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Każda pora
ma swoje kwiaty
i swoje owoce
aby je ofiarować
Najświętszej Maryi
Pannie
Z książeczki modlitw
z Fontanelle

Lato Maryjne w Fontanelle

C

zas letni i niedogodności związane z nasilonym
upałem tego lata w żadnym wypadku nie spowolniły regularnego napływu do Fontanelle
pielgrzymów, pragnących odnaleźć w tym miejscu odnowienie
ducha i ciała, korzystając także z
pokoju i ochłody wieczoru i nocy.

W lipcu, uroczyście obchodziliśmy święto Maryi Rosa Mystica i
Matki Kościoła, w drugą niedzielę lipca i czwartek 13 lipca, dzień
specjalnie poświęcony Maryi,
w sposób szczególny modliliśmy się o potrzeby Kościoła powszechnego. Bardzo wielu wiernych przybyło w pielgrzymce do

Fontanelle i w tym czasie otrzymaliśmy liczne świadectwa z różnych części świata (szczególnie z
Indii, z Gwinei równikowej, z Libanu, Paragwaju), dostarczonych
przez liczne wspólnoty parafialne
i religijne, które zjednoczyły się z
nami w silnej komunii modlitwy i
pobożności.
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27 czerwca, nasz drogi
Mathew, seminarzysta z Indii
otrzymał święcenia diakonalne. Wielokrotnie przybywał
do Fontanelle jako pielgrzym
i łączyła ns silna więź duchowa i przyjacielska, szczególnie dzięki Rosa Mystica,
której Mathew poświęcił się
głęboko. Z pozwoleniem
swojego biskupa, jak najwcześniej to możliwe pragnął
ukonstytuować w swojej diecezji bractwo kapłańskie założone
na duchowości maryjnej zainspirowanej przez Rosa Mystica. Niech
Pan go błogosławi i wspiera w jego
entuzjazmie apostolskim podczas
pierwszego roku jego drogi ku kapłaństwu!
W środku lata świętowaliśmy
Wniebowzięcie NMP, wołając o
łaski, szczególnie za nasz Kościół
diecezjalny, który w tym momencie
przeżywa szczególnie ważny moment, sukcesję nowego biskupa,
mianowanego przez Ojca Świętego, to znaczy J. E. Mgr. Pierantonio

Tremolada.
Przed powrotem do diecezji,
przewidzianym na 8 października,
mamy wielki honor móc pozdrowić
i podziękować w sposób bardzo
specjalny Mgr Luciano bezpośrednio w Fontanelle; z życzliwością,
zaakceptował nasze zaproszenie
do błogosławieństwa 7 września o
godz. 18.00 nowych budowli wzniesionych w ciągu ostatnich miesięcy,
aby ułatwić służbę w naszych miejscach kultu.
W pierwszą niedzielę września
przyjmiemy z radością świętowanie
tradycyjne wspólnoty ze Sri Lan-

ki, która w obecności licznej
młodzieży i rodzin zawsze
daje nam wielkie świadectwo
wiary i pobożności maryjnej.
I wreszcie, przygotowujemy się także do przezywania święta Maryi w drugą niedzielę października,
związanego z pobożnością
Komunii Wynagradzającej i
rozdzielaniem małych błogosławionych chlebków. Będzie
to okazja do ofiarowania, poprzez ręce Maryi, naszej wdzięczności za dar Świętej Eucharystii,
pokarmu, który odżywia nasze
nowe życie, chroniąc szczególnie
powołania osób konsekrowanych i
małżonków chrześcijańskich.
Mario Rosa Mystica, prosimy
Cię o dalsze czuwanie nad naszą
podróżą. Pomóż nam pielęgnować
wszystkie okazje łaski i nawrócenia.
Mgr Marco Alba
Delegat episkopatu

Jestem K rólową nieba i ziemi, ale przede
wszystkim jestem waszą Matką
Myślę, że wszyscy, bardziej lub mniej, słyszeliśmy o
Siostrze Faustynie Kowalskiej, kanonizowanej przez
Jana Pawła II, 30 kwietnia 2000, nawet jeśli chodzi
o słynną ikonę Jezusa Miłosiernego, jaką sam Jezus
powierzył jej do namalowania (z promieniami czerwonymi jak krew i niebieskimi jak woda, które wypływają
z boku) i koronkę do Bożego Miłosierdzia, z Nim związaną. Polecił dwie formy pobożności do propagowania
na całym świecie jako prosty i skuteczny sposób, aby
każdy mógł wejść łatwiej do wielkiego łona miłości miłosiernej Boga, która wzmacnia i ocala.

T

a święta zakonnica miała w ciągu niemal całego swojego życia, ale szczególnie od 1931 do
swojej śmierci 5 października 1938
bezpośrednie spotkania z Jezusem,
który nawet nazywał ją «sekretarką
miłosierdzia». często zwracała się o
pomoc do Maryi i mówiła: «To Ona
nauczyła mnie kochać Boga w głębi
serca i jak wypełniać całą Jego świę-
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tą wolę». Zatem, jeśli ta święta, tak
bliska Jezusowi, mówiła, że ma potrzebę Maryi, to jednocześnie jest dla
nas tym bardziej konieczne, który jesteśmy tak często rozproszeni przez
tyle spraw, mając kłopot z zachowaniem żywej własnej wiary.
Zatem, otwórzmy się także na nauczanie Matki Bożej, szczególnie na
aspekt bardzo ważny w naszym ży-

ciu wewnętrznym, to znaczy naszą
intymną i głęboką relację z Jezusem,
który oczekuje chwili szczególnie intensywnej, gdy zbliżamy się do Eucharystii.
Oto, co Ona powiedziała gdy pewnego dnia święta przygotowywała się
do świąt Bożego Narodzenia: «córko
Moja, staraj się o cichość i pokorę,
aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć.
Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego. Uproszę ci,
córko Moja, łaskę tego rodzaju życia
wewnętrzne, abyś nie opuszczając
wnętrza swego, na zewnątrz spełniła
wszelkie obowiązki swoje jeszcze z
większą dokładnością. Ustawicznie
Przebywaj z Nim we własnym sercu,
On ci będzie mocą, ze stworzeniami
utrzymuj o tyle, o ile konieczność i
obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu Żywemu, w którym On ustawicznie z
miłością i upodobaniem przebywa, a
żywa obecność’ Boża, którą odczu-

Otrzymaliśmy
wasz w sposób żywszy i wyraźny,
utwierdzi cię, córko, Moja w tym, co
ci powiedziałam. Staraj się do dnia
Bożego Narodzenia tak postępować,
a później On ci Sam da poznać, w
jaki sposób przestawać i jednoczyć
się z Nim będziesz».
Jezus, ze swojej strony, mówił:
«Pragnę jednoczyć się z duszami
ludzkimi; rozkoszą Moją jest łączyć
się z duszami. Wiedz o tym, córko
Moja, kiedy przychodzę w Komunii
św. do serca ludzkiego, mam ręce
pełne łask wszelkich i pragnę je
oddać duszy, ale dusze nawet nie
zwracają uwagi na Mnie pozostawiają Mnie Samego, a zajmują się czym
innym. O jak Mi smutno, że dusze
nie poznały Miłości Obchodzą się ze
Mną, jak z czymś martwym».
Że Siostra Faustyna naprawdę
otrzymała wielką łaskę, którą Maryja obiecała jej i na czym ta łaska
opierała się, inny fragment jej Dzienniczka pokazuje nam: «Czuję nieraz po Komunii św. obecność Bożą
w szczególny sposób, odczuwalny.
Czuję, że jest Bóg w sercu moim. I
to, że czuję Tego Boga w duszy, nie
przeszkadza mi nic do spełnienia
obowiązków, nawet wtenczas kiedy
załatwiam najważniejsze sprawy,
wymagające uwagi, nie tracę obecności Boga w duszy i jestem z Nim
ściśle złączona. Z Nim idę do pracy,
z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię,
z Nim się cieszę, żyję w nim a On we
mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On
mi jest stałym Towarzyszem. On mi
jest przytomnym w każdym momencie. Zażyłość nasza jest ścisła przez
połączenie krwi i życia».
Moim zdaniem, te trzy fragmenty Dzienniczka Siostry Faustyny są
wspaniałe. Dlatego chciałabym, aby
zostały poznane przez wszystkich. Są
piękne, ponieważ mówią o sprawach,
który również możemy żyć i których
doświadczać, jeśli przyłożymy nieco
więcej uwagi do naszego życia wiary.
A szczególnie jeśli, jak święta, złączymy się, mówiąc do Najświętszej Panienki: «Od tych dni żyję pod płaszczem dziewiczym Bożej Matki. Ona
mnie strzeże i poucza; jestem spokojna przy Nieskalanym Sercu Jej, bo
jestem tak słaba i niedoświadczona.
dlatego tulę się jak małe dziecko do
Serca Jej. Pomimo utwierdzenia Bożego mnie w tej cnocie, jednak ustawicznie czuwam i lękam się nawet
cienia własnego, a to tylko dlatego,
że mocno ukochałam Boga».
Rosanna Brichetti Messori

Bractwo Pana Cudów z Turynu wysłało nam zdjęcie grupy przybyłej z pielgrzymką
do Fontanelle 8 czerwca 2017

■ Z Libanu- Grupa Modlitewna Maria Roa Mystica Beyrouth Baabdath – Liban - Kościół Wniebowzięcia NMP dla katolików syryjskich.
Uroczysta koncelebracja na cześć Panienki przez Mgr. Joseph Chamii, o.
Toni Hamso i o. Charle Mourad poprzedzona została odmawianiem Różańca Świętego, podczas procesji z figurą Najświętszej Panienki Maria Rosa
Mystica na ulicach Mathaf-Beyrouth. Potem nastąpił moment spotkania z
wszystkimi uczestnikami.
■ Z Kolumbii - Piękne i długie świadectwo, które streściliśmy ze
względu na brak miejsca, przyszło od kobiety z Kolumbii: … 16 sierpnia
1992 mój mąż został porwany za okup za jego uwolnienie. Widząc moją
rozpacz, funkcjonariusz policji, do którego zwróciliśmy się z prośbą, zapytał, czy wierzymy w Najświętszą Panienkę. We środę 19 sierpnia, po południu, przyniósł w pielgrzymce figurę Rosa Mystica do mojego domu, ponieważ już w innych porwaniach dostrzegł realną interwencję i szczęśliwe
ocalenie z wydarzeń przez Najświętszą Panienkę. Nie znałam tej pobożności i tym bardziej nie wiedziałam, jak modlić się na różańcu. Zapaliłam
świecę o długiem działaniu i w beznadziei, zwróciłam się do Najświętszej
Panienki, mówiąc: «Jeśli prawdą jest, że istniejesz i chcesz, abym w Ciebie
uwierzyła, mój mąż będzie tutaj przed tą świecą już wypaloną». Zebrałam
dzieci i wspólnie z zatrudnioną pracownicą – było to coś, czego wcześniej
nigdy nie czyniłam- i każdego dnia modliliśmy się na różańcu. Mój mąż
powrócił do nas w poniedziałek 24 sierpnia, o 10 rano. Świeca wypaliła się
tego samego dnia o godz. 11. Był to cud Rosa Mystica! W tym momencie,
rozpoczęło się moje nawrócenie i obiecałam Rosa Mystica trzy rzeczy:
1. Pierwszy raz, gdy będę w Europie z moim mężem i dziećmi, pójdę do
sanktuarium do Fontanelle, aby wyrazić moją wdzięczność. 2. Jej obraz
na zawsze pozostanie w moim domu. 3. Jeśli w międzyczasie ktoś będzie
w sanktuarium w Fontanelle, poproszę tę osobę o zakupienie figury Rosa
Mystica ze specjalnym błogosławieństwem, aby uczynić ją figurą pielgrzyma i zapoznać z nabożeństwem.
W rzeczywistości, 28 maja tego roku, pojechaliśmy do Sanktuarium do
Fontanelle. Mój mąż, mój syn i ja podziękowaliśmy z całego serca za uwolnienie mojego męża.

18 sierpnia, pan HORST MEHRING,
apostoł i wielki propagator Rosa Mystica
powrócił do domu Ojca,
w towarzystwie Świętej Dziewicy Maryi.
Pragniemy go uczcić modlitwą wdzięczności
w 10 rocznicę śmierci.
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Otrzymaliśmy
Nie znajduję słów wdzięczności dla Rosa Mystica za
to doświadczenie w Jej sanktuarium: być tam z moim
mężem i synem było najwspanialszą rzeczą, jaka mogła przyjść, był to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy
otrzymać. Z wdzięcznością, Martha z MEDELLIN
■ Z Włoch - W grudniu 2012 został zdiagnozowany
rak prostaty i lekarz zasugerował mi poddać się natychmiast interwencji chirurgicznej, aby go usunąć (prostatektomia). Zaniepokojony i nie przekonany, wolałem jeszcze
skonsultowac się z dwoma innymi lekarzami, bardziej
cenionymi i ci dwaj dali mi tę samą odpowiedź: rak prostaty, zalecana interwencja prostatektomii.W miesiącu
marcu 2013 po przejściu wszystkich badań, gdy byłem
gotowy poddać się operacji, modliłem się w Sanktuarium
Rosa Mystica w Fontanelle. Prosiłem o łaskę Najświęt-

GODZINY W MIESIĄCU WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU 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; 16.00 Adoracja
16.30 Różaniec Św; 17.00 Uroczysta Msza św.
Niedziela, 3 września
Dzień Świąteczny wspólnoty ze Sri Lanki
10.00 - 13.00 : Msza św. i Procesja pielgrzymów cejlońskich
Po południu : Godziny świąteczne
Czwartek, 7 września – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWYCH
BUDYNKÓW PRZEZ BISKUPA BRESCIA,
J.E. MGR. LUCIANO MONARI
17.00-18.00 : Spowiedź; 17.30 : Różaniec Św.
18.00 : Uroczyste nieszpory do Najświętszej Maryi Panny
18.30 : Poświęcenie nowych budynków
Piątek, 8 września – Święto Narodzenia NMP
16.00-18.00 Spowiedź; 16.00 Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Uroczysta Msza św.
Środa, 13 września - Dzień Modlitwy Maryjnej
16.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Uroczysta Msza św.
Piątek, 15 września – Matki Bożej Bolesnej
16-18 Spowiedź; 16.00 Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Uroczysta Msza św.
Sobota, 7 października – Matki Bożej Różańcowej
16.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Uroczysta Msza Św.
Niedziela, 8 październik
Światowy dzień komunii wynagradzającej
10.00-12.00 Spowiedź; 10.00 Adoracja eucharystyczna
10.30 Różaniec Św.; 11.00 Uroczysta Msza św.
16.00-18.00 Spowiedź; 16.00 Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Uroczysta Msza św.
Piątek, 13 październik – Dzień Modlitwy Maryjnej
16.00 Spowiedź- Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec Św.; 17.00 Uroczysta Msza św.
Niedziela, 22 październik – Światowy dzień misyjny
Niedziela, 29 październik – zmiana godziny
15.00-17.00 Spowiedź; 15.00 Adoracja
15.30 Różaniec Św.; 16.00 Uroczysta Msza św.

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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szą Panienkę w nadziei na uzdrowienie. W czasie mych
modlitw, gdy moczyłem nogi w sadzawce przed figurą
Panienki, poczułem nagle silne pieczenie w pachwinie.
Powiedziałem o tym mojej żonie. Byłem przekonany, że
w przypadku wyzdrowienia był to ten moment- stawał się
cud. Coraz bardziej przekonany, że coś się wydarza, natychmiast poszukałem lekarza, aby uzyskać poradę. Zaproponował mi przegląd poprzednich biopsji. Powtórne
badanie przez nowego eksperta nie przedstawiało wyniku pewnego, ale zasugerował mi uważną czujność. Operacja nie była wcale konieczna. Po latach kontynuowałem
«aktywną czujność», ale bez niepokojących problemów,
które zaprowadziły mnie do proszenia o łaskę. Jestem
zatem przekonany, że moje modlitwy zostały wysłuchane
i że naprawdę otrzymałem łaskę, o którą prosiłem.
Serdecznie, R.B.
■ Z Gwatemalii - Jestem emigrantką z Mozzo BG.
Wysyłam wam zdjęcie wnuczki, Catherine, 11-letniej.
Przy urodzeniu miała poważne problemy sercowe. Nasza można Matka interweniowała do swojego umiłowanego Syna, Jezusa, i została wnuczka uzdrowiona wskutek przeprowadzonemu przeszczepowi serca w Houston
(Stany Zjednoczone) 19.06. 2016. Po tylu latach cierpień
Catherina teraz czuje się dobrze. Wdzięczna babcia
przybyła osobiście podziękować Rosa Mystica.
Przypominamy, że w formacie e-book’a, zawsze dzięki realizacji Ares, do dyspozycji są tłumaczenia w języku francuskim, angielskim i hiszpańskim tomu Enrico Rodolfo Galbiati
(wydanego przez Rosannę Brichetti Messori i Riccardo Caniato) Maria Rosa Mystica, Mata Kościoła. Objawiania Panienki 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/
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.
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