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głosi wielki ucisk i opisuje sytu-
ację, w jakiej wspólnota wierzą-
cych mogłaby się znaleźć: wobec 
wydarzeń bolesnych, niektórzy fał-
szywi prorocy zwodzą wiele osób, 
prawie do momentu zgaszenia 
w ich sercach miłosierdzia, które 
jest centrum każdej Ewangelii”. 
Przeżywamy czas niespokojny i 
bolesny dla historii ludzkości i 
Kościoła, momenty, gdy prawdy 
fundamentalne na temat człowie-
ka i życia wydają się burzyć i gdy 
serce istot ludzkich jest bardziej 

Tymi słowami Papież Fran-
ciszek zachęca nas do roz-
poczęcia naszej podróży 

duchowej w swoim przesłaniu na 
Wielki Post 2018. Zachęca nas, 
abyśmy uświadomili sobie ryzyko 
ochłodzenia naszej wiary w Jezu-
sa Chrystusa i naszej miłości do 
Niego i naszych braci, nawet jeśli 
nie będziemy sobie z tego zdawa-
li sprawy: „Na Górze Oliwnej, do-
kładnie tam, gdzie rozpocznie się 
Pascha Pana, Jezus, odpowiada-
jąc jednemu ze swoich uczniów, 

narażone na niebezpieczeństwo 
zamieszania i oschłości. Z tego 
powodu jesteśmy bardziej jesz-
cze wezwani do poważnej pracy 
nad nami samymi, z racji naszej 
wiary, nad naszym sumieniem, 
aby móc ofi arować światu orędzie 
ewangeliczne, które jest horyzon-
tem realnej nadziei dla nas i dla 
ludzkości, która nas otacza ze 
wszystkimi swoimi oczekiwaniami 
i zranieniami. Akceptujmy zatem z 
pokorą zaproszenie papieża, aby 

Przez Krzyż 
odkupiłeś świat

Drodzy Bracia i Siostry, Pascha Pana jeszcze raz przychodzi do Nas! Każdego roku, 
abyśmy się do niej przygotowali, Opatrzność Boża ofi arowuje nam czas Wielkiego Po-
stu. Jest on „znakiem sakramentalnym naszego nawrócenia”, który oznajmia i ofi aruje 
nam możliwość powrotu do Pana z całego serca i poprzez całe nasze życie. Tego roku 
znów, przez to przesłanie, pragnę zaprosić cały Kościół do przeżywania czasu łaski w 
radości i prawdzie; i czynię tak pozwalając się prowadzić słowami Jezusa w Ewangelii 
Mateusza: „a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu” (24,12).
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wejść w siebie samych, bez ukry-
wania się: „Każdy z nas jest we-
zwany do rozróżnienia w swoim 
sercu (…): w jaki sposób miłosier-
dzie ochładza się w nas? Jakie 
są oznaki, ostrzegające nas, że 
miłość może w nas zagasnąć?” 
Jeśli uchwycimy w sobie i wokół 
nas te prowokacje rzeczywistości, 
jeszcze bardziej musimy pozwolić 
prowadzić się przez Kościół, po-
przez matczyne działanie wszyst-
kich sposobów Łaski, oddające 
nam jako uczniom z sercem za-
wsze dyspozycyjnym i uważnym 
pewność, że Dobry Pasterz nigdy 
nie opuści swojego stada, ale je 
oczyści i umocni właśnie wobec 
niepokojów i doświadczeń życio-
wych. 

Szczególnie w tym miejscu po-
bożności maryjnej pragniemy 
odnowić naszą ufność w Ojca 
poprzez wstawiennictwo Rosa 

Mystica, Matki Kościoła, docenia-
jąc jeszcze bardziej wskazówki 
w czasie Wielkiego Postu doty-
czące kierunków odnoszących 
się do kultu, który rozwinął się w 
Fontanelle od początku w zgod-
ności z okresem liturgicznym, 
który właśnie się rozpoczął, tzn. 
modlitwą, uświęceniem i pokutą. 
Jak przypomina Papież, „Poświę-
cając jeszcze więcej czasu na mo-
dlitwę, pozwólmy swojemu sercu 
odkryć kłamliwe sekrety, które 
mylą nas samych, aby odnaleźć 
wreszcie pocieszenie Boga”; w 
międzyczasie przyjmujmy zapro-
szenie do odkrywania niektórych 
działań typowych dla Wielkiego 
Postu, takich jak post, jałmużna, 
abstynencja, pokuta, jak konkret-
ne gesty poprzez które możemy 
się uczyć, w jaki sposób ofi arować 
Ojcu ofi arę najcenniejszą, tę z na-
szego życia, z niepokojów, które 

