
DE STEM VAN ROSA MYSTICA
MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK 
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MAART-APRIL 2018 - JAAR 28 - N. 2
Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy

DE GUNSTIGE TIJD 
VOOR ONZE BEKERING

1

situatie waarin de gemeenschap 
van gelovigen zich zou kunnen be-
vinden: ten overstaan van droevi-
ge gebeurtenissen zullen sommige 
valse profeten velen bedriegen, en 
wel zo dat zij in de harten de liefde 
die het middelpunt is van heel het 
Evangelie, dreigen uit te doven”. 
We ervaren moeilijke en pijnlijke 
tijden in de geschiedenis van de 
mensheid en de Kerk, tijden waarin 
de fundamentele waarheden over 
mens en leven vervagen en het 
menselijk hart meer blootgesteld 
is aan het gevaar van verwarring 

Met deze woorden nodigt 
paus Franciscus in zijn 
boodschap voor de vas-

tentijd van 2018 ons uit om onze 
spirituele reis te beginnen en ons-
zelf te behoeden tegen het risico 
dat ons geloof in Jezus Christus 
en onze liefde voor Hem en onze 
broeders afkoelt tot het vries-
punt, zonder het te merken: “op 
de Olijfberg, juist daar waar het 
lijden van de Heer zal beginnen. 
Als antwoord op een vraag van de 
leerlingen verkondigt Jezus een 
grote rampspoed en beschrijft de 

en droogte. Daarom zijn we zelfs 
meer geroepen om serieus aan 
onszelf te werken, op grond van 
ons geloof, in het besef de wereld 
een evangelische verkondiging te 
kunnen aanbieden, als een horizon 
van ware hoop voor ons en voor 
de mensheid die ons omringt in al 
zijn verwachtingen en wonden; we 
accepteren nederig de oproep van 
de Paus om opnieuw in onszelf 
binnen te treden zonder façades: 
“Laten wij ons dan afvragen: hoe 

Door uw 
heilig kruis 
hebt u de 

wereld verlost.

Beminde broeders en zusters, het Pasen van de Heer nadert weer! Om ons hierop voor te bereiden 
biedt de Voorzienigheid van God ons de Veertigdagentijd aan, “het sacramentele teken van onze 
bekering”. De Veertigdagentijd verkondigt en verwezenlijkt de mogelijkheid om naar de Heer terug 
te keren met heel ons hart en heel ons leven. Ook dit jaar wil ik met deze boodschap heel de Kerk 
helpen in deze tijd van genade in vreugde en waarheid te leven; en ik doe dit door mij te laten in-
spireren door een uitdrukking van Jezus in het evangelie van Mattheüs: “Door het hand over hand 
toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mt. 24, 12) 
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verkoelt in ons de liefde? (…) Wat 
zijn de signalen die erop wijzen dat 
in ons de liefde dreigt uit te doven? 

Naarmate we ons bewust wor-
den van deze provocaties in ons-
zelf en in onze omgeving, moeten 
we ons meer laten leiden door de 
Kerk, door de moederlijke activi-
teit van al haar genademiddelen, 
door onszelf over te geven aan 
haar leiding met een steeds open-
hartiger en aandachtiger hart, in 
de zekerheid dat de Goede Her-
der zijn kudde nooit verlaat, maar 
ons reinigt en versterkt juist door 
beproevingen van het leven. In het 
bijzonder, willen we op deze plaats 
van verering tot de Maagd Maria, 
ons geloof in de Vader hernieuwen 
met de voorspraak van Rosa Mys-
tica, Moeder van de Kerk, die tij-
dens deze vastentijd nog meer de 
nadruk legt op de richtlijnen van 
de cultus die zich sinds het begin 

in Fontanelle heeft ontwikkeld in 
overeenstemming met de liturgi-
sche periode die net is begonnen, 
namelijk, gebed, opoffering en 
boetedoening. In eensgezindheid  
met de aansporing van de Paus: 
“Door meer tijd te besteden aan 
het gebed, maken wij het voor ons 
hart mogelijk de geheime leugens 
te ontdekken waarmee wij onszelf 
bedriegen,  om ten slotte de troost 
van God te zoeken”. Tegelijkertijd 
aanvaarden we de uitnodiging om 
een aantal van de typische vasten-
verplichtingen, zoals vasten, aal-
moezen geven, onthouding, boe-
tedoening, opnieuw te ontdekken 
als concrete gebaren die we ons-
zelf eigen kunnen maken en om 
de Vader het meest welkome offer 
aan te bieden, namelijk ons leven, 
de moeilijkheden die ons op de 
proef stellen, de geduldige onder-
scheiding van Zijn wil, de onvoor-

De gunstige tijd voor onze bekering
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waardelijke gastvrijheid aan de 
mensen die ons zijn toevertrouwd 
en de onverwachte gebeurtenis-
sen die soms onze projecten of 
onze dagen in de war brengen.

