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Maria, Moeder van Christus
en Moeder van de Kerk

V
Voor alle gelovigen
die naar Fontanelle
komen, staan zowel
de liturgische
adventsreis als de
voorbereiding op de
grote kerstfestiviteiten
vooral in het teken
van de vieringen die
we op de dag van de
Onbevlekte Ontvangenis
vieren in geestelijke
gemeenschap met vele
gebedsgroepen overal
ter wereld, die nauw
verbonden zijn met de
devotie
tot Rosa Mystica.

ooral na de ochtendmis, van 12:00
tot 13:00, hebben we het prachtige gebed van het Uur van Genade gebeden in de aanwezigheid van
honderden gelovigen die, ondanks de
bijtende kou, in diepe stilte meebaden.
In dit Bulletin willen wij u een alinea van
Johannes Paulus II aanbieden, die voor
het Uur der Genade van dit jaar werd
voorgesteld. Het is de akte van toewijding aan Maria tijdens het jubileumjaar
2000 in aanwezigheid van alle bisschoppen die voor deze buitengewone kerkelijke gebeurtenis bijeen waren gekomen.
De actualiteit van deze woorden, zelfs
in onze historische tijd, die nog sterker

gemarkeerd is door de veranderingen
van alle tijden, hernieuwt onze wens om
net als Johannes Paulus II tot de Heilige Maagd te bidden: “Wij smeken u om
hulp en genaden in de zekerheid dat u
ons zult verhoren”.
De tekst is als volgt: “De toekomst, die
voor ons ligt, willen wij u vandaag toevertrouwen. Wij bidden u om ons op onze
weg te begeleiden. Wij leven in een buitengewone tijd die tegelijkertijd veelbelovend en moeilijk is. De mensheid bezit
vandaag nooit eerder geziene machtsmiddelen: zij is in staat om deze wereld
tot een bloeiende tuin te maken, echter
ook om haar volledig te vernietigen. De
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mensheid heeft zelfs de buitengewone vaardigheid verworven om in het
aanvangen van het leven te kunnen
ingrijpen. Zij kan dit tot welzijn van allen benutten binnen het kader van de
wetten der moraal of toegeven aan
de kortzichtige hoogmoed van een
wetenschap, die geen grenzen erkent en zelfs het betamelijke respect
voor elk mensenleven weigert. Als
nooit eerder staat de mensheid vandaag voor een kruispunt van wegen.
De redding, o allerheiligste Maagd, is
wederom alleen uw Zoon Jezus.
Daarom willen wij u, Moeder, net
zoals de apostel Johannes bij ons
opnemen (vgl. Joh.19,27), om van
u te leren te gelijken op uw Zoon.
“Vrouwe, zie daar uw zonen en dochters!” Wij staan hier voor u en willen
ons zelf, de Kerk en de gehele wereld, toevertrouwen aan uw moederlijke bescherming. Smeek uw Zoon,
opdat Hij ons de Heilige Geest in
volheid wil schenken, de Geest van
de waarheid, waaruit het leven voortkomt. (…) Moeder, u kent het lijden
en de hoop van Kerk en wereld. Sta
uw zonen en dochters bij in de beproevingen, die het leven van alledag
voor een ieder bereid houdt. Geef,
dat dankzij de gemeenschappelijke
inspanningen van allen, de duisternis
niet over het licht zal zegevieren.
Aan U, Morgenrood van de Verlossing, vertrouwen wij onze weg in
het nieuwe millennium toe, opdat alle
mensen onder uw leiding Christus
mogen vinden, het Licht der wereld
en de enige Verlosser”. (Johannes
Paulus II, Akte van Toewijding, 8 oktober 2000).
Met deze gevoelens en waakzaam
tezamen met de Onbevlekte Maagd
Maria, bereiden we ons voor op de
geboorte van onze Heer Jezus Christus om het wonder van deze Heilige
Nacht, het grote mysterie van de
Incarnatie met grote verwondering
te aanschouwen. Moge de verkondiging van de verlossing van dit historische tijdperk ook ons pad van
persoonlijke bekering opnieuw overvloedig belichten.
Moge Maria Rosa Mystica ons op
onze reis ondersteunen om onze
hoop levend te houden. Tot slot, namens alle leden van de Rosa Mystica Fontanelle Stichting, de priesters
en de vrijwilligers die met toewijding
hun hulp aanbieden op deze plaats
van aanbidding, wens ik u allen een
heel vredevolle Kerst toe.
Mgr Marco Alba
Bisschoppelijk gedelegeerde
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Laten we onze Moeder Maria
steeds liefhebben
Helaas kon ik wegens familieredenen het Uur van Genade,
dat in Fontanelle op 8 december voor de zeventiende keer
sinds 1947 werd gevierd, niet persoonlijk bijwonen. Ik werd
echter getroost door het goede nieuws dat de kerk propvol was en dat zelfs buiten de kerk ook heel veel gelovigen
stonden. Aan het einde van de mis verzocht de priester aan
degenen, die misschien niet konden blijven voor het Uur
van Genade, om in stilte te vertrekken zodat de viering niet
verstoord zou worden. Doch niemand, maar dan ook niemand, ook zij die daar al lange tijd hadden gestaan, bewoog
zich. Allen hadden uitgekeken naar dit belangrijke Uur en
waren daarom bereid om nog een uur te blijven staan.

M

isschien zijn er mensen die
zeggen: “Dat is toch niet
belangrijk, het is slechts
een klein detail”. Ik ben echter
van mening dat dit wel een zeer
belangrijk teken van grote toewijding is, die ondanks alles voortleeft in de harten van het volk van
God ten opzichte van Maria waar
dan ook ter wereld zij verschenen is of nog steeds verschijnt. Ik
geloof dat in deze tijd toewijding
op zichzelf niet alleen belangrijk
is, maar ook cruciaal is voor heel
het christelijk geloof. Kortgezegd:
ik ben er vast van overtuigd dat
zolang plaatsen van verering tot
Maria een bestemming zijn voor
pelgrims en gebed en als de gelovigen, hoewel beperkt in aantal
en onder steeds moeilijkere omstandigheden, de devotie tot de
Moeder in hun hart blijven behou-

den, het geloof in Jezus en in de
Heilige Drie-eenheid zeker niet zal
ontbreken.
Het is namelijk altijd Maria, die
steeds vanaf de Menswording de
navelstreng tussen de aarde en
de hemel op een steeds nieuwe
manier verbindt; zij is onze bescherming.
Dit wordt ook bevestigd door
de eerste Mariale dogma’s, die in
de eerste christelijke eeuwen onder moeilijke omstandigheden tot
stand waren gekomen en waarover sommige mensen zich geringschattend uitlaten, maar die
integendeel de situatie perfect
definiëren, d.w.z. de nauwe band
tussen de Moeder en de Zoon, de
eeuwige band van het leven, allereerst voor Jezus die in de schoot
van Zijn moeder Zijn plaats op
aarde vond en daardoor gemak-

kelijk bereikbaar is voor iedereen
die deel wenst te nemen aan dit
grote mysterie van genade en verlossing. Maria is de macht gegeven om deze passage van genade te gebruiken, omdat zij zowel
de Moeder van Jezus, de Mens,
als de Moeder van God is, d.w.z.
van het vlees geworden Woord.
Het is ook dat Maria, in een of
andere vorm, dit steeds opnieuw
bevestigt in al haar steeds vaker
voorkomende verschijningen in
de wereld. Ze herinnert ons, die
zo vaak afgeleid en met andere
dingen bezig zijn, gelokt worden
door vele verleidingen en daardoor meer en meer riskeren weg
te drijven van het geloof. “Keer
terug naar Jezus”, herhaalt zij:
“Houd Hem in je hart, geloof in
Zijn liefde, verander je leven. De
vreugde waar jullie naar verlangen is niet te vinden in onbestendig en voorbijgaand plezier, maar
is geworteld in God; blijf bij Hem
in voortdurend gebed”. “En”, vervolgt ze, “Ik sta jullie bij in materiele en spirituele moeilijkheden als
een Moeder, Ik ben Zijn Moeder
en jullie Moeder.
Ik dacht aan dit alles in mijn kamer, waar ik mijn Uur van Genade
in stilte beleefde, terwijl ik geestelijk verbonden was met de gelovigen in Fontanelle. Ik vroeg aan

Maria
O, Maria, intieme aanwezigheid van de Heer,
hoe vaak voel ik uw
zachte, tedere aanrakingen;
hoewel onzichtbaar, volgt u me,
luistert u liefdevol,
en openbaart u mij nieuwe kennis.
Bevrijd me, o Maria, uit de gevangenis,
die de goddeloze zich heeft gebouwd,
schenk mij de waarheid van het Oneindige,
leid me in mijn vlucht naar die dageraad,
die de duisterheid en de barrières
van het laïcisme doorbreekt.
Hoe meer ik nadenk over deze ballingschap,
de meesleurende en overstelpende dingen,
die een voor een in de afgrond storten,
hoe meer ik me afvraag over
de wedergeboorte,
om voor altijd te leven in
het andere land waar u vertoeft.
Een sensatie van vreugde en angst bevangt me
wanneer ik opnieuw denk aan dat moment
waarop ik voor eeuwig de ogen zal sluiten

Maria om haar hulp opdat de gelovigen hun Christelijk geloof niet
zouden verliezen in een tijd waarin alles zich daartegen schijnt te
keren en vele dingen een onbestemde vorm aannemen. In een

Mgr Edivalter Andrade, bisschop van Floriano (in de Braziliaanse staat van Piauì)
heeft tijdens zijn bezoek aan Italië de heilige Mis geconcelebreerd
in Fontanelle op 17 september 2017.

en die poort zich eindelijk zal openen.
De zinloosheid van de aardse wereld
zal ik zien
op het moment dat ik binnentreed.
De hemel is licht, zonder nachten
en de Vader is alles in alles als een Vader
met uw Zoon en met de vurige Geest;
Hoe zullen we genieten van Hun
goddelijk essentie
in een overvloeiende eenheid,
vrij van elke angst.

Dit mooie prozagebed tot Maria
werd ons toegezonden door:

MGR.
GIUSEPPE MAGRIN
Directeur van het internationale
hoofdkantoor voor apostolische
unie, Catholic Canonical Clergy,
Sint Pieterbasiliek – Vaticaanstad

tijd, waarin kerstfeest slechts als
een goddeloos feest wordt gevierd met geschenken, smaakvolle gerechten en een versierde
boom, terwijl het ware geschenk,
het zo bijzondere Kind, dat uit de
hemel naar ons is gekomen, naar
de horizon wordt verwezen en de
kribbe, het symbool sinds eeuwen, meer en meer in de vergetelheid raakt of zelfs helemaal uitgebannen wordt. Of bijvoorbeeld
Pasen, het christelijke feest, dat
slechts als een mooi zomerfeest
beschouwd wordt en dus hoe langer hoe verder van het grote mysterie verwijderd raakt, d.w.z. van
de werkelijke oorsprong van de
mensheid, die vanuit de wederopstanding van Christus, de ware
hoeksteen, tot stand kwam.
Wij zijn slechts kleine wezens en
wij dienen ons te bedenken dat dit
gevaar ons allen kan treffen. Laten
wij dus heel dicht bij Maria Rosa
Mystica blijven; Zij zal ons zeker
helpen om God trouw te blijven.
Rosanna Brichetti Messori
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Wij hebben ontvangen

Heilige Mis ter ere van Rosa Mystica op 13 november in de kerk
van Maria Rosa Mystica te Maracaibo (Venezuela) waar de Heilige
Maagd haar aanwezigheid door geurende olie manifesteert.

TIJDSCHEMA VOOR JANUARI EN FEBRUARI 2018
Elke dag:
15:00 Biecht; 16:00 Rozenkransgebed
Elke Vrijdag:
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed of Kruisweg
16:00 H. Mis
Zaterdag
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis – Vooravondmis
Zondag en feestdagen
15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis
Elke 13de van de maand: Mariale Gebedsdag
15:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis
Monday, 1 januari: Maria, Moeder van God
15:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis – Akte van Toewijding tot Maria Rosa Mystica
door moeders
Zaterdag, 6 januari - Driekoningen
15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis – Akte van Toewijding tot Maria Rosa Mystica
Door Kinderen
Zondag, 7 januari: Doop van Jezus
15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis met Hernieuwing van Doopbeloften Vrijdag,
2 februari - Presentatie van Christus in de tempel
Zaterdag, 3 februari - (feest van de H. Blasius)
15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis – Vooravondmis Met Keelzegening
Zondag, 11 februari - 6de, zondag, gewone tijd
(H. Maagd van LOURDES)
15:00 Biecht; 15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis met ziekenzegening
Woensdag, 14 februari: Aswoensdag – vastendag
Begin Vastentijd
15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mass met askruisje

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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■ Uit Bolzano - 9 november 2017 - Ik ben getrouwd met Elvira sinds 2005, we leven in Bolzano en
ons kleine meisje is in 2008 geboren. Na een keizersnee
kreeg mijn vrouw ernstige gezondheidsproblemen en in
de maanden daarna moest ze drie buikoperaties ondergaan. Daarna werd ze ziek en de diagnose was een ernstige pathologische ziekte, de lupus ... Lupus valt alle
botten aan, aders, het zicht, veroorzaakt haaruitval, gezwollen voeten en handen en zelfs de tong. Mijn vrouw
toonde al deze symptomen. In 2011 wensten we echter
nog een kind. De specialisten hebben dit ten stelligste
afgeraden door te zeggen dat het kind met dezelfde
ziekte kon worden geboren, terwijl voor mijn vrouw de
dreiging van een onomkeerbare coma bestond, tenzij
ze de zwangerschap kon beëindigen. In 2015 gingen
mijn vrouw, ik en onze dochter Nancy naar Rosa Mystica Fontanelle om de hulp van de Heilige Maagd in te
roepen voor gezondheid, werk, gezin, maar vooral om
uitdrukking te geven aan onze wens nog een baby te
krijgen. Kortom: mijn vrouw werd zwanger tegen het advies van de artsen in en met een hoog risico op erfelijke
overdracht van de ziekte aan het kind in haar baarmoeder. Maar mijn vrouw kwam de negen maanden heel
goed door, de artsen waren verbluft en ons kind werd
gezond geboren, zo mooi als de zon en met grote blauwe ogen zoals die van het beeld van de Maagd. We hebben een groot wonder mogen ontvangen dankzij Maria
Rosa Mystica Fontanelle!
Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere
mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard
in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met
het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.
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