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 اّم الكنیسة –ماریا روزا میستیكا 
 نتانیلطوال فترة زمن الفصح وخالل شھر اّیار، المخصص للعبادة المریمیة، عشنا في فو”

 زمنا ملیئا بالمناسبات المفعمة بالنعم والصلوات، حیث إحتفل بھا العدید من المؤمنین والحجاج،
 “ .شارك بھ عدد ھائل من المؤمنین ،خاصة إحتفاالت یوم احد الرحمة اإللھیة

                
 

 
. 

 

السبت  لیومكذلك األمر بالنسبة 
ایار، عید سیدة فاطیما،  13

 .والذكرى المئوّیة للظھورات
شارك العدید من الحجاج في 

المسائي وھذه  اإلحتفال
اإلحتفاالت تكررت في كل 
سبت من شھر اّیار، حیث 

شارك المؤمنون  في ساعة 
سجود للقربان وتالوة الوردیة 

ومن ثم اإلحتفال بالقداس 
عند بدء وختام  ایضا. اإللھي

الشھر المریمي حشود من 
 والمؤمنین شاركت باإلحتفال، 

 وفي عید القدیس یوسف 
 ذكرى زیارة مریم لنسیبتھا

 .الیصابات

ھذا  زسیتمیاما في الصیف 
الزمن بحدثین الھوتیین كبیرین 

نستعّد لھما حتى یتجدد إیماننا 
 .المسیحي

تموز عید  13الحدث األول في 
ماریا روزا میستیكا والحدث 

آب عید إنتقال  15الثاني في 
س فالسیدة العذراء بالن

إضافة الى إحتفاالت .والجسد
من كل شھر والمعروفة في  13

العالم اجمع بالیوم المریمي 
نحن نحتفل بھ في فونتانیل و

معربین عن تفانینا واخالصنا 
وذلك .لماریا روزا میستیكا

جراء احداث وظھورات عدة 
مرتبطة بإختبارات روحیة 

.شخصیة عاشتھا بیارینا جیلي  

تموز فلقد حدد منذ زمن في  13اما 
فونتانیل كیوم احتفالي مخصص لعید 

اّم الكنیسة والتي  -ماریا روزا میستیكا
 :تجمع لقبین مریمیین

اللقب األول مصدره قدیم منذ تاریخ 
الظھورات اّما الثاني فمصدره حدیث 

ابا بولس بعض الشيء حیث ان الب
السادس اطلقھ رسمیا في نھایة المجمع 

: ، حیث قال 1964الفاتیكاني عام 
نعلن مریم، الفائقة القداسة، اما 

للكنیسة، اي اما لكل شعب هللا، اما 
للرعاة واما للمؤمنین فینادونھا باألم 

ومنذ اآلن نرید ان . الحبیبة على قلوبھم
تكّرم تحت ھذا اللقب بشكل اكبر من 

 .شعب المسیحيكافة ال
 

2تتمة صفحة   

 

 

"روزا میستیكا "   وردة تحمل اسم  
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ان بابا براشیا الكبیر اراد ان یسلّط  
الضوء على والدة اإلِلھ ودورھا 

األمومي في والدة ورعایة والسھر 
لحیاة اإللھیة في نفوس على نمو ا

المؤمنین لتجعل منھم وبدعم من 
الرحمة اإللھیة صورة عن ابنھا 

 .یسوع
 

ان یطلق ھذا . امر بغایة األھمّیة 
اللقب األمومي من قبل البابا ، من 

اجل كل الشعب المسیحي ومن اجل 
ابناء الكنیسة كھنة و رعاة  

فتدعم الصالة الموجھة .وعلمانیین
لدعوات الكھنوتیة لھا الطریق الى ا

 .وإیمان المكرسین والمعمدین 
من ھذذا المنظار، یمكننا ان نفھم 

اكثر إتحاد اللقبین المثمرین في 
 .فونتانیل

منذ عدة سنوات ترفع الصلوات الى 
ماریا روزا میستیكا في األماكن 

المقّدسة من العالم اجمع، حتى یتم 
المؤمنین، ومن اجل  ةتجدید معمودی
نوتیة والدینیة ومن الدعوات الكھ

لة عن تأھیل واجل األدیرة المسؤ
الكھنة والمكرسین ومن اجل حمایة 

إن ثمار ھذه . النفوس المكّرسة
الصلوات كانت واضحة في العدید 
من األماكن في العالم اجمع، ونحن 

