صوت مريم الوردة الس ّرية
أم الكنيسة في العالم
فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)
ايار،حزيران  7102سنة  72عدد 3
مجلة شهريّة
لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل

قيامة المسيح مصدر كل ال ّنعم



بعد اإلحتفال الرسمي ألحد الفصح ،بدأنا في فونتانيل مسيرة

زمن القيامة المجيدة والتي تصادف هذا العام وقوعه في شهر
ّايار المبارك ،الشهر المريمي بإمتياز .في هذا الشهر يقصدنا
العديد من الحجاج اضافة الى رحالت الحج المنظمة من مختلف
األبرشيات ،ومؤمنين يقصدونا فترة الليل  ،يساعدهم الطقس
الربيعي الجميل فتصبح زيارتهم اكثر جماال وشفافية وتقوى.
في  32نيسان ،األحدالجديد
وهو احد عيد الرحمة
اإللهية  ،والذي اصبح يوما
بغاية األهمية في التقليد
المريمي لعبادة ماريا روزا
ميستيكا لهذا اليوم إرتباط
وثيق بنبع النعم ،حيث
يقصده االف الحجاج للتبرّك
واإلغتسال بالماء من النبع
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بكل تقوى وخشوع طالبين
الشفاءات الجسدية والروحية.
هذه الحركة في عيد الفصح ،
بمثابة لفتة بسيطة جدا ورمزية
وفرصة لتجديد وعود .
معموديتنا ،والتعبير عن رغبتنا
في الوالدة من جديد البسين
الحلّة الجديدة وفقا لتعاليم ابن
ّ
مغطسين جسدنا القديم
هللا،

في سرّ االم وموت وقيامة يسوع
المسيح.
فنجد النعم الالزمة للتغلّب على كل
كفر والحاد في رحلة إيماننا.
التذكير بالمعمودية برمز الماء ،خاصة
في زمن الفصح ،مع النار والنور
والحركة المتواضعة في النبع ،اصبح
هدفا لعدد كبير من الحجاج.
هدفا لإلغتسال الخارجي بهدف
اإلغتسال الداخلي والتجدد واإلرتداد
والتوبة ،والتخلص من عبودية
الخطيئة ،والعيش في حرية مطلقة مع
ابن هللا.
لهذه األسباب  ،وفي زمن الفصح،
نتابع بإنتظام سر اإلعتراف ،وهو سر
مهم ،سر يشهد بوضوح "اإلنتقال
الحقيقي" للحياة الجديدة.

تتمة صفحة 3
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قيامة المسيح مصدر كل ال ّنعم
تتمة صفحة 1
مزارات عديدة لمريم في ايطاليا،
وفي العالم اجمع ،على عالقة وثيقة
وملموسة في رغبة الشعب المسيحي
في تجديد اسرار معموديتهم من
خالل ماء العماد والماء المق ّدس هذا
الماء الذي يقودنا الى المسيح القائم
من الموت.
فمريم بظهورات عدت تطلب من
ابنائها اإلغتسال بالماء وتشير الى
"النبع" وذلك لإلشارة الى دخولها
.
لقلب ابنائها المشتتين والبعيدين،
فيجددهم الماء ويشعل في قلوبهم
الرغبة من جديد للقاء ابنها ،وخدمته
وعبادته بالقلب والعقل فنصبح
جاهزين لإلنخراط في المعركة
الروح ّية.
هذا بالضبط وضع فونتانيل حيث
ظهرت لنا ماريا روزا ميستيكا كأم
للكنيسة ،اي كأم لجسد المسيح.
ومنذ ذلك الوقت عشنا زمنا تاريخيا
مليء بالمحاكمات والتناقضات
ولكن في الوقت نفسه زمنا غنيا في
مواجهة التح ّديات إلظهار روعة
اإليمان .
وصدقت المقولة بأن الذهب ال يلمع
وال يبرز جماله اال إذا إحترق
بالنار.
نعهد لمريم هذه الفترة الزمنية التي
تنتظرنا مستدعين مواهب الروح
القدس لتح ّل علينا ووجود يسوع
القائم من الموت بيننا  ،فيرافقنا في
رحلتنا المليئة باألحداث المؤسفة
والسارة.
مونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي

الشر
فاطيما تعلّمنا كيفية التغلذب على
ّ
في شهر ا ّيار هذا ،تحتفل الكنيسة بأجمعها بالذكرى المئوية لظهورات
فاطيما والتي جرت بين  32ايار و 32تشرين األول من عام .3131
سيحتفل البابا بهذا العيد مع اعالن قداسة الطفالن جاسينت وفرانشيسكو
الرعاة الصغار اللذان كانا متواجدان مع ابنة عمهما لوسيا عندما ظهرت
عليهم مريم العذراء.هذا الظهور بغاية األهمية.
سيعلن البابا قداستهم من دون ابنة عمهم لوسيا ألنها توفيت فقط منذ
سنوات قليلة اما هما فماتا مباشرة بعد الظهور.اذا لقد حان الوقت إلعالن

قداستهم“.
فاطيما من اكثر الظهورات
المريمية المهمة وبالتأكيد هي من
تعقيدا،
األكثر
الظهورات
والمثيرة للقلق عبر التاريخ في
الظواهر الغير إعتيادية.
لنحاول تلخيص الرسالة في هذا
الظهور.
إن العذراء تنبأت بمصائب
ستصيب اإلنسانية في زمن محدد
من التاريخ :ثورات وحروب
وصراعات دموية داخل الكنيسة.
من وجهة نظر اإلنسان انها
احدات جدا مؤلمة وبالكاد
يستطيعون السيطرة عليها .اما
في الحقيقة ،فالعذراء تق ّدم لنا
تفسيرا بسيطا وواضحا ،إذ انهّ
هناك رابط واضح بين الشرّ
وخطيئة اإلنسان والتي غالبا ما
نتجاهله فندخل في حلقة مفرغة،
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وهكذا ينجرّ العالم الى الدمار
والخراب.
لكن هناك ايضا عكس ذلك ،حلقة
أخرى مفرّ عة كاملة ومباركة من
هللا ،وهي تتضمن التوبة واإلرتداد
واألِعمال الصالحة والصالة ،هذه
الحلقة قادرة ان تخلق فينا قوة هائلة
لمحو كل التوقعات السلبية.
اذا بمجرّ د اإليمان واإلعتقاد
باإلنجيل وعيشه ،يمكننا تغيير
مصير العالم .اذا كان تشخيص
المرض بسيط وواضح فالعالج كما
يبدو بسيط ايضا .ان اإلعتراف
والثقة بحب هللا الثالوث األقدس
المتأنس في الجوهر هي الطريقة
األسرع واألكثر امانا للوصول الى
هناك .والتكرس لقلب مريم الطاهر
هي التي قالت "نعم" لمشيئة الرب،
خلقت رابطا جديدا
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بين الخالق والمخلوق ،وبين السماء
واألرض.
لذلك فإن ظهورات فاطيما على الرغم من
تعقيداتها فهي تقودنا الى قلب اإليمان
المسيحي:
الشرّ موجود بالتأكيد ،وهو ليس وهم كما
يمكن ان يكون مخيف ورهيب .ولكن إيماننا
يقوينا ويذكرنا بأنه لن يقوى علينا اي شر ما
دمنا متمسكين بيسوع وبمريم  ،طالبين منهم
نعمة اإلرتداد بصدق وبعمق.
هذا هو الطريق الذي رسمته لنا مريم
العذراء في مونتيكياري وفونتانيل.
فاألحداث التي جرت في الظهورين(فاطيما
– مونتيكياري) تسلط الضوء على رابط
وثيق بين الظهورات في البلدين ،على
الرغم من ان الظهورات في مونتيكياري
وفونتانيل ما زالت قيد الدرس.
في الواقع ان ظهور ماريا روزا ميستيكا
إشارة واضحة وصريحة الى ظهور عذراء
فاطيما في قولها":في فاطيما اعطيت عبادة
قلبي الطاهر" كما قالت في ظهورها في
الثامن من كانون األول عام  3191لبيارينا
مظهرة لها قلبها ":انظروا الى القلب الذي
يحب البشرية كثيرا ،رغم ان العديد يحملونه
الشتائم" ثم تضيف " عندما ي ّتحد الصالحون
واألشرار في الصالة ،فإنهم يحصلون على
السالم ،والرحمة من هذا القلب .حتى اآلن
ان هللا رحوم تجاه األوالد الصالحين وذلك
بفضل شفاعتي( .ربما كانت تقصد عن
الحرب العالمية الثانية والتي انتهت بعد
سنين من ذلك الظهور).كذلك في عام
 ،3111قالت مريم لبيارينا ":بعد صعودي
الى السماء كنت دائما اما ووسيطة لكل
النعم بين ابني اإللهي يسوع المسيح وبين
البشرية  .كم مرّ ة جئت الى األرض ألعطي
رسائلي ،لكن البشرية تتابع إهانة هللا .فلهذا
السبب اني اطلب من شعب مونتيكياري
التكرّ س لقلبي.
هناك العديد من اوجه الشبه بين الظهورين
ولكن حاليا سنكتفي بذكر الضروري منه
والمهم معرفته .وهو ان الرب يريدنا ان
نحصل على الحب من خالل امه مريم وإن
الذكرى المئوية لظهورات فاطيما تذ ّكرنا
ّ
وتحثنا كي نكون على إستعداد لسماعها
وإستقبالها بحب كبيروحقيقي وصدق عميق
.
روزانا بريشيتي ميسوري

