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Maryja, Matka Chrystusa
i Matka Kościoła
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Dla wszystkich
wiernych, którzy
przybywają do
Fontanelle, droga
liturgiczna Adwentu i
przygotowań do wielkich
obchodów Bożego
Narodzenia naznaczone
są w sposób szczególny
poprzez celebracje w
dniu Niepokalanego
Poczęcia, w duchowej
łączności z licznymi
grupami modlitewnymi,
które na całym świecie
przeżywają odtąd tę
uroczystość maryjną,
intensywnie łączącą się
z kultem Rosa Mystica.

sposób szczególny, po Mszy
Świętej rano od godziny 12
do 13 przeżywaliśmy wielką
modlitwę w Godzinie Łaski, w obecności setek wiernych, zgromadzonych
pomimo przeszywającego zimna, w
głębokim milczeniu. Na tych stronach
pragniemy ofiarować wszystkim wypowiedź Świętego Jana Pawła II, zaproponowaną w tym roku w Godzinie Łaski. To uroczysty akt poświęcenia się
Maryi z okazji Jubileuszu roku 2000,
uczyniony w obecności wszystkich
biskupów zjednoczonych przy okazji tego nadzwyczajnego wydarzenia

kościelnego; aktualność tych słów,
nawet w naszej historycznej epoce,
odznaczającej się jeszcze bardziej
następstwem epoki, odnawia nasze
pragnienie błagania Najświętszej Maryi Panny, Rosa Mystica, o „pomoc i
łaski, z pewnością, że je przyjmiesz”.
Dziś, pragniemy Ci powierzyć przyszłość, która nas czeka, prosząc Cię,
abyś nam towarzyszyła na tej drodze.
Jesteśmy mężczyznami i kobietami
nadzwyczajnej epoki, równie ekscytującej co bogatej w sprzeczności.
Dzisiaj ludzkość posiada sposoby
niesłychanej mocy: może uczynić z
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tego świata ogród lub sprowadzić
go do garści prochu. Posiadła ona
nadzwyczajną zdolność interwencji
nawet jeśli chodzi o źródła życia:
może go używać dla dobra, w kontekście prawa moralnego lub poddać je ślepej pysze nauki, która nie
akceptuje granic, aż do lekceważenia szacunku należnego każdej
istocie ludzkiej. Dzisiaj bardziej niż
kiedykolwiek ludzkość jest na rozstaju dróg. I, raz jeszcze, zbawienie
jest całkowicie i tylko, o Najświętsza
Panienko, w Twoim Synu Jezusie.
Wybłagaj dla nas Twego Ukochanego Syna, aby dał nam w obfitości
Ducha Świętego prawdy, który jest
źródłem życia. (…) O Matko, która
znasz cierpienia i nadzieje Kościoła
i świata,
wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie
szczędzi nikomu,
i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie
przemogły światła. Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą
drogę w nowym Millennium,
aby pod Twoim przewodnictwem
wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światlość świata i jedynego
Zbawiciela, który króluje z Ojcem i
Duchem Świętym na wieki wieków
(Jan Paweł II- 8 październik 2000.
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi).
Dzięki tym uczuciom i czuwaniu
z Maryją Niepokalaną przygotowujemy się do Narodzenia naszego
Pana Jezusa i będziemy kontemplować w zadziwieniu tę świętą noc,
wielkie misterium Wcielenia: niech
nowina o Zbawieniu znów wypełni
swoim światłem erę historyczną,
przez którą kroczymy i naszą drogę
osobistego nawrócenia. Niech Maryja Rosa Mystica wspiera nas w
naszej podróży i niech podtrzymuje
w nas żywą nadzieję. Chciałbym
na zakończenie życzyć spokojnego
Bożego Narodzenia z braterskim
uściskiem dla każdego z was, również w imieniu wszystkich członków
Fundacji Rosa Mystica Fontanelle,
kapłanów i wolontariuszy, którzy
ofiarowują z oddaniem swoją pomoc w miejscach modlitwy.
Mgr Marco Alba
Delegat episkopatu
2

NADAL MIŁUJMY MARYJĘ
Niestety, z racji rodzinnych, tego roku, nie mogłam
uczestniczyć w ostatniej – siedemdziesiątej od
1947- Godzinie Łaski w Fontanelle 8 grudnia. Jednak zostałam bardzo pocieszona słysząc, że kościół
był tak pełen, że wierni wypełniali nawet zewnętrzne
przestrzenie. Na zakończenie mszy, kapłan, który
przewodniczył, poprosił tych, którzy nie mogli zostać w czasie Godziny Łaski, aby oddalili się, aby
nie przeszkadzali dalszej celebracji. Jednak nikt, ale
naprawdę nikt, nie poruszył się; nawet ci, którzy stali
długo, pragnęli jeszcze dłużej zostać.
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yć może byli ci, którzy mówili, że to mała rzecz, tylko
szczegół. Jednak, moim
zdaniem, chodzi tu o szczególny
znak- wśród wielu innych- wielkiej
pobożności, która mimo wszystko, istnieje jeszcze u ludu Bożego
względem Maryi, wszędzie tam,
gdziekolwiek się zamanifestowała
lub nadal manifestuje. Sądzę, że
ta pobożność w obecnych czasach nie tylko jest znaczna sama
w sobie, ale że jest jednocześnie
decydująca jako wehikuł wiary chrześcijańskiej jako całości.
Staram się wyjaśnić w słowach
jeszcze prostszych: jestem stanowczo przekonana, że tak długo, jak miejsca kultu maryjnego
są celem pielgrzymów i modlitw i
wierzących, choć ograniczonych
liczebnie i przez coraz trudniejsze
warunki, będą kontynuowali kulty-

wowanie w swoich sercach cześć
do Maryi, wiary w Jezusa i Trójcę
Świętą, i nie mylę się. I dlatego,
że zawsze Ona będzie, podtrzymując życie i wiążąc pępowinę,
która od Wcielenia łączy w nowy
sposób ziemię i niebo, której była
przyczyną w swoim czasie i teraz
o tym zapewnia. Jest to równocześnie potwierdzone przez pierwsze
dogmaty maryjne, zatwierdzane
z wielkimi trudnościami w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
i które są traktowane przez niektórych z pogardą, albo wręcz
przeciwnie, doskonale definiują
sytuację, to znaczy ścisłą więź
między Matką a Synem, wieczną
więź życia, przede wszystkim dla
Jezusa, który znalazł w łonie swojej Matki miejsce na ziemi i teraz
dla każdego człowieka, który pragnie uczestniczyć w tym wielkim

misterium łaski i zbawienia. Maryja może sprawiać tę ustawiczną
drogę łaski w sposób precyzyjny,
dlatego że jest zarazem Matką Jezusa człowieka, ale także Boga,
to znaczy Słowa, które stało się
ciałem. Ale także dlatego, w takiej czy innej formie, że Maryja
nadal przekonuje we wszystkich
objawieniach, coraz częstszych
na świecie. Aby przypomnieć nam
wszystkim, często rozproszonym,
zaangażowanym gdzie indziej,
uwodzonym przez tysiąc pokus,
narażonych na coraz większe
oddalanie się od wiary. „Wróćcie
do Jezusa”, powtarza nam, „zachowujcie Go w swoim sercu,
wierzcie w Jego miłość, zmieńcie swoje życie. Radość, do jakiej
każdy z was dąży, nie znajduje się
w ulotnych i nietrwałych przyjemnościach, ale jest zakorzeniona
w Bogu, zostańcie przy Nim poprzez modlitwę”. Myślałam o tym
wszystkim, gdy w moim pokoju
przeżywałam Godzinę Łaski w samotności, będąc duchowo zjednoczona z wiernymi przy Fontanelle,
prosząc przede wszystkim o pomoc Rosa Mystica, między innymi
o to, aby wierni nie opuścili swojej
chrześcijańskiej wiary w momencie, gdy wszystko wydaje się jej

Maria
Maria, intymna obecności Przedwiecznego,
ileż razy czułem Cię pulsującą,
łagodnie, delikatnie;
choć niewidzialna, prowadzisz mnie,
z upodobaniem
słuchasz mnie i ujawniasz
mi wiedzę, której nie dostrzegałem.
Uwolnij mnie, Maryjo, z więzienia
jakie człowiek bez Boga zbudował sobie
daj mi prawdę Nieskończonego
zabierz mnie w kierunku świtu,
który przełamuje bariery obskurantystów
laicyzmu.
Tak długo jak myślę o tym wygnaniu,
o tym co mnie pochłania i przewraca,
co spada kaskadą w otchłań,
pytam się co znaczy być
narodzonym na nowo,
żyć na zawsze
w innym kraju, tam gdzie Ty żyjesz.
Dreszcz radości i obawy
uspokaja mnie, gdy myślę o tej chwili,
w której zamknę na zawsze

przeciwstawiać, w czasach gdy
wszystko wydaje się przybierać
nieokreślone formy. W czasach,
gdy na przykład Boże Narodzenie
staje się tylko pięknym świętem

Biskup Edivalter Andrade, biskup diecezji de Floriano
(w brazylijskim stanie Piauì) z okazji swojej podróży do Włoch,
koncelebrował i modlił się w Fontanelle 17.09. 2017.

moje oczy
a Twoje bramy otworzą się.
Ujrzę absurd ziemi
już tam wstępując.
Niebo jest lekkie, bez nocy
a Ojciec jest wszystkim we wszystkim
jak Ojciec
ze swoim Synem i żarliwym
Duchem Świętym;
będziemy weselili się razem z wami
Najwyższą Istotą w komunii
bezbrzeżnej bez żadnego niepokoju.
Ta piękna modlitwa- poezja do
Maryi, którą publikujemy powyżej
została nam przysłana przez
BISKUPA
GIUSEPPE MAGRIN
Dyrektora Międzynarodowej
Siedziby Unii Apostolskiej
Duchowieństwa Katolickiego przy
Bazylice św. Piotra na Watykanie