Moge Maria Rosa Mystica ons 
ondersteunen tijdens deze vasten-
reis, zodat we met een vernieuwd 
hart aankomen om onszelf steeds 
meer onder te dompelen in de lo-
gica van de hoop die Pasen ons 
brengt: “Als de liefde in zoveel 
harten soms lijkt uit te doven, dan 
dooft zij nooit uit in Gods hart! Hij 
geeft ons steeds nieuwe gelegen-
heden om opnieuw te kunnen be-
ginnen met lief hebben (…)“. “Het 
licht van Christus’ glorievolle ver-
rijzenis moge uit ons hart en onze 
geest de duisternis verdrijven, op-
dat wij allen de ervaring van de 
leerlingen van Emmaüs opnieuw 
beleven: luisteren naar het woord 
van de Heer en ons voeden met 
het eucharistisch Brood zal het 
ons hart toestaan opnieuw van ge-
loof, hoop en liefde te branden”. 

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk gedelegeerde

DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN

Het overkomt me heel vaak – maar ik denk dat 
het ook iedereen vroeg of laat in het leven 
overkomt – om mijn overleden geliefden op te 

roepen, vooral in moeilijke tijden en om hen te vra-
gen me te helpen. Als we er verder over nadenken, 
is dit een zeker teken, hoewel vaak onbewust, dat 
we eigenlijk geloven dat ze op een bepaalde ma-
nier onze behoeften kunnen aanvoelen en erop kun-
nen reageren. Dat hun leven in een of andere vorm 
ergens anders verder gaat, van waaruit ze op een 
mysterieuze maar wezenlijke manier met ons blijven 
communiceren. En we vergissen ons niet, omdat 
deze hele relatie, die we levend en actief aanvoelen, 
niets anders is dan wat de kerk ‘Gemeenschap van 
de heiligen’ noemt. Dat wil zeggen, de vereniging 
met God na de dood die niet alleen degenen, die 
in het leven dichter bij ons waren, betreft, zoals we 
instinctief neigen te denken, maar ook mensen van 
overal en van alle tijden. Ja, en dit lijkt me heel goed 
nieuws, we blijven constant in verbinding, niet alleen 
met de mensen met wie we nu het leven delen, maar 

ook met iedereen die de eeuwigheid is ingegaan, die 
heilig zijn verklaard of gewone mensen, die ondanks 
al hun beperktheid God zochten en vonden en nu 
samen in de heerlijkheid van God leven.

Het probleem is dat we vaak niet de grote gelegen-
heid aangrijpen die ons wordt gegeven om innerlijke 
en spirituele communicatie aan te gaan met deze 
wijde wereld waarin we werkelijk zijn opgenomen; in 
plaats daarvan sluiten we onszelf op in onze kleine 
harten. Misschien is dat de reden waarom we ons 
vaak eenzaam, verlaten, en ongelukkig voelen. Of 
dat mensen, helaas, vaak toevlucht nemen tot die-
genen die relaties zoeken met de andere wereld, op 
manieren waartegen de Kerk ons waarschuwt omdat 
ze misleidend en gevaarlijk zijn. De Kerk leert ons 
dat het paradijs werkelijk existeert, maar dat er even-
eens een hel bestaat die zich aan ons op dringt zodra 
we niet goed opletten. Het is belangrijk de betekenis 
hiervan goed te begrijpen om op de juiste manier te 
leven. Het christelijk geloof vertelt ons duidelijk: God 
bestaat en is een goede Vader die de wereld schiep 
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en uit liefde leven schonk aan ieder van ons. Een 
Vader die ons volgt terwijl we op deze aarde zijn om 
ons te helpen een reis van geestelijke vooruitgang te 
maken die ons niet alleen beter maakt in dit leven, 
maar ons uiteindelijk ook laat deelnemen aan een 
eindeloze vreugde, aan een eeuwige gelukzaligheid. 
Om dit alles te vereenvoudigen, stuurde Hij ons een 
speciale Broeder, Jezus van Nazareth, Zijn Woord 
dat mens is geworden; Hij is niet alleen een voor-
beeld voor ons, maar transformeert zelfs onze natuur 
door het te verenigen met Zijn goddelijkheid. En dit 
opdat iedereen in staat kan zijn om een grote liefde 
te bereiken – voor God en voor de mensheid – zoals 
Hij het aan het Kruis had getoond en dat resulteerde 
in de Wederopstanding.