مالحظة هامة للكهنة ولرجال الدين وللعلمانيين المسؤولين عن
رحالت الحج الى "فونتانيل" في مونتيكياري.
وفقا للقرار اإلداري التنفيذي األسقفي في  31تموز  3132للعبادة
المريمية ،نعلمكم بأن األماكن المق ّدسة والمحددة في "فونتانيل" هي فقط
مخصصة للحج المريمي العام والخاص .ونذكر ايضا جميع الحجاج او
المجموعات التي تريد زيارتنا التنسيق والتنظيم مع امانة سر مجموعة
ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل.
وذلك عبر اإلتصال بهم على العنوان المذكور في الموقع اإللكتروني
الرسمي الخاص بالجمعية
وذلك في ظل اإلحترام الكامل والمهارات والمسؤوليات الشرعية .كما
ال يسمح بإجراء اي انشطة عبادة في مؤسسات اخرى او اي انشطة
تجارية في المناطق المجاورة.
كذلك يمنع على اي جهة اخرى من تنظيم رحلة حج الى فونتانيل .
مونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي
للعبادة المريمية في فونتانيل

مشروع المباني في فونتانيل والذي بدأ هذا العام والذي اشرف على نهايته كما
ترون في الصورة .نرجو انهائه في الصيف المقبل مما يسهل امور استقبال
الحجاج.
كما سبق وذكرنا فإن التكلفة التقديرية لهذا المشروع  033.333يورو .وعلى
مؤسسة ماريا روزا ميستيكا دفع المبلغ بأكمله .لهذا ومن جديد نحن نعتمد على
كرمكم في هذا الخصوص  .فعلى كل من يرغب في المساهمة بهذا المشروع
المريمي في فونتانيل 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
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حصلنا على