ممتنون على ھذه النعمة ونشھد على 
 .دورھا في قلوبنا

 
لذلك، نحن في فونتانیل المستفیدین 

كافة الصلوات في مختلف من 
المناسبات ، نواصل طریقنا نحو 
الكنیسة بتواضع وطاعة مطلقة، 
تماما كأم خّیرة تسھر دائما على 

 .اطفالھا
 
 

 مونسنیور ماركو البا
 المندوب األسقفي

 ام الكنیسة –روزا مبستیكا 
 1صفحة تتمة 

 620 –نیاتو بإدارة ریكاردو كا(بعد نشر یومیات بیارینا جیلي ،  ارس میالن للنشر 
حصلنا على طلبات من عدة بلدان یریدون الحصول على ترجمة ) یورو 18صفحة  

.للكتاب بلغات مختلفة  
ان مؤسسة ماریا روزا میستیكا وأرس للنشر بدأوا بترجمة الكتاب الى اللغة اإلسبانیة 

ه ستكون ھذ. وذلك بإستخدام مترجم من اللغة األم تحت إشراف الھوتي یتقن اللغة األم
ان اصحاب حقوق .الترجمة الوحیدة والمعترف بھا من قبل المؤسسة باللغة اإلسبانیة 

النشر لھذه الیومیات ومؤسسة ماریا روزا میستیكا یصرون بأن الترجمة یجب ان تكون 
وذلك من . بغایة الدقة ومطابقة تماما للیومیات األصلیةالمدونة باللغة األم اي باإلیطالیة

وفي الوقت نفسھ حتى تأخذ , ا املتھ علیھا ماریا روزا میستیكا اجل تعزیز حقیقة م
.السلطات الكنسیة الحكم الصحیح علیھا  

ان اي ترجمة من دون رقابة،او متسرعة او مھملة یمكنھا ان تؤدي الى التالعب في 
.الرسائل ، وتخلق عقبات امام عمل الالھوتیین والمریمیین  

الناشرین باإلسبانیة یھتمون . قّدم في سیر العملسنعلمكم في األشھر القادمة حول الت
الرجاء اإلتصال ب ) في العالم اجمع(بالنشر والتوزیع في البلدان الناطقة باإلسبانیة 

 ریشار كانیاتو وریكاردو كانیاتو 
  Richard Caniato, riccardo.caniato@ares.mi.it, 

:مرسلین نسخة من طلبكم الى مؤسسة ماریا روزا میستیكا  
info@rosamisticafontanelle.it. 

إسم الكتاب .ھناك كتاب الكتروني من انتاج ارس باللغة الفرنسیة واإلنكلیزیة واإلسبانیة 
ام الكنیسة  ظھورات مریم في مونتیكیاري وفونتانیل ھذه  –ماریا روزا میستیكا 

:الشراء من المكتبة اإللكترونیةالمواقع تمكنكم   
 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/ 
 

سلسلة من فاطیما، حیث وقعت 
الظھورات المریمیة، وحیث یحتفل 

ھذا العام بالیوبیل المئوي 
 .للظھورات

كما نعلم ظھرت العذراء في المرة 
على  1917اّیار  13األولى في 

. لوسیا وجاسینت وفرانشیسكو
واعدة إیاھم بأنھا ستكرر ظھوراتھا 
في التاریخ نفسھ من كل شھر حتى 

 .تشرین األول

اّنھ إحتفال كبیر مع صلوات 
وتقالید روحیة ودینیة نعّبر فیھا 
عن إخالصنا وحّبنا وعن وفائنا 

 .لمریم
تطورت ھذه العبادة على مّر 
السنین ، سبق ان تحّدثنا عنھا 

لكن ھناك شیئ لم .مّرات عدیدة 
 13یسبق ان تحدثنا عنھ وھو ان 
تّموز لیس تاریخاً مھّماً فقط 

بل ھو ایضا بغایة لفونتانیل 
 األھمّیة لمكان مریمي آخر

 تاریخ مشترك: فونتانیل وفاطیما
كلّنا یعلم، اّنھ وفقاً لألحداث والظھورات التي حدثت ھنا في فونتانیل، "

. من كل شھر بنھار مریمي على شرف ماریا روزا میستیكا 13نحتفل في 
ً  13خاصة في   ".تّموز حیث یكون إحتفالنا ممیزا وخاصا

اّیار وفي نھایة البث المریمي ، تحّدث األب لیفیو عن  30نھار الثالثاء : مالحظة
). قراءة مسیحیة عبر الزمن والتاریخ(كتاب روزا میستیكا ل ستیفانو شیابالوني 

 : دقیقة من بدایة الحدیث 35بإمكانكم سماعھا من جدید بالضغط على الرابط بعد 
 

http://radiomaria-iframe-webtv.4me.it/player.html?xcontentId=914ca1cd-7c38-
43f3-bdc6-9b123c- 
7600fa&clientId=radiomaria&locale=IT&token=4ff310ec-f827-4a55-8d28-
4eacb8d9498a&typeplayerfull= 
false&v=20170512v1&gaPlayer=UA-44338784-49&date=20170512v1 
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اوفت مریم بوعدھا لألطفال الثالث بإستثناء 
وكان ذلك لظروف واسباب قوّیة . شھر آب

فالرؤاة حینھا كانوا محجوزین من . رة وقاھ
قبل السلطات المحلّیة إلستجوابھم والتحقیق 

معھم، فلم یتمّكنوا من الذھاب الى مكان 
فظھرت لھم مریم .الظھور في الوقت المحدد

اي . (في ھذا الشھر في التاسع عشر منھ 
 ).اب 19في 

تموز  13ھذا لیس كل ما في األمر فظھور 
في فاطیما، ألنھ كما  یعتبر الظھور األھم

كشفت لنا الرائیة لوسیا الحقا، في ذلك الیوم 
 .عھدت مریم لھم ثالثة اسرار بغایة األھمیة
فھل یعقل ان یكون لمریم افضلیة خاصة 

 لھذا التاریخ؟
اشار الخبراء في الرموز واألرقام ان لھذا 
. الرقم ھیكلیة تدعو الى الحشریة والمعرفة

 3الرقم ) :  1و  3(فھو یتألف من رقمین 
 1ھو رمز للثالوث األقدس بإمتیاز اما الرقم 

الذي یتبعھ فھو یرمز الى مریم التي یجمعھا 
فھي ابنة : عالقة متینة بالثالوث األقدس

 .اآلب وأم اإلبن وعروسة الروح القدس
 .ان المعادلة رائعة حقا

 :لنعد الى اسرار فاطیما الثالثة
من الجحیم السّر األول یتضّمن رؤیة رھیبة 

والتي ارعبت االطفال، ولكن ھذه الرؤیة 
بحر . " تؤّكد لنا حقیقة ً لطالما شككنا بأمرھا

كبیر من النار یمتلئ بالشیاطین وبالنفوس 
الخاطئة، صراخ وآھات من الیأس واأللم 

 "تجعلنا نرتعد من الخوف
شكرا ألمنا :" قالت لوسیا بالحرف الواحد

. نا الى السماءالسماویة التي وعدتنا ان تأخذ
فبدون ذلك الوعد لكنا قد متنا من الخوف 

 "والرعب
السر الثاني وھو اإلعالن عن حرب جدیدة 

لقد رأیتم نار جھنم حیث :"وقالت مریم 
ولكي . تذذھب نفوس الخطأة والمساكین

نخلّصھا، یرید هللا ان یقیم في العالم العبادة 
فإذا عمل الناس بما سأقولھ . لقلبي الطاھر

، تخلص نفوس كثیرة، ویكون السالم لكم
یقصد ھنا بالحرب العالمیة . (وتنتھي الحرب

ولكن إذا ما برح الناس یھینون هللا ) األولى
في اثناء حبرّیة بیوس الحادي عشر، فسوف 

كما نعلم ومع . تبدأ حرب اشّد منھا بكثیر
 األسف فلقد تحققت ھذه النبوءة مع اندالع

 تي في نھایتھاالحرب العالمیة الثانیة وال

ا والذي بدأ ھذا العام والذي اشرف على نھایتھ كمفي فونتانیل  مشروع المباني 
نرجو انھائھ في الصیف المقبل مما یسھل امور استقبال . في الصورة ترون

 .الحجاج
وعلى . یورو 300.000التكلفة التقدیریة لھذا المشروع كما سبق وذكرنا فإن  

لھذا ومن جدید  نحن نعتمد على .روزا میستیكا دفع المبلغ بأكملھ   مؤسسة ماریا
ب في المساھمة بھذا المشروع فعلى كل من یرغ. في ھذا الخصوص كرمكم 

 المریمي في فونتانیل التبرع في الحساب المصرفي رقم
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722 

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (dernier caractère: “zéro”) 
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276 

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX 

الظھورات في  بدأت
فونتانیل، مع  -مونتیكیاري

المتعلّقة بقلبھا  تجدید الوعود
 .الطاھر

. اخیرا السر الثالث الشھیر
مشھد دموي حرب على الكنیسة 
ومع االساقفة والكھنة والرھبان 

وھجوم على شخصیة دینیة 
تلبس األبیض یقوده الى حافة 

علم البابا یوحنا بولس  .الموت
عد اإلعتداء الثاني بھذه الرؤیا ب

علیھ، فكما نعلم إخترقت 
رصاصة جسده واصابتھ اصابة 

بالغة دون ان تتلف ایا من 
وضع البابا  .اعضائھ الحیویة

الرصاصة التي اصابتھ في 
التاج الذي یزّین رأس مریم في 

 . فاطیما

انھا نبوءات مأساویة ولكن إذا 
تعمقنا بھا نجد ان مریم حاولت 

ان تخلّص ابناءھا من ھذه 
سر الكوارث  فعھدت بھذا ال

ألطفال بسطاء في ھذا التاریخ 
وھؤالء  تموز، 13اي في 

األطفال على الرغم من بساطتھم 
 .كانوا منفتحین على هللا

وعلى الرغم من فظاعة ھذه 
األسرار نجد انھا تحمل امال 

كبیرا ، وإیمانا بالرّب بأنھ یرافق 
البشرّیة في التاریخ الملیئ 

باألحداث المأساویة شرط ان 
ستعداد لإلعتراف یكونوا على إ

بوجود الخطیئة ویعمدوا سریعا 
 .على التخلص منھا

نتمنى في ھذا العید المریمي 
الذي نحتفل بھ في فونتانیل وفي 
العالم اجمع ان یرافقنا ھذا األمل 

 ً  .دائما
 . روزانا بریشیتي میسوري

 

 

 

 
 
 

، نحن اعضاء الحركة الرسولیة للمكفوفین في تریفیزو 2017-5-28في فونتانیل في 
اتینا للحج في فونتانیل ، حیث . وجوقة القدیس یوحنا بوسكو في بیزان دیسترانا

. شاركنا جمیعنا في القداس اإللھي الذي احتفل بھ المسؤولعنھا األب برونو روزیتو 
قداس وفي النھایة زرنا كنیسة مریم الصغیرة ، حیث توقفنا للحظة في خدمت الجوقة ال
صورة  (                                                          .الصمت والصالة
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انجلو مور بإدارة جمعیة مریم الوردة السریة: المدیر  
: طباعة  1990 -11 –29في  90/61:  ترخیص من محكمة براشیا

مونتیكیاري   . م.م.تیبوبیناتي ش   
لبنان -بعبدات مجموعة صالة مریم الوردة السرّیة : ترجمة  

 

 2017 تموز وآب يلشھربرنامج اإلحتفاالت اللیتورجیة 
 :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
 سجود وتأمل بالوردیة وزیاح:   20:30

 األحد وأیام األعیاد
 سجود:    16:00 إعترافات          :   18:00 – 16:00
 قّداس:  17:00وردیة                                :  16:30
 ام الكنیسة –عید ماریا روزا میستیكا : تموز  9األحد 

 إعترافات  18:00 – 16:00 
 قداس  11:00وردیة     10:30سجود      10:00
 إعترافات  16:00-18:00
 قداس:  17:00الوردیة              :  16:30            سجود:  16:00

 ام الكنیسة –عید ماریا روزا میستیكا تموز نھار مریمي  13الخمیس 
 سجود:    16:00 إعترافات          :   18:00 – 16:00
 قّداس:  17:00وردیة                                :  16:30
 قّداس  21:00وردیة وإعترافات          20:30
 عید سیدة الكرمل: تموز  16األحد 

 عید القدیسین یواكیم وحنة والدي مریم العذراء:  تموز 26 األربعاء
 قّداس  21:00وردیة وإعترافات          20:30دوام عادي بعد الظھر

 آب  15إحتفاالت المساء نقلت الى  آب نھار مریمي 13األحد 
 سجود:    16:00 إعترافات          :   18:00 – 16:00
 قّداس:  17:00            وردیة                    :  16:30
 إنتقال السیدة العذراء بالنفس والجسد  آب 15 الثالثاء 