pogańskim obchodzonym z prezentami, wykwintnymi daniami i
pięknym drzewkiem, podczas gdy
prawdziwy prezent, to nadzwyczajne Dzieciątko, które przyszło
do nas z Nieba, zostało utracone
na horyzoncie, tak jak i symbol,
który wyrażał je przez stulecia,
to znaczy szopka, coraz bardziej
zapomniana, jeśli nie zanegowana. Gdy Wielkanoc staje się tylko
pięknym świętem wiosennym, coraz bardziej oddalonym od wielkiej tajemnicy, skąd wzięło swój
początek, to znaczy prawdziwej
wiosny ludzkości, która odnajduje
w zmartwychwstaniu Chrystusa
swój prawdziwy kamień węgielny.
I tak dalej. Jesteśmy pokornymi
istotami i powinniśmy uznać, że
to niebezpieczeństwo utraty siebie może również nas dotyczyć.
Pozostańmy zatem bardzo blisko
Maryi Rosa Mystica, która nie zapomina, aby pomóc nam pozostać
wiernymi.
Rosanna Brichetti Messori
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Otrzymaliśmy

Msza na cześć Rosa Mystica celebrowana 13 listopada w kościele
Maria Rosa Mystica w Maracaibo (Wenezuela), gdzie Najświętsza
Panienka objawia swoją obecność wonnym olejem

GODZINY W MIESIĄCU STYCZNIU I LUTYM 2018
Każdego dnia
15.00 Spowiedź; 16.00 Różaniec Św.
W każdy piątek
15.00 Spowiedź
15.30 Różaniec św. lub Droga Krzyżowa; 16.00 Msza św.
Sobota
15.00 Spowiedź
15.30 Różaniec Św.; 16.00 Msza Św. Przedświąteczna
Niedziela i dni świąteczne
15.00-17.00 Spowiedź
15.00 Adoracja
15.30 Różaniec Św.; 16.00 Uroczysta Msza Św.
Każdego 13 dnia miesiąca - Dzień modlitwy maryjnej
15.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
15.30 Różaniec Św.
16.00 Uroczysta Msza św.
Poniedziałek, 1 styczeń- Uroczystość Bożej Rodzicielki
15.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
15.30 Różaniec Św.
16.00 Uroczysta Msza św. - Akt poświęcenia się Maryi Rosa
Mystica przez wszystkie matki
6 styczeń – Uroczystość Epifanii
15.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
15.30 Różaniec Św.
16.00 Uroczysta Msza św. - Akt poświęcenia się Maryi Rosa
Mystica przez wszystkie dzieci
7 styczeń- Święto chrztu Jezusa
15.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
15.30 Różaniec Św.
16.00 Uroczysta Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych
Piątek, 2 luty - Święto Ofiarowania Pańskiego
Sobota, 3 luty (święto świętego Blaise):
15.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
15.30 Różaniec Św.
16.00 Msza św. Przedświąteczna z błogosławieństwem gardła
Niedziela, 11 luty – szósta niedziela zwykła
(Matki Bożej z Lourdes)
15.00 Spowiedź; 15.30 Różaniec Św.
16.00 Uroczysta Msza św. z błogosławieństwem chorych
Środa, 14 luty - Środa Popielcowa - dzień postu
Początek Wielkiego Postu
15.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
15.30 Różaniec Św.
16.00 Msza św. z posypaniem głów popiołem.

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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■ Da Bolzano - 9 listopada 2017. Jesteśmy małżeństwem z Elvirą od 2005, mieszkamy w Bolzano,
nasza córka urodziła się w 2008. Po porodzie przez
cesarskie cięcie, żona zasygnalizowała poważne problemy zdrowotne i, w czasie następnych miesięcy, musiała poddać się trzem operacjom chirurgicznym jamy
brzusznej. Potem zdiagnozowano u niej poważną chorobę patologiczną zwaną lupus... Toczeń zniszczył wszystkie jej kości, tętnice, wzrok, powodując utratę włosów,
nabrzmienie stóp i rąk i podobnie języka. Moja żona
wykazywała wszystkie te symptomy. W 2011 zapragnęliśmy kolejnego dziecka. Specjaliści od tej choroby zdecydowanie nam odradzili, mówiąc że dziecko mogłoby
się narodzić z tę samą chorobą, podczas gdy mojej żonie groziłby nieodwracalny stan coma, pod warunkiem,
że dotrzyma ciąży. W 2015 moja żona i ja i nasza córka, Nancy, udaliśmy się do Sanktuarium Rosa Mystica
Fontanelle, aby wzywać pomocy Najświętszej Panienki
o zdrowie, pracę, rodzinę, ale szczególnie aby wyrazić
nasze pragnienie posiadania chłopca czy dziewczynki.
Krótko mówiąc: moja żona zaszła w ciążę mimo zaleceń
lekarzy i z wysokim ryzykiem dziedzicznego przeniesienia choroby na dziecko w jej łonie. Cóż powiedzieć: dziewięć miesięcy bardzo dobrze minęły, lekarze byli zdumieni, ponieważ dziecko urodziło się piękne i w dobrym
zdrowiu jak słońce z wielkimi niebieskimi oczami jak te
na posągu Panienki. Dostąpiliśmy wielkiego cudu łaski
od Maryi Rosa Mystica z Fontanelle.
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
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