Een prachtig, verheven plan dat ons elke keer weer 
met grote verbazing zou moeten vervullen, maar 
waar men helaas vaak onverschillig, of zelfs vijandig 
tegenover staat. Op volledig tegenovergestelde wij-
ze had Maria, eigenlijk toen nog een jong meisje, ge-
reageerd; volledig vertrouwend op God, accepteer-
de zij om er deel aan te nemen. We weten hoe het 
ging. Aanvankelijk een beetje aarzelend bij het horen 
van die buitengewone Boodschap, aanvaardde ze al 
gauw om de Moeder van de Messias te worden. Ze 

baarde Hem, bracht Hem groot, werd zich steeds 
meer bewust van het mysterie waarin ze leefde en 
volgde Hem tot onder het Kruis. Ze had veel te ver-
duren, maar voortdurend verheerlijkte ze de Heer, die 
grote dingen doet in de harten van de nederige die 
Hem erkent. Na haar tenhemelopneming, naast haar 
Zoon en in gemeenschap met alle heiligen, zet ze 
haar taak voort, zodat een ieder van ons, zo vaak 
afgeleid en oppervlakkig, deze Zoon zal accepteren, 
zoals ze het in haar tijd deed, want Hij bezegelt ons 
leven op bijzondere wijze.

Dit is, in enkele eenvoudige woorden, het grote 
mysterie waarin we zijn ondergedompeld. Laten we 
ons ervan bewust worden: het leven is niet alleen 
wat we zien en wat onze zintuigen waarnemen. Het 
heeft een andere substantie, andere dimensies, die 
ons hart, als het zich opent, kan begrijpen en waar-
nemen. Zoals het aanvoelen dat onze overleden ge-
liefden dicht bij ons zijn. Er is echter zoveel meer dat 
we kunnen ontdekken en beleven. Dingen die ook dit 
“tranendal” kunnen veranderen, zoals we zingen in 
het “Salve Regina”, in een plek vol vreugde en hoop. 
Moge Maria ons helpen om het te bereiken.

Rosanna Brichetti Messori

Wij hebben ontvangen

Sinds jaren worden de kinderen van onze parochie, die ca-
techismusles krijgen of die in de groep van misdienaars beho-
ren, aangemoedigd om de Maagd Maria te vereren als “Rosa 
Mystica” in onze Parochiekerk en ook als “Marie, Mère de 
l’Espérance” (Maria, Moeder van de Hoop) bij de Grot in het 
Centrum van onze gemeenschap. Bij “Rosa Mystica” leren de 
kinderen over het brengen van offers, vrede in de gezinnen te 
bewaren en naar de roep van de Heer te luisteren; bij “Marie, 
Mère de l’Espérance” leren ze dat ze tot het volk van God 
behoren en hoe ze altijd de hoop kunnen bewaren op het pad 
van hun leven.

Cfr. “Missione Redemptor hominis” n. 121 (2017) 3.

Dank u, Maria Rosa Mystica!

Donatella, 48 jaar, woont in de provincie Novara 
en stuurt ons een prachtig getuigenis van genezing, 
die we samenvatten vanwege ruimtegebrek. Sinds 
januari 2011 had ik verschillende aandoeningen en 
ziekten, van coeliakie tot gastro-enteritis tot 100% 
lactose-intolerantie en ijzertekort. Vaak verstuikte ik 
enkels, polsen, schouders, enz. 

Vanaf 7 januari 2014 stortten mijn benen plotseling 
in, vooral vanaf de trap veroorzaakte dit grote valpar-
tijen: hierdoor ontstond scheuringen van de scheen-
benen, kuitbenen en enkels. De chirurgische ingreep 
stuitte op duizend moeilijkheden en er volgde een 
ingewikkelde botverkalking. In 2016, ondanks allerlei 
behandelingen, waren mijn enkels en benen nog altijd 
gezwollen en ik had constant pijn; ik had grote moei-
te met de krukken. In de tussentijd hoorde ik over 
Fontanelle en voelde ik een groot verlangen om naar 
deze gezegende plaats te gaan. Op 7 september 2017 
kwam ik in het heiligdom van Maria Rosa Mystica van 
Montichiari. Het was precies de openingsdag van de 
nieuwe structuur. Bij het betreden van het waterbad 
voelde ik een grote opluchting en tot mijn grote ver-
bazing verdween de pijn. Nu heb ik geen krukken 
meer nodig. Vandaag, 118 dagen geleden, heeft Rosa 
Mystica me genezen. Ik kom snel terug om je per-
soonlijk te bedanken. Ik wilde mijn vreugde delen met 
u allen. De priester aan wie ik het toevertrouwde, zei 
me het aan u te rapporteren. Hartelijk dank u lieve 
Maria Rosa Mystica, u hebt mijn gebeden verhoord. 
Donatella

