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Chrystus zmartwychwstały,
Źródło Łaski
Po uroczystej celebracji w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczęliśmy w Fontanelles intensywną podróż w
okres wielkanocny, który w tym roku łączy się w znacznej
mierze z miesiącem majem. To maj miesiąc maryjny par excellence jest czasem, gdy nasze miejsca modlitwy i pobożności stają się miejscami przeznaczenia licznych pielgrzymek
organizowanych przez różne diecezje, czy też miejscami dla
zwykłych wizyt wiernych i pielgrzymów, również w czasie
wieczornym, dzięki pięknemu okresowi, który zaczyna nas
raczyć bardziej sprzyjającym klimatem.
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3 kwietnia, w niedzielę po
Wielkanocy i w święto Bożego Miłosierdzia, jest od początku dniem szczególnie bliskim
tradycji i kultowi Rosa Mystica z

racji jego ścisłego powiązania
ze źródłem Łaski w Fontanelles,
gdzie przybywają liczni pielgrzymi, aby zagłębić się z pobożnością, błagając o uzdrowienia fi-

zyczne i duchowe. W Wielkanoc
ten gest, tak prosty i symboliczny,
staje się cenną okazją, aby odnowić nasze obietnice chrzcielne,
wyrazić pragnienie odrodzenia do
nowego życia jako Dzieci Boże i
zanurzyć nasze dawne jestestwo w misterium męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa,
odnajdując niebędną Łaskę, aby
przezwyciężyć całą niewierność
podczas naszego kroczenia drogą wiary. Wezwanie chrzcielne
przez symbolikę wody, typową
dla czasu Wielkanocy, razem z
ogniem, światłem i gestem pokornym i oczyszczającym poprzez zanurzenie w Źródle staje
się w ten sposób konkretną drogą, poprzez którą liczni pielgrzymi pokazują zewnętrznie swoje
własne pragnienie wewnętrznego
odnowienia, przekonani o nim na
drodze nawrócenia, przez pilną
rezygnację z niewoli grzechu,
aby żyć w wolności synów Bożych. Dokładnie dlatego, bezustannie, nawet w czasie okresu
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Wielkanocy, nadal proszono
o sakrament pojednania; to
sakrament autentyczny, który
świadczy jasno o prawdziwym
„przejściu” do nowego Życia.
Liczne sanktuaria Najświętszej Panienki we Włoszech
i wszędzie na świecie są dziś
znakiem konkretnym pragnienia odnowienia ludu chrześcijańskiego, często wartościując
go przypominaniem wody w
liturgii chrztu. Przez Jej ustawiczną troskę prowadzenia
nas ku Chrystusowi zmartwychwstałemu, Najświętsza
Panna wiele razy była symbolicznie czczona tytułem
„Źródło”, dokładnie wskazującym, jak poprzez Nią w sercu
wielu dzieci rozproszonych i
oddalonych często rozbłyska
pragnienie od nowa poszukiwania Jej Syna, służenia Mu
i adorowania w duchu i prawdzie z odnowioną gotowością,
aby zaangażować się w nową
walkę duchową. W ten sposób w Fontanelles Maria Rosa
Mystica przychodzi do nas
jako Matka Kościoła, tzn. jako
Matka ciała Chrystusa odtąd
żyjąca, w epoce historycznej,
pełnej doświadczeń i przeciwności, jednak równocześnie
bogatej w wyzwania aby pokazać światu świetność wiary,
jako piękno złota wypróbowanego w ogniu. Jej powierzamy
ten okres intensywny, który na
nas czeka, przyzywając darów
Ducha Świętego, obecności
żywej Zmartwychwstałego,
który towarzyszy podróży ludu
Bożego poprzez wydarzenia
smutne i radosne historii.
Mgr. Marco Alba
Delegat episkopatu
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Fatima uczy nas
przezwyciężać zło
W miesiącu maju cały Kościół celebruje stulecie objawień w Fatimie, które miało miejsce 13 maja i 13 października 1917. Papież podkreśli to święto, ogłaszając
świętymi Hiacyntę i Franciszka, dwoje pastuszków,
którzy ze swoją kuzynką Łucją byli widzącymi tego tak
ważnego objawienia maryjnego. Jedynie tych dwoje a
nie Łucję, ponieważ ona zmarła kilka lat temu, podczas
gdy dwoje dzieci zmarło po objawieniach; tym samym
dla nich czas teraz dojrzał.
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atima, ważne objawienie maryjne
i z pewnością spośród objawień
najbardziej złożone i niepokojące w całej historii nadzwyczajnych
zjawisk. Próbując podsumować to
przesłanie, trzeba przede wszystkim
zanotować fakt, że Najświętsza Panna
prorokowała o nieszczęściach, które w
tym momencie historii przyjdą: rewolucji bolszewickiej, krwawej wojnie światowej, konfliktach i głębokich zmianach
w Kościele. Z punktu widzenia ludzkości są to wydarzenia bardzo niepokojące i ledwie dające się odszyfrować w
ich możliwościach genezy i kontroli.
W istocie, Najświętsza Panna dostarczyła prostego i jasnego wyjaśnienia. Jest pewna więź między złem a
grzechem ludzkim, co, często, chcemy ignorować i co przecina się w w
błędnym kole, ogarniając i ciagnąc
świat ku ruinie. Ale istnieje także coś
przeciwnego, to znaczy krąg cnotliwy,
błogosławiony przez Boga, z oddziaływaniem nawrócenia, pokuty, dobra