 إعترافات 18:00 – 16:00دوام ككل األعیاد 
 قّداس:  17:00وردیة                                :  16:30
 قداس سابق تقدیسھ 21:00

 
 
 + 393247993898: المسؤول + 39030964111: إلستعالماتا
 info@rosamisticafontanelle.it: برید اإللكتروني ال

 مجلّة شھریة
ا میستیكامؤسسة ماریا روزو  

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

:للتواصل الرجاء اإلتصال  
Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111 030964111: ھاتف   
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it                               

:الموقع اإللكتروني التالي  www.rosamisticafontanelle.it 
 جمعیة ال تبغي الربح 
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 Brescia 

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

المساحة ال تسمح لنا بنقل العدید من الشھادات الجمیلة التي تكتب عن 
نحن جمیعا . ماریا روزا میستیكا، ولكن كلھا حفظت في سجالتنا

 .میستیكا األموميمتحدین بالصالة وبقلب ماریا روزا 
فونتانیل –جمعیة روزا میستیكا   

  حصلنا على

 

 

 

 

 

ایھا اإلخوة بالرب یسوع المسیح، :  من غینیا اإلستوائیة ■
لنا، نحن الذین نصلي اود ان أنقل الیكم فرحنا الكبیر ألنھ بالنسبة 

ألول مرة في . من اجل المكرسین ، یعتبر ما حصل نصرا كبیرا
 20تاریخ غینیا اإلستوائیة، لدینا ثالث اساقفة جدد سیرتسمون في 

لرھبة األبرشیة وآخر   واحد تابع للرھبنة السالیزیة وواحد: اّیار
 .تابع لرھبان الكالریس

ن عدد الكھنة الشبان زاد ا. نطلب صلواتكم من اجل ھذا اإلحتفال 
نشكر الرب الذي یعطینا تلك . في السنوات الثالث األخیرة

 .الدعوات كما نشكر امنا مریم على تدخلھا
 مع اإلتحاد بالصالة، اختكم بالمسیح 

Asumu Cawan, Clarétaine 

 

 روسیة مورینو تشیاباس من المكسیك :من المكسیك ■
مالھا وبوداعتھا في نظراتھا علمتھ صالة یمجد ماریا روزا میستیمكا بج

كما اعرب عن المشاعر نفسھا . الوردیة للتعویض عن الخاطئین
 .اوغسطینا والتي كتبت لنا من تولید من إسبانیا

 
انا مارسیا افالوس، ! سالم المسیح في قلوبكم: من الباراغواي ■

وقت صورة لماریا روزا میستیكا ومنذ ذلك ال 2009تلقیت عام . طبیبة
ابني خوان بابلو البالغ من العمر سبعة اشھر كان : تغیرت حیاتي بأكملھا

علیھ الخضوع لعملیة في رأسھ في المستشفى في األرجنتین إلزالة كیس 
 .فوضع لھ األطباء صمام في دماغھ . عنكبوتي 

تعرفت على مریم ألول مرة نھار العملیة ورحت اتوسل الیھا بإلحاح 
دخول ابني الى غرفة العملیات قّدمتھ لھا طالبة  عند. طالبة مساعدتھا

 .منھا اعجوبة 
تموز ولكني لم احضرھا اذ عھدت بھ الى  13العملیة األولى كانت في 

 .مریم كذلك الحال في العملیة الثانیة عند تغییر الصمام
سنوات وبإلحاح من  5ن عدیدة وابني یعیش حیاة طبیعیة وبعد یمرت سن

ولكن الطبیب لم . اعصاب للكشف على ابني  زوجي ذھبنا الى طبیب
طبعا لم یفھم الطبیب ما حدث وقال لي عندھا حتما . یجد اي اثر للصمام 

 .انھا اعجوبة
اشكر هللا ألنھ اعطاني نعمة كبیرة . انھا اعجوبة لماریا روزا میستیكا

ابني خوان بابلو یبلغ الیوم الحادیة عشر من . اعطاني اكثر مما استحق
 .و ناشط في رعیة القدیسین بطرس وبولسعمره وھ

 .یلزمني عمرا بأكملھ ألخبركم عما فعلتھ مریم بحیاتي منذ ذلك الیوم
 .مع شكري وتقدیري
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