Sprzyjający czas dla naszego nawrócenia
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nas doświadczają, do cierpliwego 
poznawania Jego woli, bezwa-
runkowego przyjmowania osób, 
które zostały nam powierzone i 
nieoczekiwanych wydarzeń, któ-
re zakłócają niekiedy nasze plany 
czy nasze dni. Niech wspiera nas 
Maria Rosa Mystica w tej podróży 
przez Wielki Post, abyśmy dotar-
li z sercem odnowionym, zanu-
rzonym bardziej w logikę nadziei 
paschalnej: „Jeśli wydaje nam się 
czasem, że miłosierdzie gaśnie w 
naszych sercach, nigdy nie może 
tak się stać z sercem Boga! Za-
wsze nam ofi aruje nowe możliwo-
ści, abyśmy mogli rozpocząć od 
nowa miłować (...)”. Niech światło 
Chrystusa, ożywającego w chwa-
le, rozproszy ciemności naszego 
serca i naszego umysłu „aby-
śmy mogli wszyscy doświadczać 
uczniów z Emmaus: słuchać słów 
Pana i żywić się Chlebem eu-
charystycznym, aby nasze serce 
znów zapłonęło wiarą, nadzieją i 
miłością”.

 Mgr. Marco Alba, 
 Delegat Episkopatu

KOMUNIA ŚWIĘTYCH

Zdarza mi się bardzo często -  ale myślę, że 
zdarza się to wszystkim wcześniej czy póź-
niej w życiu – wzywać drogich zmarłych, 

szczególnie w trudnych chwilach i prosić o ich po-
moc. Gdy nad tym się zastanowimy, to pewny znak, 
nawet jeśli nie uświadomiony, że w głębi wierzy-
my iż w pewien sposób oni mogą odczuwać nasze 
potrzeby i na nie odpowiedzieć. A zatem ich życie 
pod taką czy inną postacią trwa gdzie indziej a oni 
nadal w sposób tajemniczy choć realny komuni-
kuja się z nami. I nie mylimy się, dlatego że cała 
ta relacja, którą odczuwamy jako żywą i aktywną, 
nie jest niczym innym niż tym, co Kościół nazywa 
„Komunią świętych”. To znaczy jednością w Bogu, 
poza śmiercią, która zawiera nie tylko tych, którzy 
byli im bliżsi, jak mamy instynktownie tendencję 
myśleć, ale także ludzi wszystkich miejsc i wszyst-
kich czasów. Tak – i to wydaje mi się dobrą nowiną 
– jesteśmy w ciągłej komunikacji nie tylko z oso-
bami, z którymi dzielimy życie teraz, ale również 