عزيزتنا سيلفيا ،المترجمة المحلفة بلغات عدة كتبت لنا بأن شخصين
من مجموعة ماريا روزا ميستيكا في  APELDOORNقصداها
■ من كوت ديفوار :حصلت بعض التغييرات في مجلس
ليخبراها عن اعجوبة حصلت معهم بشفاعة امنا مريم الحبيبة.
إدارة مجموعة صالة ماريا روزا ميستسكا في الكوت
"في تشرين الثاني من عام  3131وعند عودتنا من الحج مع اربعة
ديفوار.
اعضاء من مجموعة ماريا روزا ميستيكا ،زوجتي نيل وأنا كنا بحالة
نضم صوتنا الى اخوتنا لنشكر السيدة ماري تريز ادو والتي سيئة جدا وحرجة تماما .شعرت بصداع حاد وألم قوي في رأسها مما
ترأست مجموعتنا لسنوات عديدة ونتمنى للسيدة
افقدها الوعي ودخلت في غيبوبة دامت ثالثة ايام .كان وضعها غير
ماري تريز اميشيا التي تولت مكانها  ،احر التهاني والتوفيق .مستقر ،طلب األطباء اجراء عملية جراحية ولكنها كانت بغاية
الخطورة نسبة الى كبر سنها  83عاما.
لم يعطنا االطباء اي امل بالشفاء :وان بقيت على قيد الحياة فستبقى
بإعاقة دائمة.
برنامج اإلحتفاالت الليتورجية لشهري ايار وحزيران 9912
ولكن على الرغم من ذلك وبعد عدة اشهر كانت تمشي بأِعجوبة وتتكلم
وتتسوق وتشتري حاجياتها وتذهب الى الكنيسة .نحن نعتبرها اعجوبة
كل يوم:
 0 31:11الوردية
 0310::إعترافات
كبيرة بشفاعة ربنا وبحماية امنا مريم.
كل نهار جمعة:
 0 310::إعترافات
كل سبت:
 0 31:11قداس
 0 3103:الوردية
 0 310::إعترافات
طيلة شهر ايار
 0 31:21سجود وتأمل بالوردية وزياح
األحد وأيام األعياد
 0 310::سجود
 0 380:: – 310::إعترافات
 0 310::ق ّداس
 0 3103:وردية
اإلثنثن اول ايّار  0عيد العمال ومار يوسف شفيع الع ّمال
وبدء الشهر المريمي
 0 31:11قداس
 0 3103:الوردية
 0 310::إعترافات
السبت  11ايّار  :عيد سيّدة فاطيما – نهار مريمي
 0 310::إعترافات
ّ
 0 310::قداس على نية فاطيما
 0 3103:وردية
األربعاء  11ايّار  :زيارة مريم وختام الشهر المريمي
 0 310::إعترافات
ّ
 0 310::قداس
 0 3103:وردية
األحد  4حزيران  :اإلحتفال بعيد العنصرة
 0 310::إعترافات
ّ
 0 310::قداس
 0 3103:وردية
الثالثاء  11حزيران  :عيد القديس انطونيوس البدواني ونهار مريمي
 0 310::إعترافات وسجود
 0 310::ق ّداس احتفالي
 0 3103:وردية
األحد  11حزيران  :احد جسد الرب
الجمعة  91حزيران  :عيد قلب يسوع األقدس
 0 310::إعترافات
 0 310::ق ّداس على نية فاطيما
 0 3103:وردية
السبت  94حزيران عيد ميالد يوحنا المعمدان
 0 310::إعترافات
 0 310::ق ّداس
 0 3103:وردية
الخميس  90حزيران  :عيد مار بطرس وبولس
 0 3103:الوردية

 0 31:11قداس

في اإلطار األحمر السيدة جانسين قبل سنة من مرضها وهي تظهر بصحة جيدة.
وفي إاإلطار األصفر بعد اشهر من مرضها خسرت بعض الوزن ولكنها الحمد هلل هي

بصحة جيدةوشفيت تماما.

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
مجلّة شهرية
مؤسسة ماريا روزوا ميستيكا
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
للتواصل الرجاء اإلتصال:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
هاتفTel: 030 964111131469000 :

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

المدير :انجلو مور بإدارة جمعية مريم الوردة السرية
ترخيص من محكمة براشيا 11/09 :في  1009 -11 –90طباعة:
تيبوبيناتي ش.م.م .مونتيكياري
ترجمة :مجموعة صالة مريم الوردة السر ّية بعبدات  -لبنان

اإلستعالمات + 21121119333 :المسؤول+ 212391112818 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :
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