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GŁOS ROSA MYSTICA
MATKA KOŚCIOŁA NA CAŁYM ŚWIECIE
FONTANELLE-MONTICHIARI-(BRESCIA)

LIPIEC-SIERPIEŃ - ROK 27 - N. 4
Fondation Maria Rosa Mystica Montichiari (Brescia) - Italy 

lipca w Fontanelle bardzo wcze-
śnie potwierdzono jako dzień 
poświęcony świętu liturgiczne-
mu Maria Rosa Mystica i Matki 
Kościoła, łącząc nierozdzielnie 
te dwa tytuły maryjne, pierw-
szy starożytny z pochodzenia 
lauretański, drugi nowszego 
pochodzenia. Ten tytuł został 
wprowadzony w sposób uro-
czysty w wierze ludu chrześci-
jańskiego przez Papieża Pawła 
VI w listopadzie 1964, w czasie 
zamknięcia trzeciej sesji Soboru 
Watykańskiego II:  . Nasz wiel-
ki papież z Brescia, umocniony 

ważnymi wydarzeniami liturgicz-
nymi, do których przygotowuje-
my się, abyśmy mogli przynieść 
owoce odnowionej wiary chrze-
ścijańskiej: święta Marii Rosa 
Mystica, 13 lipca i Uroczystości 
Wniebowzięcia NMP, 15 sierp-
nia. Jak wiadomo, 13 każdego 
miesiąca jest tradycyjnie zwią-
zany z kultem maryjnym, teraz 
w całym Kościele. Również w 
Fontanelle ta rocznica jest głę-
boko przeżywana od początku 
zjawiska pobożności do Rosa 
Mystica, z powodu pewnych 
faktów związanych z osobistymi 
doświadczeniami duchowymi, 
które przeżywała Pierina Gilli. 13 

By ło to  nadzwyczajne 
uczestnictwo w święcie 
niedzieli Miłosierdzia Bo-

żego, jak i w sobotę, 13 maja, 
w Święto Matki Bożej z Fati-
my, w dniu setnej rocznicy ob-
jawień! Ponadto, uczestnictwo 
licznych pielgrzymów w cele-
bracji wieczornej odznaczało 
się wielkim oddaniem. Podobnie 
podczas wszystkich sobót mie-
siąca maja, w godzinie maryjnej 
adoracji eucharystycznej, na 
otwarcie i zamknięcia miesiąca 
maryjnego, w święto św. Józefa, 
robotnika, i święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Czas 
letni charakteryzuje się dwoma CIĄG DALSZY NA STR. 2

Rosa Mystica, Matka Kościoła

róża nosząca imię „Rosa Mystica”

W okresie wielkanocnym i w czasie każdego miesiąca maja, tradycyjnie 
powiązanych z kultem maryjnym, było wiele okazji do dziękczynienia 

i modlitwy, które, wsparci obecnością licznych wiernych i pielgrzymów, 
przeżywaliśmy w Fontanelle, szczególnie w niedzielę.
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CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

Rosa Mystica, 
Matka Kościoła

długą tradycją zakorzenioną w 
wierze ludu chrześcijańskiego, 
zechciał pokazać bardziej, w jaki 
sposób Matka Boża rozpościera 
w Niebie swoją misję macierzyń-
ską, współpracując w narodzi-
nach i wzroście życia bożego w 
duszach wierzących, aby uformo-
wać w nich, poprzez tajemnicze 
wsparcie Bożego miłosierdzia, 
obraz swojego Syna Jezusa. Jest 
to bardzo znaczące, że to zadanie 
macierzyńskie zostało przywoła-
ne przez Papieża na korzyść ca-
łego ludu chrześcijańskiego, pa-
sterzy i świeckich wiernych, aby 
modlitwy zwrócone do Niej mogły 
wesprzeć drogę wiary i powołania 
do świętości ochrzczonych i kon-
sekrowanych. W tej optyce, mo-
żemy jeszcze bardziej zrozumieć 
owocną unię łączącą dwa tytuły 
w kulcie maryjnym, który rozwi-
nął się w Fontanelle: w miejscach 
poświęconych Rosa Mystica od 
lat unosi się ustawiczna modlitwa 
za cały Kościół, aby odkryć god-
ność chrztu wierzących, modlitwa 
za powołania do kapłaństwa i za-
konu, za seminarzystów i domy 
formacji do życia konsekrowane-
go i ochronę dusz już konsekro-
wanych. Jak dowiadujemy się z 
raportów, które ciągle otrzymuje-
my, owoce tej modlitwy są teraz 
oczywiste w licznych regionach 
świata, zawsze w pełni zachwy-
cenia i wdzięczności za dzieło 
Łaski, której jesteśmy świadkami. 
W konsekwencji, nawet w Fonta-
nelle, korzystając z każdej okazji 
do modlitwy, kontynuujemy na-
szą drogę w Kościele z pokorą i 
posłuszeństwem, świadomi bycia 
powierzonymi Temu, który jak ła-
skawa Matka, zawsze jest bliski 
swoich dzieci. 

 Mgr. Marco Alba 
Delegat Episkopatu

Po publikacji intymnych dzienników Pierina Gilli, wydanych przez Éditions Ares de Milan 
(pod kierunkiem Riccardo Caniato, 620 stron, 18 euro), otrzymaliśmy wiele próśb z wielu krajów, 
aby jak najszybciej możliwe dokonało się tłumaczenie książki w innych językach. 

Fundacja Rosa Mystica Fontanelle i Éditions Ares zaczęli już realizację tłumaczenia w języku 
hiszpańskim, apelując do tłumaczki języka ojczystego o nadzór teologa również w języku ojczy-
stym. Będzie to ofi cjalny przekład w języku hiszpańskim, uznany przez Fundację. 

Właściciele praw do dzienników Pierina i Fundacja Rosa Mystica uznają za najwyższe i fun-
damentalne znaczenie, że przekład został zrealizowany przy wyjątkowej staranności i całkowitej 
wierności z oryginałem, aby móc promować prawdę dyktowanych słów Rosa Mystica i jednocze-
śnie z prawem rozeznania ze strony autorytetu Kościoła. Tłumaczenia wolne, pośpieszne czy 
bezrefl eksyjne mogą, w rezultacie, prowadzić do manipulacji przesłania i tworzyć przeszkody 
dla pracy teologów i mariologów. 

W następnym miesiącu poinformujemy was o posuwaniu się prac. Wydawcy hiszpańskoję-
zyczni, którzy byliby zainteresowani publikacją, dystrybucją i sprzedażą dzienników Pierina w 
krajach hiszpańskojęzycznych (na poziomie światowym i w każdym kraju) są zaproszeni do 
skontaktowania się z Éditions Ares poprzez osobę wydawcy dzieła: Richard Caniato,  HYPER-
LINK “mailto:riccardo.caniato@ares.mi.it”riccardo.caniato@ares.mi.it, wysyłając kopie swojej 
prośby także do Fundacji,  info@rosamisticafontanelle.it. 

Jednak, już do dyspozycji w formie e-book’a, ciągle poprzez Ares, są tłumaczenia po fran-
cusku, angielsku i hiszpańsku dzieła Enrico Rodolfo Galbiati (wydane przez Rosanna Brichetti 
Messori i Riccardo Caniato) Maria Rosa Mystica, Matka Kościoła. Objawienia Najświętszej Pa-
nienki w Montichiari i Fontanelle. Oto linki do biblioteki:
 
◗ 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/
◗  https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809-mary-mystical-rose-mother-of-the-church/

Fontanelle i Fatima :
wspólna data

Jest to celebracja z modlitwami 
i obrzędami, które usiłują jak 
najlepiej to możliwe wyrazić 

pobożność ku Najświętszej Panien-
ce. W ciągu lat, ta pobożność coraz 
bardziej rozwijała się. Mówiliśmy 
o tym wielokrotnie. Jednak, jest 
w tym względzie ciekawy aspekt, 
którego, być może, nie podkreśla-
liśmy; tego roku pragniemy podkre-
ślić go jasno. 13 dzień miesiąca, 
ale szczególnie 13 lipca, nie jest 
datą jedynie ważną w Fontanelle, 
ale także w innym bardzo ważnym 
miejscu maryjnym. W miejscu tym, 

to znaczy w Fatimie, gdzie doko-
nała się seria ważnych objawień, 
których w tym roku obchodzimy 
setną rocznicę. Jak wiemy, Naj-
świętsza Panienka, ukazując się 
po raz pierwszy Łucji, Hiacyncie 
i Franciszkowi 13 maja 1917, po-
wiedziała im, że będzie ukazywała 
się za każdym razem tego samego 
dnia aż do następnego październi-
ka, zatem, 13 każdego miesiąca. 
Obietnice zawsze respektowane, z 
wyjątkiem sierpnia, ale tylko z racji 
siły wyższej, dlatego że widzący, 
schwytani przez władze cywilne i 

Wszyscy dobrze wiedzą, że zgodnie z tradycją 
sięgającą wydarzeń, które dokonały się tu w Fon-
tanelle, czcimy Marię Rosa Mystica, Matkę Ko-
ścioła, każdego 13 dnia miesiąca, ale szczególnie 
13 lipca, w sposób całkowicie wyjątkowy.

N.B.: Wtorek, 30 maja zako czenie porannej emisji, Ojciec Livio mówił o ksi ce Rosa Mysti-
ca autorstwa Stefano Chiappalone (Lektura chrze cija skiej kroniki i historii). Mo ecie ponownie 
wysłucha , pocz wszy od 35 minuty, klikaj c tutaj:

http://radiomaria-iframe-webtv.4me.it/player.html?xcontentId=914ca1cd-7c38-43f3-
bdc6-9b123c7600fa&clientId=radiomaria&locale=IT&token=4ff310ec-f827-4a55-8d28-
4eacb8d9498a&typeplayerfull=false&v=20170512v1&gaPlayer=UA-44338784-49&date=20170512v1
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poddani przesłuchaniu, nie mogli 
dojść do miejsca spotkania, tak że 
Najświętsza Panienka przesunęła 
je na 19 tego samego miesiąca. Ale, 
to nie wszystko, dlatego że pewne 
aspekty, w całym cyklu, objawienie 
z 13 lipca może być uznawane jako 
najważniejsze, ponieważ jak Łucja 
objawi to później, to znaczy w mo-
mencie gdy Najświętsza Panienka 
powierzyła jej trzy tajemnice, które 
z czasem przybrały wielką wagę. 
Maryja miałaby zatem rodzaj spe-
cjalnej preferencji co do tej daty? 
Eksperci od symboliki podkreślali 
ciekawą strukturę tej liczby, złożo-
nej z dwóch cyfr: cyfra 3 jest sym-
bolem trynitarnym par excellence 
podczas gdy cyfra 1 towarzyszy jej, 
symbolizując Maryję, która, jak wie-
my, ma szczególną relację z Trójcą 
Świętą: Córka Ojca, Matka Syna, 
Oblubienica Ducha Świętego. Hipo-
teza jest z pewnością fascynująca. 
Ale powróćmy do trzech sekretów. 
Pierwszy jest straszliwą wizją pie-
kła, która przeraziła widzących, ale 
to, co ich i nas uspokaja to praw-
da wiary niekiedy kwestionowana: 
„Wielkie morze ognia, w którym 
znajdują się demony i dusze, wycia 
i jęki rozpaczy i wielkich bólów, któ-
re nas przerażają, powodują drże-
nie ze strachu”. Łucja mówi dosłow-
nie: „Dziękuję naszej dobrej Matce 
niebieskiej, która nas przygotowała 
z góry, obiecując zabrać nas do 
raju; myślę że inaczej, umrzemy ze 
strachu i przerażenia”. Drugi sekret 
jest ogłoszeniem nowej wojny: Naj-
świętsza Panienka mówi: „Widzie-
liście piekło, do którego upadają 
dusze biednych grzeszników. Aby 
ocalić dusze, Bóg pragnie ustalenia 
na świecie pobożności do mojego 
Niepokalanego Serca. Jeśli ludzie 
uczynią tak, jak wam mówię, wie-
le dusz będzie ocalonych i świat 
otrzyma pokój. Wojna (pierwsza 
wojna światowa) właśnie się koń-
czy; ale jeśli nie przestaniecie obra-
żać Boga, za pontyfi katu Piusa XII, 
będzie jeszcze gorzej”. Jak wiemy 
wszyscy, to proroctwo stało się, 
niestety, rzeczywistością wraz z II 
wojną światową. Na koniec której, 
jednak, wydarzenia w Montichiari 
Fontanelle zaczęły się wznowie-
niem obietnic, związanych z Jej 
Niepokalanym Sercem. Wreszcie, 
sławny trzeci sekret: krwawa sce-
na pośród biskupów, kapłanów, 

zakonników i atak na osobę w bia-
łej sukni, prowadząca do krawędzi 
śmierci. Po ataku, Jan Paweł II od-
nalazł się w tej scenie. Jak wiemy, 
kula weszła w jego ciało, poważnie 
raniąc, ale nie godząc śmiertelnie 
żywych organów. W Fatimie włożył 
on tę kulę do korony, która upięk-
sza głowę Maryi. Są to wizje bardzo 
tragiczne, choć pojawiają się krót-
ko w tych tajemnicach, które Maryja 
powierzyła trzem prostym dzieciom 

13 lipca. Jednak, jest to przyczy-
na, ta prostota, z powodu której 
były one otwarte na Boga. W tych 
tajemnicach jednakże unosi się 
wielka nadzieja: Bóg towarzyszy 
burzliwej historii ludzkości, pod wa-
runkiem, że ludzie gotowi są uznać 
istnienie grzechu i zapobiegać im. 
Pragniemy, aby ta nadzieja towa-
rzyszyła świętu, które celebrujemy 
tu w Fontanelle.

Rosanna Brichetti Messori

Prace budowlane w Fontanelles, o których informowaliśmy w grudniu, roz-
poczęły się. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą one 
spowodować. Czynimy, co możliwe, aby je zminimalizować i zakończyć 
na czas. Szacunkowy koszt tych zabiegów to około 300.000 euro. Ci, 
którzy pragną przyczynić się do realizaji tego znaczącego projektu dla po-
bożności maryjnej w otoczeniu Fontanelles, mogą ofi arować datki i ofi ary, 
używając konto bankowe Fundacji:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 ostatnia cyfra: „zero”)

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

W Fontanelle: 28/05/2017 my, członkowie Ruchu Apostolskiego dla Niewidomych z 
Tréviso i chór Świętego Jana Bosco z Pezzan w Istrana przybyliśmy w pielgrzymce 
do Fontanelle. Wszyscy uczestniczyliśmy we Mszy św. celebrowanej przez naszego 
duszpasterza Don Bruno Rossetto ; w oprawę Mszy włączył się chór. Na zakończenie, 
odwiedziliśmy mały kościół poświęcony Najświętszej Dziewicy Maryi, gdzie zatrzymali-
śmy się na chwilę milczenia i modlitwy. Dołączamy zdjęcie.
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GODZINY W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU 2017
Każdego dnia:
16.00 Spowiedź; 17.00 Różaniec św.

W każdy piątek: 
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec św.  
17.00 Msza św.  

Sobota:
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec św. 
17.00 Msza św. przedświąteczna.

Niedziela i dni świąteczne
16.00- 18.00 Spowiedź; 16.30 Adoracja
16.30 Różaniec św.; 17.00 Uroczysta Msza św.

Niedziela 9 lipca 
Święto Maria Rosa Mystica, Matki Kościoła
10-12 Spowiedź
10.00 Adoracja eucharystyczna; 10.30 Różaniec św.
11.00 Uroczysta Msza św.; 16- 18 Spowiedź
16 Adoracja eucharystyczna; 16.30 Różaniec św.
17 Uroczysta Msza św.

Czwartek 13 lipca: Dzień Modlitwy Maryjnej, 
Maria Rosa Mystica, Matki Kościoła
16.00 Spowiedź- Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec św.; 17.00 Uroczysta Msza św.
20.30 Różaniec św.- Spowiedź
21.00 Uroczysta Msza św.

Niedziela 16 lipca- Święto Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
26 lipca - Wspomnienie Świętych Joachima i Anny, 
rodziców Najświętszej Maryi Panny
godziny zwykłe
20.30 Różaniec św.; 21.00 Msza św.