z tymi wszystkimi, którzy są w wieczności, którzy 
nazywani są świętymi lub sprawiedliwymi zwykły-
mi mężczyznami i kobietami, którzy mimo swoich 
ograniczeń poszukiwali i odnaleźli Boga i teraz 
wspólnie dzielą życie w Trójcy. Problem jest taki, 
że korzystamy niezbyt często z tej wielkiej możliwo-
ści, jaka jest nam dana, aby wejść w wewnętrzną i 
duchową komunikację z wielkim światem, w którym 
jesteśmy włączeni, zamykając się w naszym ma-
łym sercu. To być może dokładnie z tego powodu 
czujemy się sami, opuszczeni, nieszczęśliwi. Lub, 
uciekamy, jak niestety zdarza się często tym, którzy 
poszukują relacji z innym światem, w sposób które-
go Kościół się wystrzega, ponieważ jest zwodniczy 
i niebezpieczny. Dlatego że – zawsze o tym przy-
pomina nam Kościół- jeśli jest raj, jest jednocześnie 
piekło, które usiłuje także wejść w relację z nami, 
jeśli na to nie uważamy. Faktem jest, że powinni-
śmy dobrze zrozumieć, w jaki sposób żyć najlepiej. 
Wiara chrześcijańska mówi nam jasno: Bóg istnieje 
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i jest dobrym Ojcem, który stworzył świat i dał ży-
cie każdemu z nas przez miłość. Ojciec, który nas 
prowadzi w czasie, gdy jesteśmy na ziemi, aby nam 
pomagać w podróży wzrostu duchowego, który nie 
tylko uczy nas żyć lepiej w tym życiu, ale który, na 
końcu, prowadzi nas do uczestniczenia w radości 
bez końca, to znaczy w wiecznej szczęśliwości. 
Aby było to łatwiejsze, wysłał nam specjalnego Bra-
ta, Jezusa z Nazaretu, Jego Słowo stało się czło-
wiekiem, który nie tylko był wzorem, ale który sam 
przeobraził w jakiś sposób naszą naturę łącząc ją z 
boskością. Odtąd każdy człowiek jest zdolny osią-
gnąć wielką miłość – dla Boga i dla ludzi – taką, 
jaką pokazał na Krzyżu i doszedł do Zmartwych-
wstania. Obraz wielki i wspaniały, który za każdym 
razem powinien nas wypełniać zdumieniem, ale 
wobec którego często pozostajemy obojętni, jeśli 
nie wrodzy. Całkiem przeciwnie, kobieta jeszcze 
bardzo młoda, Maryja, przeczuła to i powierzyła 
się całkowicie Bogu, akceptując i stanowiąc Jego 
część. Wiemy dobrze, w jaki sposób odbywały się 
te sprawy. Najpierw nieco niezdecydowana słucha-
ła tego nadzwyczajnego Zwiastowania, zaakcep-
towała wkrótce stać się Matką Mesjasza. Potem 

Ona także dała Mu życie i Go karmiła, stając się 
coraz bardziej świadoma tajemnicy, w jakiej żyje, 
trwając aż do Krzyża. Musiała Ona zapewne wiele 
cierpieć, ale Ona także, z pewnością i bardzo czę-
sto, „uwznioślała” tego Pana, który czynił wielkie 
rzeczy w sercu pokornych, którzy Go rozpoznali. 
I wzięta do Nieba, odtąd bliska Syna, w komunii 
ze wszystkimi świętymi, kontynuuje swoje zadanie 
abyśmy, często rozproszeni i powierzchowni, mogli 
zaakceptować, jak Ona to uczyniła w swoim czasie, 
Syna, aby mógł On również spełniać nasze życie. 
Oto, w kilku prostych słowach, wielka tajemnica, 
w jakiej jesteśmy zanurzeni. Zauważmy, że życie 
nie jest tylko czymś, co widać i co nasze zmysły 
postrzegają. Ma ono inne głębokości, inne wymia-
ry niż nasze serce; jeśli trochę się otworzy, może 
pojmować i przeczuwać. Jak wtedy, gdy „czujemy”, 
że nasi zmarli są blisko nas. Ale jest o wiele wię-
cej niż możemy odkryć i przeżyć. Są rzeczy, które 
mogą sprawić, że ta „dolina łez”, jak recytujemy w 
Salve Regina, może stać się pełna radości i na-
dziei. Niech Maryja nam pomaga w tym.

Rosanna Brichetti Messori

Otrzymaliśmy

Przez lata dzieci z naszej parafi i, zapisane do klas kate-
chetycznych czy chłopcy działający w służbie ołtarza, zostali 
zachęceni do pobożności ku czci Najświętszej Panienki, którą 
czczą jako „Rosa Mystica” w kościele parafi alnym i jak „Ma-
ryję, Matkę Nadziei” w grocie w Centrum naszej Wspólnoty. 
U „Rosa Mystica” naucza się dzieci na temat ofi ary, zaanga-
żowania dla pokoju w rodzinach i słuchania wezwania Pana. 
U „Maryi, Matki Nadziei” pomaga się im poczuć, że stanowią 
część Ludu Bożego i na zawsze zachować nadzieję podczas 
drogi życia.
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Dziękuję Maryjo Rosa Mystica!
Donatella, 48 lat, mieszka w prowincji Novara i 

wysyła nam piękne świadectwo uzdrowienia, które 
streszczamy tutaj zaledwie ze względu na ograni-
czone miejsce. Od stycznia 2011 cierpiałam z powo-
du różnych dysfunkcji i chorób, od choroby celiakii 
poprzez żołądkowo-jelitowe, do nietolerancję laktozy 
w 100 % i brak żelaza. Często miałam obolałe dłonie, 
nadgarstki, ramiona. Od 7 stycznia 2014 moje osła-
bione nogi spowodowały, że upadłam z klatki scho-
dowej: konsekwencją upadku było złamanie kości 
piszczelowej i strzałkowej oraz kostki. Interwencja 
chirurgiczna napotkała tysiąc trudności i następnie 
doszło do zwapnienia kości. W 2016, mimo różnego 
rodzaju zabiegów, kostka i noga wciąż były obola-
łe, z trudnością poruszałam się  przy pomocy kul. 
W międzyczasie usłyszałam, że mówiono o Fonta-
nelle i poczułam wielkie pragnienie przybycia na to 
błogosławione miejsce. 7 września 2017   udałam 
się do sanktuarium Maria Rosa Mystica w Montichia-
ri, dokładnie w dzień inaugurujący nową strukturę. 
Wchodząc do wanienki, poczułam ulgę i ku mojemu 
wielkiemu zdziwieniu ból rozproszył się. Nie potrze-
bowałam już kul czy laski. Dziś, od 118 dni, jestem 
zdrowa dzięki Rosa Mystica. Wkrótce przybędę po-
dziękować na nowo. Chciałam podzielić się tą rado-
ścią z wami i powiedziałam o tym do mojego księdza, 
który pokierował mnie, abym was poinformowała. 
Dziękuję, droga Madonno, że wysłuchałaś mojej mo-
dlitwy. Donatella. Dziękuję bardzo, Donatella!

Zaangażowani parafi i 
Obeck usytuowanej 

na peryferiach miasta 
Mbalmayo

DZIECI 
MODLĄ SIĘ NA 

RÓŻAŃCU

W KAMERUNIE
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GODZINY W MIESIĄCU MARCU I KWIETNIU 2018
CZAS WIELKIEGO POSTU I WIELKANOCY
Każdego dnia:
15.00 Spowiedź; 16.00 Różaniec św.
W każdą środę: 
15.00 Spowiedź ; 15.30 Różaniec św.; 16.00 Msza 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. 
Wtorek, 13 marca- Dzień comiesięcznej modlitwy maryjnej 
Poniedziałek, 19 marca – Uroczystość św. Józefa
15.00 Spowiedź – Adoracja Eucharystyczna
15.30 Różaniec św.; 16.00 Msza św.
Niedziela, 25 marca – Niedziela Palmowa
Początek czasu zwyczajnego: godziny celebracji 
zostaną przesunięte o godzinę 
Błogosławieństwo oliwy, procesja rozpoczyna Mszę św.
16.00-18.00 Spowiedź; 16.00 Adoracja 
16.30 Różaniec św.; 17.00 Uroczysta Msza św.
Triduum Paschalne – 29-30-31 marca 
– Wielki Czwartek: godzina regularna
– Wielki Piątek: 15.00 Droka Krzyżowa 
 na pamiątkę śmierci Pana.
– Wielka Sobota: 15.00 do 17.00: Spowiedź; 
 17.00 Różaniec św. (nie ma Mszy św.) 
Niedziela, 1 kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
16.00-18.00: Spowiedź; 16.00: Adoracja
16.30: Różaniec św.; 17.00: Uroczysta Msza św. 
Poniedziałek, 2 kwietnia – Poniedziałek Zmartwychwstania
16.30: Różaniec św.; 17.00: Msza św.
Niedziela, 8 kwietnia - Niedziela ‘In Albis’ Miłosierdzia Bożego
09.30 Modlitwa wspólnotowa
10.30 Procesja; 11.00: Uroczysta Msza św.
Po południu zgodnie z godzinami świątecznymi  
Poniedziałek, 9 kwietnia - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec św. 
17.00 Uroczysta Msza św.
Piątek, 13 kwietnia - Dzień comiesięcznej modlitwy maryjnej 
Środa, 25 kwietnia - Święto świętego Marka ewangelisty
16.30 Różaniec św.; 17.00 Uroczysta Msza św. 

