupem ze Sri Lanki przy końcu Mszy św., celebrowanej
przez Bpa Valence Mendis 21 października tego roku

GODZINY W MIESIĄCU LISTOPADZIE I GRUDNIU 2017
Każdego dnia:
15.00: Spowiedź; 16.30 Różaniec św.
W każdy piątek:
15.00: Spowiedź; 15.30: Różaniec św.
14.00 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: uroczysta Msza św.
Środa 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
Specjalne upamiętnienie dobrodziejów tego miejsca
15.00: Spowiedź- Adoracja Eucharystyczna
15.30: Różaniec św.; 16.00: Uroczysta Msza św.
Poniedziałek, 13 listopada - Dzień Modlitwy Maryjnej
15.00: Spowiedź- Adoracja Eucharystyczna
15.30: Różaniec św.; 16.00: Uroczysta Msza św.
Wtorek, 21 listopada - Upamiętnienie Ofiarowania NMP
15.00: Spowiedź; 15.30: Różaniec św.; 16.00: Uroczysta Msza św.
Niedziela, 26 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla
Niedziela, 3 grudnia - Początek Adwentu
Piątek, 8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
10.00: Spowiedź; 10.00: Początek modlitwy wspólnotowej;
11.00: Uroczysta Msza św.- Godzina Łaski;
15-17: Spowiedź; 15.00: Adoracja Eucharystyczna;
15.30: Różaniec św.;
16.00: Uroczysta Msza św.
Środa, 13 grudnia - Dzień Modlitwy Maryjnej
15.00: Spowiedź- Adoracja Eucharystyczna;
15.30: Różaniec św.; 16.00: Uroczysta Msza św.
Niedziela, 17 grudnia
Początek Nowenny przed Bożym Narodzeniem
25 grudnia- Uroczystość Bożego Narodzenia
15.00: Spowiedź; 15.30: Różaniec św.;
16.00: Uroczysta Msza św.
Niedziela, 31 grudnia
15.00: Spowiedź; 15.30: Różaniec św.:
16.00: Msza św. dziękczynna
Poniedziałek, 1 stycznia 2018- Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
15.00: Spowiedź; 15.30: Różaniec św.;
16.00: Uroczysta Msza św.

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
4

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

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