i modlitwy, tworząc w ten sposób siłę
zdolną obalić nawet najbardziej negatywne przewidywania. Zatem, fakt
wierzenia Ewangelii i życie nią na miarę możliwości nie tylko zmienia losy
tych, którzy tak czynią, ale implikuje
także przeznaczenie świata. Ale jeśli
diagnoza, jak mówiłam, jest prosta i jasna, również terapia jest najwyraźniej
samą treścią rozbrajającą, to znaczy:
uznać i zaufać w pełni i w sposób stały
w miłość Boga w Trójcy Świętej Jedynego i w Serce Jego Słowa, które stało
się człowiekiem. Drogą najszybszą i
pewną, aby to osiągnąć, jest zaufanie
Niepokalanemu Sercu Maryi, zatem
tej, która przez swoje „tak” pozwoliła
na stworzenie więzi całkowicie nowej
i specjalnej pomiędzy stworzeniami i
Stwórcą, między Niebem i ziemią. W
konsekwencji, nadal i zawsze Fatima,
która mimo swej złożoności prowadzi
nas do centrum wiary chrześcijańskiej:
zło istnieje, z pewnością, zbędne jest
robić iluzje. Może też być niezmierzo-

ne i straszliwe, ale wiara mówi nam,
nawet nas zapewnia, że nie zwycięży nas pod warunkiem, że pozostaniemy spokojni będąc przywiązani
do Jezusa i Jego Matki, prosząc ich
o łaskę nawrócenia ciągle bardziej
szczerego i głębokiego. I że jest to
w każdym czasie droga mądrości,
jaką Najświętsza Panna wielokrotnie powtórzyła także w Montichiari i
w Fontanelles.
Wydarzenia, które działy się tu
w czasie dwóch cykli objawień- w
tym momencie jeszcze domniemanych- podlegają badaniom; jednak,
chociaż, z zastrzeżeniem przypadku, możemy tylko podkreślić ścisły
związek między dwoma wyżej wymienionymi objawieniami maryjnymi. W rzeczywistości, Rosa Mystica nie tylko wyraża odniesienie do
wizyty w Fatimie: „Tam szerzyłam
nabożeństwo do mojego Serca”, ale
także tu w ważnych objawieniach
z 8 grudnia 1947, pokazuje swoje
Serce dla Pierina: „Oto serce, które
tak bardzo kocha ludzi, podczas gdy
większość z nich odpowiada obelgami w zamian”. Ale dodaje: „Gdy dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie,
otrzymają miłosierdzie i pokój tego
Serca. W tej chwili, dobrzy otrzymali
od Pana miłosierdzie, które zatrzymało wielką plagę”. (Być może drugą wojnę światową, która skończyła się dwa lata wcześniej?) Ciągle
w 1966: „Po Wstąpieniu do Nieba,
zawsze byłam Matką Pośredniczką
między moim Boskim Synem Jezusem Chrystusem i całą ludzkością.
W tych wiekach, ileż łask dałam...
ileż zatrzymałam kar... ileż miałam
spotkań z duszami... ileż wizyt na
ziemi odbyłam, aby przynieść przesłania... a jednak, ludzie nadal obrażają Pana”. I na końcu: „Pragnę, aby
lud z Montichiari poświęcił się mojemu Sercu”. Liczne są analogie, które
warto podkreślić. W tym momencie,
zadowolimy się zaakcentowaniem
istoty, to znaczy, że Bóg pragnie,
abyśmy osiągnęli miłość dzięki pomocy Najświętszej Panny i że stulecie objawień w Fatimie przypomina
nam, abyśmy byli gotowi Jej słuchać
i Ją przyjmować, odpowiadając ze
szczerością głęboką i autentyczną.

Ważna informacja dla Księży, Zakonników
i Osób Świeckich odpowiedzialnych za
pielgrzymki Do « Fontanelles » w Montichiari
Zgodnie z rozporządzeniem episkopatu z 15 lipca 2013 ds
kultu maryjnego, informujemy że strefy poświęcone szczególnie oznaczone w « Fontanelles » to jedyne miejsca upoważnione do wyrażania kultu i pobożności maryjnej w życiu
publicznym i prywatnym.
Pamiętajcie także, że wszystkie wizyty grup i inne wydarzenia publiczne religijne powinny być rezerwowane i organizowane tylko za zgodą Sekretariatu Fundacji Rosa Mystica
Fontanelles, z którym można się kontaktować poprzez wskazany na stronie internetowej Fundacji adres.
Dlatego też, z pełną zgodą z kompetencjami i prawomocnymi stanowiskami, nie zezwala się na oddawanie czci w innych
budynkach komercyjnych w sąsiedztwie czy przy Fontanelles. Podobnie, żaden inny podmiot publiczny czy prywatny
nie może organizować wizyt i pielgrzymek do Fontanelles ».
Mgr. Marco Alba
Delegat episkopatu ds kultu maryjnego
w Fontanelles

Kwiecień 2017

Prace budowlane w Fontanelles, o których informowaliśmy w grudniu, rozpoczęły 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 pobożności maryjnej w otoczeniu Fontanelles, mogą ofiarować datki i ofiary,
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

Rosanna Brichetti Messori
3

Otrzymaliśmy
■ Z Wybrzeża Kości Słoniowej - W grupie modlitewnej Rosa Mystica na Wybrzeżu Kości Słoniowej nastąpiło
normalne przejęcie kluczowej roli w dyrekcji. Dołączamy się
do ludzi, aby podziękować Pani Marie Thérèse ADOU, która
od lat służyła jako narodowa przewodnicząca grup modlitewnych Rosa Mystica na Wybrzeżu Kości Słoniowej i składamy
najlepsze życzenia Pani Marie Thérèse AMICHIA, która podjęła się tego zadania.

PLAN MIESIĄCA MAJA 2017 CZAS WIELKANOCY
I CZERWIEC 2017

■ Nasza droga Sylwia, zaufana współpracowniczka tłumacząca teksty w wielu językach, napisała nam, że dwóch członków grupy Rosa Mystica z Apeldoorn przybyło do niej, aby
poinformować o wydarzeniu, które grupa postrzega jako cud
dzięki wstawiennictwu naszej ukochanej Matki: „We wrześniu
2016 po powrocie z pielgrzymki z 4 innymi członkami naszej
grupy Rosa Mystica, moja żona, Nel, i ja znaleźliśmy się w
sytuacji beznadziejnej. Poczuła ona bardzo silny ból głowy,
następnie straciła przytomność i była w śpiączce trzy dni. Jej
sytuacja była tak niepewna, że operacja chirurgiczna wydała
się zbyt niebezpieczna w jej wieku 82 lat. Lekarze nie dawali
żadnej nadziei: jeśli przeżyje, będzie w stanie wegetatywnym.
A jednak, po kilku miesiącach w cudowny sposób jest w stanie
chodzić w sposób samodzielny, mówić, robić małe zakupy i
chodzić na msze. Postrzegamy to jako wielki cud. Dzięki Bogu
i wstawiennictwu naszej Najświętszej Matki”

Każdego dnia:
16.00 Spowiedź; 17.00 Różaniec Św.
W każdy piątek:
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec
17.00 Msza Św.
Sobota:
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec Św.;
17.00 Msza Św. przedświąteczna
W miesiącu maju:
20.30 Adoracja, Różaniec odmawiany i błogosławieństwo
Niedziela i dni świąteczne
16.00- 18.00 Spowiedź; 16.00 Adoracja;
16.30 Różaniec Św. 17.00 Uroczysta Msza św.
Poniedziałek, 1 maja- Św. Józefa, patrona robotników
Rozpoczęcie miesiąca maryjnego
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec Św.
17.00 Msza Św.
Sobota, 13 maja
Najświętszej Panny z Fatimy, Dzień Modlitwy Maryjnej
16.00 Spowiedź- Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec Św.
17.00 Na pamiątkę Matki Bożej Fatimskiej
31 maja- Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Zakończenie miesiąca maryjnego
Niedziela, 4 czerwca- Uroczystość Zesłania Ducha Świetego
13 czerwca- Święto św. Antoniego z Padwy
Dzień Modlitwy Maryjnek
16.00 Spowiedź- Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Msza Św.
Niedziela, 18 czerwca- Uroczystość Corpus Domini
23 czerwcaUroczystość Najświętszego Serca Jezusowego
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec Św.
17.00 Uroczysta Msza Św.
Sobota, 24 czerwca,
Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chciciela
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec Św.
17.00 Uroczysta Msza Św.
Czwartek, 29 czerwca- Uroczystość Świętych Piotra i Pawła

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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W czerwonym kręgu Pani Jansen rok temu w stanie kwitnącego
zdrowia. Po miesiącach poważnej choroby, oto krąg żółty,
zmizerowana, ale całkowicie uzdrowiona.

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
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