Dyrektor odpowiedzialny: Rosanna Brichetti
Pod kierunkiem Fondation Rosa Mystica

Zezwolenie trybunału w Brescia nr. 61/90 z Listop. 11
Tłumaczenie: Joanna Szubstarska 

Druk:Tipopennati srl – Montichiari (Bs)
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Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Nawigacja satelitarna: Via Madonnina
W celu komunikacji prosimy o kontakt:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zechciejcie skontaktować się ze mną: 
www.rosamisticafontanelle.it
Fundacja nielukratywna
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003/POczta Włoska 
S.p.A. conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia 

Objętość nie pozwala nam na publikację tylu innych pięknych 
świadectw współpracowników wdzięcznych Rosa Mystica. Są 
one przechowywane w archiwach. Wszyscy czujemy się zjed-
noczeni w modlitwie w sercu matczynym Marii Rosa Mystica. 

 Fundacja Rosa Mystica Fontanelle

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Otrzymaliśmy

■ Z Brazylii - Nazywam się Fernando B. i jestem Bra-
zylijczykiem. Moja rodzina jest bardzo katolicka i zawsze 
chodzę do kościoła, ale nigdy nie miałem takiej wiary w 
Maryję jak dzisiaj. W 2008, w wieku 20 lat, odkryłem że 
mam stwardnienie rozsiane, chorobę, na którą nie ma 
lekarstwa. Dla młodego mężczyzny mógłby to być ko-
niec świata i tak to odczuwałem. Ale w dniu, gdy byłem 
zrozpaczony, sparaliżowany, spoglądałem na obrazek 
Notre-Dame Rosa Mystica, który miałem w swoim poko-
ju, usłyszałem coś, czego nie umiem wytłumaczyć. Były 
to słowa łagodne, szeptane z serca, takie jak: „Synu, 
bądź pogodny, ponieważ jestem z tobą”. Odtąd zaczą-
łem leczenie medyczne, wiedząc że już nie jestem sam, 
że Maryja wstawia się za mną z Jezusem, abym nie czuł 
tej choroby. Tego roku (2018), od 10 lat mam tę cho-

robę i mogę powiedzieć, że od dawna żyję tak, jakbym 
nie miał tej choroby. Czuję, że te słowa „Mój synu, bądź 
spokojny i pogodny, gdyż jestem z tobą” w rzeczywisto-
ści oznaczały „Mój synu, bądź spokojny, gdyż zawsze 
jestem z tobą”. Leczę się i nigdy nie miałem ubocznych 
skutków a wszystkie lekarstwa wydają się być jak woda 
pitna. Pogoda, jaką mam dzisiaj i która będzie aż do dnia 
mojej śmierci, pochodzi od Notre Dame Rosa Mystica i 
Jezusa, który wysłuchuje swojej Matki i daje wiele łask 
w moim życiu. Dzisiaj modlę się codziennie na różańcu, 
to najlepsza rzecz w moim życiu. Doświadczenia ciągle 
są, dusze najbardziej doświadczane są najbliżej Boga; 
dziś wiem, że to co przyjdzie sprawi, że pozostanę na 
zawsze katolikiem i oddanym Maryi. Pozdrawiam Cię, 
Maryjo, pozdrawiam Cię, Boże, ponad wszystko.  Amen!

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mystica” wzrastają; uprzejmie prosi-
my o współpracę czytelników w celu zachowania relacji z wiernymi. Jeśli 
wolicie Państwo otrzymywać biuletyn przez e-mail, prosimy o przesłanie 
swojego e-maila, aby zaprzestać wysyłki pocztą. Tym, którzy życzą sobie 
nadal otrzymywać pocztą, prosimy o wkład minimalnej ofi ary. Fundacja bę-
dzie kontynuowała wysyłkę tym, którzy pragną otrzymywać biuletyn, nawet 
jeśli nie zechcą wesprzeć dopłatą.
JEŚLI PRAGNIENCIE WESPRZEĆ NAS SWOIMI DARAMI 
I OFIARAMI, UŻYJCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH BANKOWYCH:
Tytułem: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
„Organ kościelny uznany przez społeczność- 
Zarejestrownay w rejestrze osób prawnych pod nr 550 du 15/04/2016”

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

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ostatnim znakiem jest „zero”)

POSTE ITALIANE
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

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