De inzet van de
parochie Obeck aan 

de rand van 
de stad Mbalmayo

DE KINDEREN 
BIDDEN EN

ERVAREN DE 
ROZENKRANS

UIT KAMEROEN
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TIJDSCHEMA VAN MAART EN APRIL 2018
VASTENPERIODE EN PASEN
Dagelijks: 
15:00 Biecht; 16:00 Rozenkransgebed

Elke woensdag
15:00 Biecht; 16:00 Rozenkransgebed; 16:00 H. Mis

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

Zon- en Feestdagen 
15:00-17:00 Biecht; 15:00 Aanbidding 
15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis

Dinsdag, 13 maart – maandelijkse Mariale gebedsdag

Maandag, 19 maart – Feest van de Heilige Jozef
15:00 Biecht – Eucharistische aanbidding
15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis

Zondag, 25 maart – Palmzondag
Aanvang zomertijd; tijden van de vieringen worden 
met 1 uur achteruitgezet
Zegening van de olie – de H. Mis begint met de processie 
16:00-18:00 Biecht; 16:00 Aanbidding 
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

Paastriduüm: 29, 30, 31 maart
– Witte donderdag: normale tijdschema 
– Goede vrijdag: 15:00 Kruisweg ter herdenking 
 van de dood van Christus 
– Stille zaterdag: 15:00 - 17:00 Biecht; 
 17:00 Rozenkransgebed (geen H. Mis)

Zondag, 1 april – Paaszondag
1600:18:00 Biecht; 16:00 Aanbidding 
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

Maandag, 2 april – Dag van de Engelen
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 H. Mis

Zondag, 8 april – Feest van de Goddelijke Barmhartigheid. 
09:30 gezamenlijk gebed; 
10:30 Processie 11:00 Hoogmis
 ‘s Middags vlgs. feestdagenschema
Maandag, 9 april – Aankondiging van de Heer
16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

Vrijdag, 13 april - maandelijkse Mariale gebedsdag

Woensdag, 25 april – Feest H. Markus, evangelist 
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 H. Mis

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Brichetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle

Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990 
Vertaling: Sylvia Hetarihon

Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Maandelijks nieuwsbericht
van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle 
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: Via Madonnina

Voor contacten: 
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofi t-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
 (conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

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.

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Wij hebben ontvangen

■ Uit Brazilië - Mijn naam is Fernando B. en ik kom uit 
Brazilië. Mijn familie is zeer katholiek en ik ga altijd naar 
de kerk, maar ik heb nog nooit zoveel vertrouwen in Maria 
gehad als vandaag. In 2008 ontdekte ik op mijn twintigste 
dat ik multiple sclerose heb, een ziekte waarvoor geen re-
medie bestaat. Voor een jonge man kan dit het einde van 
de wereld betekenen en zo voelde het ook voor mij. Maar 
op de dag dat ik, wanhopig en verlamd, naar het beeld 
van de Maagd Rosa Mystica in mijn kamer keek, gebeur-
de er iets dat ik niet kan verklaren. Ik hoorde zoete woor-
den in mijn hart fl uisteren: “Zoon, wees rustig, want ik ben 
met je.” Sindsdien ben ik begonnen aan een medische 
behandeling omdat ik weet dat ik niet langer alleen ben en 
dat Maria met mijn voorspreekster is bij Jezus, waardoor 
ik de ziekte niet voel. Dit jaar (2018) is het 10 jaar dat ik 

die ziekte onder de leden heb. Toch kan ik zeggen dat ik 
sinds lange tijd leef, alsof ik niet ziek ben. Ik denk dat deze 
zin, “Mijn zoon, wees rustig en kalm, want ik ben met je” 
eigenlijk wil zeggen: “Mijn zoon, wees rustig, want ik ben 
steeds bij je”. Ik volg de behandeling en heb nog nooit 
bijwerkingen gehad en alle medicijnen lijken op water. De 
gemoedsrust die ik vandaag heb, en die zal voortduren 
tot aan de dag van mijn dood, heb ik te danken aan Maria 
Rosa Mystica, mijn voorspreekster bij Jezus, die naar Zijn 
Moeder luistert en me veel genaden heeft geschonken in 
mijn leven. Vandaag bid ik elke dag de rozenkrans, een 
van de beste dingen in mijn leven. De beproevingen zullen 
er altijd zijn, de meest beproefde zielen staan het dichtst 
bij God; Vandaag weet ik dat, wat er ook gebeurt, ik altijd 
katholiek en bij Maria blijf. Ik groet u, lieve Moeder Maria, 
en ik dank U, mijn God, voor alles ... Amen!

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin “De Stem van Rosa Mystica” 
zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen 
handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen 
ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, 
vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post 
blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen. 

ZIJ DIE WILLEN BIJDRAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN 
DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE
“Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto - 
Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een “nul”)

POSTE ITALIANE
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX


