
Midden in de paastijd, op 
de vierde zondag na Pasen, 

zondag van de Goede 
Herder, wordt de kerk 

uitgenodigd om speciaal 
te bidden voor heilige 

roepingen, zodat de Vader 
dit kostbare geschenk aan 
zijn Kerk kan blijven geven 
en met zijn Voorzienigheid 

de zielen van alle godgewijde 
personen steeds zal 

beschermen.
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In Fontanelle, wordt sinds de 
oorsprong van deze spiritue-
le devotie die zich vanaf hier 

over de hele wereld verspreidde, 
onophoudelijk gebeden voor spe-
ciale roepingen; we zouden zelfs 
kunnen zeggen dat de cultus van 
Maria Rosa Mystica een bijzonder 
kenmerkend teken is van dit soort 
voorbede. Uit deze onvermoeiba-
re beweging van het gebed dat 
de laatste jaren door bemidde-
ling van Maria naar de Vader op-
steeg, zijn er goede vruchten van 
genade voortgebracht, die voor 
ons een teken van grote hoop en 
troost zijn in tijden waar spirituali-
teit en roepingen zeer dor en ver-
stoord zijn. 

In Brazilië is een door Rosa Mys-
tica geïnspireerde religieuze con-
gregatie voor vrouwen opgericht, 
vanuit de hele wereld komen vele 
seminaristen en missionarissen, 

die in opleiding zijn, naar Fonta-
nelle om hun geestelijke roeping 
aan Rosa Mystica toe te vertrou-
wen, vele nieuwe religieuze ge-
meenschappen voor mannen en 
vrouwen bezoeken deze heilige 
plaats voor diep gebed en stilte 
en gedurende enkele jaren maken 
de nieuwe priesters van Sri Lan-
ka en hun bisschoppen een be-
devaart naar Fontanelle om hun 
priesterschap toe te wijden aan 
Maria Rosa Mystica.

Bovendien hebben we dit jaar 
samen met de Kerk van India (de 
staat van Kerala) een ander bij-
zonder belangrijk geschenk voor 
onze geschiedenis gedeeld: Ma-
thew, een seminarist die in de 
loop der jaren verschillende keren 
naar Fontanelle is gekomen en 
zijn lange priesteropleiding aan 
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Rosa Mystica heeft toevertrouwd, 
ontving zijn wijding op 3 januari jl. 
Mathew behoort tot een van de 
in het bisdom van Orvieto-Todi 
opgerichte genootschappen van 
missiepriesters, die in Italië nauw 
verbonden zijn met een gelijkna-
mig Mariaal heiligdom, de Opera 
S. Maria della Luce, opgericht in 
1929 in de provincie Terni. Geheel 
toegewijd aan Rosa Mystica en 
gekenmerkt door een sterk ver-
langen te evangeliseren, is het zijn 
grootste wens om een priesterlijk 
genootschap voor Rosa Mysti-
ca vanuit India te delen. We ver-
trouwen het pad van Mathew aan 
de goddelijke voorzienigheid en 
Rosa Mystica toe en danken hem 

voor al het goede dat hij heeft ge-
zaaid tijdens zijn aanwezigheid in 
Fontanelle. Voorts bieden we Ma-
ria, Moeder van de Kerk, dezelf-
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de wens aan, die zo vele gewijde 
personen en priesters in hun hart 
koesteren. 

We stellen onszelf vol vertrou-
wen in de handen van de Vader, 
zodat hij dit verlangen naar het 
goede mag vervullen ter ere van 
het Koninkrijk van Zijn Zoon. Wij 
bidden met de woorden van het 
welbekende gebed van Fonta-
nelle: Rosa Mystica, Koningin 
van de apostelen, wij bidden dat 
vele mannen en vrouwen gehoor 
geven aan de oproep van Chris-
tus om priesters en religieuzen 
te worden om het Koninkrijk van 
Jezus Christus over de hele we-
reld te verspreiden door middel 
van een heilig leven en vurige ijver 
voor het heil van de zielen.

Stort Uw hemelse genade over 
ons uit!

 Mgr. Marco Alba
Afgevaardigde bisschop

AAN HUN VRUCHTEN ZULT U HEN HERKENNEN

Om tot een juiste beoordeling van de gebeurtenissen en de 
betrokken personen te komen, gaat het niet om het toe-
passen van gecompliceerde stellingen die alleen bij grote 

experts bekend zijn, maar met de eenvoudigste redenering in de 
wereld die voor iedereen beschikbaar is, d.w.z. de oorzaken con-
fronteren met de resultaten, de oorsprong van bepaalde dingen 
vergelijken met de dingen zelf. Zijn ze nuttig voor het ware welzijn 
van de wereld in het algemeen en van de mensen in het bijzonder? 
Hebben ze een juiste relatie met God, zijn ze dragers van vre-
de, fysieke en mentale gezondheid, innerlijke sereniteit en vriend-
schap? Als dit het geval is, dan is het zeker goed. De ervaring leert 
echter dat het voorgestelde criterium pas tot een goed resultaat 
komt als het correct wordt toegepast. Het moet bijvoorbeeld met 
de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden, wetende dat men 
moet afwachten of het bevorderlijk is voor de betrokken dingen 
of personen en met blijvende gunstige gevolgen. Dit doet de Kerk 
in gevallen waar gebeurtenissen van bovennatuurlijke oorsprong 
kunnen zijn, zoals ware of niet ware Maria verschijningen. Of, als 
het gaat om het beoordelen van de heiligheid van personen voor-
dat zij heilig verklaard worden. Soms denken we dat het te lang 
duurt om tot een oordeel te komen en dat de bereidheid om bui-
tengewone gebeurtenissen te accepteren te gering is. Misschien 
is dat soms waar. Het is echter ook waar dat voorzichtigheid nooit 
te veel is. De Kerk weet dat demonische infi ltraties geen fantasie, 
maar een reële mogelijkheid zijn en dat het daarom veiliger is om 
te wachten in plaats van haastig tot een oordeel te komen dat 
later moet worden veranderd tot teleurstelling en verwarring van 
de gelovigen. Het is ook omdat met geduld en tijd de waarheid 
altijd zijn weg vindt en het goede, het ware, uiteindelijk toch in 
het licht verschijnt. Waarom maak ik deze lange introductie van 

Er is een evangeliepassage die christe-
nen al gedurende meer dan twee mil-
lennia als een onderscheidingsfactor in 
de oriëntatie op de feiten van de wereld 
heeft gediend, d.w.z. om te begrijpen 
wat goed is en wat niet, wie je kunt ver-
trouwen en wie niet. Het gaat over Mat-
theüs 7:15-20: “Wees op uw hoede voor 
de valse profeten, die in schapenvacht 
naar u toe komen maar van binnen roof-
zuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten 
zult u hen herkennen. Men plukt toch 
geen druiven van doornstruiken of vij-
gen van distels?  Zo brengt iedere goe-
de boom goede vruchten voort en een 
slechte boom brengt slechte vruchten 
voort. Een goede boom kan geen slech-
te vruchten voortbrengen en een slechte 
boom kan geen goede vruchten voort-
brengen. Iedere boom die geen goede 
vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en 
in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus 
aan hun vruchten herkennen”.
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de goede boom die goede vruchten brengt en de slech-
te boom die slechte produceert? Omdat ik geloof dat de 
gebeurtenissen die hebben geleid tot de toewijding aan 
Rosa Mystica, de Moeder van de Kerk, hier in Fontanelle, 
precies die gevallen zijn waarin de tijd verstrijkt als een 
edelman, in die zin dat ze uiteindelijk de waarheid en de 
goedheid tonen. U weet ongetwijfeld hoe alles in Mon-
tichiari in 1947 is ontstaan toen er een eerste Mariaver-
schijning plaats had gevonden. Wegens de obstakels van 
de kerkelijke autoriteiten was er echter een bijna totale 
stilte neergedaald. Tot 1966, toen Rosa Mystica, Moeder 
van de Kerk, deze keer in Fontanelle, verschillende keren 
zou zijn verschenen. Welnu, ondanks de vele obstakels 
die altijd al hebben bestaan is deze devotie sindsdien niet 
alleen lokaal gebleven, maar heeft zij zich op een buiten-
gewone en onverwachte manier over de wereld verspreid 
en met onbetwistbare goede vruchten voor iedereen die 
een open oog voor deze gebeurtenissen heeft. 

Ik geloof dat het de moeite waard is om terug te gaan 
en wat meer in detail te treden, zodat wij er vertrouwen en 
troost uit kunnen putten, waarbij wij tijdens de ontvouwing 
ervan een waarachtige voorzienige hand gewaar kunnen 
worden. Geconfronteerd met de obstakels die ook deze 
keer ontstonden net als vele jaren geleden in Montichiari, 
werd het de personen die wel in de verschijningen geloof-
den onmogelijk om initiatieven te nemen. Daarom koos 
Maria deze keer een ander pad: zij opende een vooruit-
strevende passage, waardoor zij zichzelf bekend maakte 
aan de hele wereld. Dit gebeurde op concrete wijze via 
Duitstalige pelgrims, die zich vrijer konden bewegen en 
er binnen een paar jaar weer leven aan gaven ook in sa-
menwerking met een priester, pater Laus, door middel van 
een instelling met de veelzeggende naam: “Opus Rosa 
Mystica”, die, voorts door ook beelden in de hele wereld 
te zenden, voor een geleidelijke verspreiding van de nieu-
we toewijding zorgden. Dit was zeker een belangrijk en 
lovenswaardig initiatief, maar het kan op zich de onge-
loofl ijke acceptatie die deze devotie heeft gekregen en de 
vruchten die zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld, 
niet verklaren. Onze archieven worden inderdaad overla-
den door honderden en honderden brieven die over het 
voortdurend ontstaan van nieuwe gebedsgroepen ter ere 
van Rosa Mystica over de hele wereld berichten, 
over ontelbare fysieke en spirituele genezingen 

en heiligdommen die ook aan Haar gewijd zijn in landen 
zoals China, waar geloof geen gemakkelijk leven heeft. 
Voorts de opkomst van vele priesterlijke roepingen en het 
openen van ware kloosterordes voor mannen en vrouwen 
van wie we regelmatig nieuws ontvangen. Om nog maar 
te zwijgen van de vele buitengewone verschijnselen die 
altijd plaatsvinden in de naam van Rosa Mystica: tranen, 
zelfs bloed, beelden waaruit olie druppelt, waarmee zie-
ken worden behandeld en lichtverschijnselen. Bovendien 
kunnen allen die, ondanks de in de afgelopen jaren minder 
streng geworden beperkingen naar Fontanelle komen, zelf 
constateren hoe groot de menigte pelgrims is vooral tij-
dens een van de vele feesten. Hier worden zij zich bewust 
van de authentieke devotie van pelgrims die er komen om 
te bidden en water te drinken, in het waterbassin bij de 
fontein te waden, de heilige trap te bestijgen en om met 
diepe toewijding tot Rosa Mystica te bidden. Uzelf, lieve 
lezers van dit in acht talen vertaalde bulletin dat u regel-
matig van alles op de hoogte houdt, in elk nummer kunt 
u de belangrijkste brieven, die we uit alle delen van de 
wereld ontvangen, lezen. Dit zijn allemaal heel rijke vruch-
ten die sinds de afgelopen decennia nog steeds voortdu-
ren, zeer positief voor het geloof van vele gelovigen die 
eindelijk de vele moeilijkheden hebben overwonnen die al 
op de plek bestonden waar het allemaal begon. Zoals u 
weet, zijn de diepgaande studies over de gebeurtenissen 
in Montichiari en Fontanelle al geruime tijd weer met toe-
wijding en oprechtheid hervat, waardoor we hoop hebben 
op toekomstige resultaten. Zoals altijd, vertrouwen we al-
les toe aan Rosa Mystica, Moeder van de Kerk. Zij weet 
op welke manier ze het best kan handelen.

Rosanna Brichetti Messori

Eerwaarde Monseigneur Marco Alba, lieve Mama Marisa en al onze dier-
bare vrienden van Rosa Mystica in Fontanelle, bij de gratie van God en 
met de hulp van onze lieve moeder Maria Rosa Mystica...  ben ik nu pries-
ter geworden. Ik weet dat Maria Rosa Mystica me veel heeft gezegend 
en geholpen om het priesterschap te bereiken. Mijn priesterwijding vond 
plaats in de middag van 3 januari 2018. Ik ben heel dankbaar voor al uw 
kostbare gebeden en zegeningen. Bid voor mijn priesterleven! Ik stuur 
ook mijn groeten aan al onze vrienden. Wees allen gezegend door Jezus, 
Maria en Jozef! Met liefde, gebed en vriendelijke groeten, uw Mathew.

(P. