صوت مريم الوردة الس ّرية أم الكنيسة في العالم
فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)
كانون الثاني  -شباط  7102سنة  28عدد1
مجلة شهريّة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل

مريم ام المسيح وأم الكنيسة

”
الى جميع المؤمنين
الذين يأتون الى فونتانيل،
ان المسار الليتورجي
في زمن المجيئ
والتحضيرات لإلحتفال
الكبير بعيد الميالد ،تميّزوا
بطريقة خاصة باإلحتفاالت
التي اقيمت في  8كانون
األول في عيد الحبل بال
دنس باإلتحاد مع عدد
كبير من مجموعات صالة
في العالم اجمع
يمارسون هذا اإلحتفال
المريمي المرتبط إرتباطا
وثيقا بماريا روزا ميستيكا.

“

بعد القداس اإللهي الصباحي
إحتفلنا في الساعة الثانية عشر
وحتى الواحدة بساعة النعم،
بحضور عدد كبير من الحضور
اللذين إجتمعوا على الرغم من
البرد القارس بصمت عميق
وخشوع مطلق.
من خالل هذه الصفحات نود ان
نق ّدم للجميع فقرة للبابا يوحنا
بولس الثاني  ،والمقترحة هذه
السنة في ساعة النعمة .هذا
المقطع عبارة عن التكريس لمريم
في يوبيل عام  0222والذي تم
بحضور جميع المطارنة اللذين
اجتمعوا لهذا الحدث الكنسي
الكبير والمميّز.

ان مفعول هذه الكلمات مع مرور
الزمن ومع التغييرات التي حدثت
على مر السنين ،جددت رغبتنا
في الدعاء والصالة للعذراء
المباركة " مساعدات ونعم ،من
المؤكد انك ستمنحيها لنا"
نريد ان نعهد لك اليوم المستقبل
الذي ينتظرنا طالبين منك مرافقتنا
في دربنا في هذه الحياة.
نحن رجال ونساء عصر غير
إعتيادي ،مليئ بالمغريات
والتناقضات .تمتلك اإلنسانية اليوم
سلطة قوية:
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بإمكانها جعل هذا العالم إما ج ّنة جميلة
او جعله كتلة من الرماد .كما اكتسبت
قدرات خارقة في التدخل في مصادر
الحياة :يمكن إستخدامها للخير في
إطار القانون األخالقي ،او يقودنا الى
الفخر األعمى بالعلم الذي ال حدود له،
اإلستهانة باإلحترام المتوجب
حتى إ إ
على كل إنسان .اليوم اكثر من اي
وقت مضى ،تتواجد اإلنسانية في
مفترق طرق .ومرة اخرى  ،الخالص
يكون فقط يا مريم ،مع إبنك يسوع .
اطلبي لنا من إبنك الحبيب ،حتى
يعطينا بوفرة الروح القدس ،روح
الحق ،ومصدر كل حياة( .)...يا أمي،
انت تعرفين معاناة وآمال الكنيسة
والعالم ،كوني مع ابنائك في
اإلختبارات اليومية التي تخبئها الحياة
لكل واحد منهم.ساعديهم ان ال يسمحوا
للظلمة في التغلّب على النور.
لك نعهد يا فجر الخالص ،خطانا نحو
األلفية الجديدة وبتوجيه منك يكتشف
العالم المسيح ،نور العالم ،والمخلص
الوحيد الذي يسود مع اآلب والروح
القدس الى ابد اآلبدين(.يوحنا بولس
الثاني  8تشرين األول  – 0222فعل
تكريس لقلب مريم الطاهر) .مع هذه
المشاعر اليقظة مع مريم الطاهرة،
نستعد لميالد مخلصنا ربنا يسوع
المسيح متأملين بهذه الليلة المق ّدسة،
سرّ التجسد الكبير :فليفض علينا مجددا
اعالن الخالص بنوره وليرافقنا غي
دروبنا ويعمل مجددا على تحويلنا
وإرتدادنا.
نطلب من ماريا روزا ميستيكا ان
تدعمنا في مشوارنا وتنعش املنا في
الحياة مجددا.
اود اخيرا بإسمي وبإسم افراد جمعية
روزا ميستيكا  ،والكهنة والمتطوعين
الذي يقدمون مساعدتهم في هذا المكان
المق ّدس ان اتمنى عيد ميالد سعيد
وسليم مع قبلة اخوية حارة لكل واحد
منكم.
مونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي

لنتابع إفتخارنا بمريم

”

لسوء الحظ وألسباب عائلية لم استطع هذه السنة المشاركة في ساعة النعم –
السبعين منذ عام  7491حتى  )0271حيث إحتفل بها في فونتانيل في 8كانون
األول الماضي .ولكني تعزيت وسررت جدا عند سماعي بأن الكنيسة كانت
مليئة بالمؤمنين حتى انهم كانوا يحتشدون في الباحات الخارجية.
في نهاية القداس طلب الكاهن المحتفل بالذبيحة من جميع المؤمنين اللذين ال
يبغون اإلحتفال بساعة النعم بالتراجع الى الوراء حتى ال يسببون اإلزعاج
للمؤمنين المشاركين بالصالة في ساعة النعم التي تلي القداس .ولكن لم يتحرك
احد من مكانه ،فالجميع بقوا مكانهم للمشاركة حتى اللذين كانوا واقفين منذ بداية
القداس ولم يتسنى لهم الجلوس ابدا.

ربما يقول البعض منكم بأن ما ذكرته
هو شيئ بسيط للغاية وعبارة عن
تفاصيل .ولكن برايي ما حدث عالمة
مهمة جدا .انه تفاني كبير لمريم على
الرغم من كل شيء ال يزال موجودا
بين شعب هللا في كافة االماكن التي
ظهرت مريم بها واالماكن التي ما
زالت تظهر بها حتى اآلن.
اعتقد ان تفاني مثل هذا في وقتنا
الحاضر ليس مهم بحد ذاته فقط بل
انه ايضا حاسم كوسيلة نقل تجرنا
نحو اإليمان المسيحي في المجمل.
سأحاول ان اشرح بتعابير اكثر
بساطة :انا مقتنعة تماما بأنه طالما
ما زالت هذه األماكن المريمية

“

مصدر للحج والصالة ،وطالما المؤمنين
على الرغم من ظروفهم الصعبة
مستمرون في زراعة حب مريم في
قلوبهم واإليمان بيسوع وبالثالوث
األقدس  ،هذا ألن مريم دائما هي التي
تغذي ايماننا بإستمرار لنبقى على قيد
الحياة وذلك من خالل الحبل السري الذي
بدأ من التجسد وربط بطريقة جديدة
األرض بالسماء فكانت الوسيلة في وقتها
اما اليوم فهي الضمانة.
هذا بالضبط ما اكدته العقائد المريمية
األولى ،التي وضعت مع صعوبات
كبيرة في بداية العصور المسيحية والتي
عاملها البعض بإزدراء .
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ولكن على عكس ذلك ان هذه العقائد
تحدد تماما الوضع اي الرابط الوثيق بين
األم واإلبن ،رابط الحياة األبدية ،ليسوع
اوال الذي وجد في احشاء امه مكانه على
األرض ،وبعدها لكل واحد يشارك في
هذا السر الكبير فينال النعمة والخالص.
تنقل الينا مريم النعم بإستمرار ألنها في
الوقت نفسه ام يسوع وأم هللا ،اي ام
الكلمة التي صارت جسدا.
فبشكل او بآخر تؤكد لنا مريم من جديد
بكافة ظهوراتها المتكررة في العالم
اجمع ،بأن اللهو بمشاغل الحياة والولوج
بمغرياتها يبعدنا اكثر واكثر عن اإليمان.
وهي دائما تذكرنا ب "العودة الى يسوع"
وتكرر دائما هذه العبارة " إحفظوه في
قلوبكم ،ثقوا بحبه فتتغير حياتكم".
ان الفرح الذي يتوق اليه كل واحد منكم
غير موجود في الملذات العابرة
والمتقلبة ،بل هو مغروس ومتجذر باهلل.
فابقوا دائما بقربه من خالل الصالة" .اما
انا" فتقول "انا هنا من اجلكم ،ألساعدكم
في رحلتكم ألدعمكم في الصعوبات
المادية والمعنوية تماما كأم ،ام ليسوع
وأم لكم".
ف ّكرت بكل ذلك وأنا اصلي ساعة النعم
في غرفتي ،منعزلة عن العالم ولكن
متحدة بالصالة مع كافة المؤمنين في
فونتانيل ،طالبة من روزا ميستيكا
خصيصا للمؤمنين ان تساعدهم حتى ال
يتخلوا عن إيمانهم في زمن كل شيئ فيه

مريم
مريم الحضور الحميم لألزل ،كم مرة
احسست بك ترفرفين بلطف وبرقة،
وان كنت غير مرئية ،فأنت تتبعينني
بطيبة خاطر،
تسمعينني وتنوريني بمعرفة لم يسبق لها
مثيل.
حرريني يا مريم ،من السجن الذي بناه
اإلنسان لنفسه بإبتعاده عن هللا .أعطني
حقيقية ما الالنهاية .إصطحبيني ألحلق
نحو هذا الفجر الذي يكسر حواجز الظالم
عند العلمانيين.
بقدر ما ابغي وأفكر بالمنفى وبكل ما
يضللني ويقلبني رأسا على عقب،
ويجعلني اتسلل نحو الهاوية ،اتساءل ما
يعنيه ان نولد من جديد ،ونعيش لألبد في
بلد آخر حيث تعيشين.

متعارض وفي عصر اصبح فيه كل
شيء مبهم وغير مألوف.على سبيل
المثال ان عيد الميالد في عصرنا
اصبح اشبه بمهرجان وثني يحتفل به
بتبادل الهدايا وبأطباق فاخرة وبشجرة
جميلة...
في حين ان الهدية الحقيقية هي ذاك
الطفل اإلستثنائي الذي

مزيج من الفرح ومن الخوف يمتلكاني
عند التفكير في تلك اللحظة حيث سأغلق
عيناي لألبد ،واألبواب ستفتح امامي.ما ان
ادخل حتى ارى عبثية األرض.
السماء خفيفة ،دون ظالم واألب هو الكل
في الكل كأب مع ابنك والروح القدس .
سوف نتمتع معا ،معكم في شركة جوهرية
فياضة دون المزيد من القلق.

هذا الشعر الجميل صالة لمريم
ارسلها لنا
المونسنيورGuiseppe Margin
مدير المقر الدولي لإلتحاد الكهنوتي
الرسولي الكاثوليكي بازيليك القديس
بطرس  -الفاتيكان

اتانا من السماء .مع مرور الزمن
فقدنا هذا الرمز وضاع في األفق
وأصبحت المغارة في محطة
النسيان ال بل اصبحت مرفوضة.
كذلك بالنسبة لعيد الفصح الذي
اصبح مع مرور الزمن عيدا
جميال للربيع ،عيدا بعيد كل البعد
عن اعظم سر في التاريخ
المسيحي .الربيع الحقيقي لإلنسان
هو في قيامة المسيح وجعله حجر
زاوية في حياتنا .وغيره من
األمور.
نحن كائنات متواضعة  ،يجب
علينا ان ندرك اننا في خطر من
ان نفقد انفسنا.

مونسنيور  Edivalter Andredeمطران ابرشية فلوريانو (البرازيل) بمناسبة زيارته الى إيطاليا
إحتفل بالذبيحة في فونتانيل بتاريخ 7171-9-71

فلنبقى إذا قريبين من ماريا روزا
ميستيكا والتي لن تفشل في
مساعدتنا على البقاء مؤمنين.
ميسوري.
روزانا بريشيتي
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قداس على شرف ماريا روزا ميستيكا احتفل به في  74تشرين الثاني في
كنيسة روزا ميستيكا في ماراكايبو في (فنزويال)حيث غيرت مريم في
ّ
المعطر.
حضورها برائحة الزيت

برنامج اإلحتفاالت الليتورجية :كانون الثاني-شباط 7108
كل يوم:
 0750::إعترافات
كل نهار جمعة:
 0 7503:الوردية اودرب الصليب
 0 750::إعترافات
 0 760::قداس
كل سبت:
 0 760::قداس
 0 7503:الوردية
 0 750::إعترافات
األحد وأيام األعياد
 0 750::سجود
 0 710:: – 750::إعترافات
 0 760::ق ّداس
 0 7503:وردية
كل  71من الشهر :نهار مريمي
 0 750::إعترافات وسجود
 0 760::ق ّداس وتكريس األمهات لماريا روزا ميستيكا
 0 7503:وردية
السبت  6كانون الثاني عيد الدنح
 0 750::إعترافات  0 7503:الوردية
 0 76:22قداس وتجديد وعود المعمودية
الجمعة  7شباط عيد دخول المسيح لى الهيكل
السبت  1شباط
 0 7503:الوردية
 0 750::إعترافات
 0 76:22قداس وتبريك الشموع
األحد  77شباط :سيدة لورد
 0 7503:الوردية
 0 750::إعترافات
 0 76:22قداس وتبريك المرضى
ااالربعاء  71شباط
اربعاء الرماد بداية الصوم –صوم إجباري
 0 7503:الوردية
 0 750::إعترافات وسجود
 0 76:22قداس ووضع الرماد
 0 760:2الوردية

اإلستعالمات + 44242469777 :المسؤول+ 444091444848 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

حصلنا على
● من بولزانو  4 :تشرين الثاني 0271
انا متزوج من الفيرا منذ عام  0225نعيش في بولزانو  .ولدت ابنتنا
عام  0228وبعد هذه الوالدة القيصرية عانت زوجتي من مشاكل
صحية خطيرة حيث اضطرت في األشهر التالية للخضوع لثالث
عمليات جراحية في البطن .بعد ذلك تم تشخيص مرضها بانه مرض
عضال يدعى  Lupusوهذا المرض يتسبب بتلف العظام والشرايين
ويؤثر على الرؤيا ويعمل على تساقط الشعر ويجعل األطراف
متورمة ويؤثر ايضا على اللسان.
عانت زوجتي من كل تلك العوارض .عام  0277رغبنا في إنجاب
ولد آخر ولكن األخصائيين لم يرحبوا بالفكرة قائلين بأن الطفل
الجديد ممكن ان يولد حامال نفس مرض امه وكذلك ان حياة االم في
خطر اثناء حملها فمن الممكن ان تقع في غيبوبة دائمة إضافة الى ان
نسبة ان تصبح حامال صغيرة جدا.
عام  0275ذهبنا مع ابنتنا نانسي الى فونتانيل قاصدين ماريا روزا
ميستيكا طالبين منها امور كثيرة تتعلق بالصحة والعمل والعائلة
ولكن طلبنا الملح كان الحصول على ولد آخر (صبي كان ام فتاة ال
يهم)
حملت زوجتي بالرغم من رأي األطباء ومن إحتمال تعرضها للخطر
ونقل مرضها للطفل.
ولكن ماذا اقول ،مرت الشهور التسع بخير وولد طفلنا والحمد هلل
بصحة جيدة وهو جميل كالشمس مع عينين زرقاوين كبيرتين تماما
كعيني ماريا روزا ميستيكا في التمثال.
لقد حصلنا على نعمة كبيرة بشفاعى ماريا روزا ميستيكا في
فونتانيل.
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

شهرية مجلّة
ميستيكا روزوا ماريا مؤسسة
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