Niedziela 13 sierpnia- Dzień modlitwy maryjnej. 
Celebracja wieczorna została przeniesiona na 15 sierpnia 
16.00- 18.00 Spowiedź
16.00 Adoracja 16.30 Różaniec św.
17.00 Uroczysta Msza św.

Wtorek, 15 sierpnia: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Godziny świąteczne 
16.00- 18.00 Spowiedź; 16.00 Adoracja
16.30 Różaniec św.;
17.00 Uroczysta Msza św. 
21.00 Celebracja Mszy św.

Dyrektor odpowiedzialny: Angelo Mor
Pod kierunkiem Fondation Rosa Mystica

Zezwolenie trybunału w Brescia nr. 61/90 z Listop. 11
Druk:Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

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

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 

Objętość nie pozwala nam na publikację tylu innych pięknych 
świadectw współpracowników wdzięcznych Rosa Mystica. Są 
one przechowywane w archiwach. Wszyscy czujemy się zjed-
noczeni w modlitwie w sercu matczynym Marii Rosa Mystica. 

 Fundacja Rosa Mystica Fontanelle

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

Otrzymaliśmy

■ Z MeksykuZ Meksyku - Rocio Moreno, z Chiapas, Mexico, 
wysławiaj piękno Maria Rosa Mystica, słodycz, którego 
widok uczy modlić się na różańcu wynagradzając za 
liczne grzechy. 

Te uczucia zostały zamanifestowane przez M. Augu-
stina, który napisał z Tolède (Hiszpania).

■ Z ParagwajuZ Paragwaju - Niech pokój króluje w waszych 
sercach! Jestem Marcia Avalos, lekarka. W 2009 otrzy-
małam po raz pierwszy obraz Rosa Mystica; począw-
szy od tej chwili, moje życie całkowicie zmieniło się. W 
wieku 7 miesięcy mój syn Juan Pablo musiał poddać 
się w argentyńskim szpitalu operacji głowy, aby zlikwi-
dować torbiel pajęczynówkę i lekarze włożyli zawór w 
jego mózgu. W dniu interwencji, poznałam Najświętszą 
Panienkę po raz pierwszy i błagałam Jej nieustającej 
pomocy. Gdy mój syn był na sali operacyjnej, ofi arowa-
łam mu Najświętszą Panienkę błagając o cud. Pierwsza 
interwencja miała miejsce 13 lipca, ale nie poszłam tam. 
Powierzyłam go całkowicie Najświętszej Panience i nie 
poszłam w czasie drugiej interwencji chirurgicznej, gdy 
zmieniali zawór. Tyle lat upłynęło, a jednak mój syn zna 
życie całkiem normalne. Pięć lat później, na nalegania 
mojego męża, poszliśmy do neurologa. Nie mógł już od-
naleźć zaworu! Lekarz nie rozumiał tego i powiedział mi, 
że musiał to być cud. Był to w istocie cud dany przez 
Maria Rosa Mystica! Jestem bardzo wdzięczna Bogu, 
który dał mi więcej, niż na to zasługuję. Dzisiaj Juan Pa-
blo ma 11 lat i służy jako akolita w parafi i Saint-Pierre i 
Saint-Paul. Trzeba by całego życia, aby opowiedzieć, co 
Najświętsza Panienka uczyniła od tego czasu w moim 
życiu. Z podziękowaniami i błogosławieństwami!

■ Z Gwinei równikowejZ Gwinei równikowej - Drodzy Bracia w Jezu-
sie Chrystusie, chciałabym powiadomić was o naszej wiel-
kiej radości, ponieważ dla nas, którzy modlimy się za du-
sze poświęcone, to triumf. Po raz pierwszy w historii Gwinei 
równikowej mamy trzech nowych biskupów, którzy zostaną 
wyświęceni 20 maja: jeden salezjanin, jeden diecezjalny i 
jeden klaretanin. Prosimy o modlitwy w intencji tej uroczysto-
ści. Liczba młodych księży zwiększyła się w naszym kraju w 
ciągu ostatnich trzech lat. Dziękujemy Panu, który daje nam 
te powołania i Najświętszej Matce za Jej wstawiennictwo. W 
jedności modlitewnej, wasza siostra w Chrystusie.

 Asumu Cawan, Klaretanka


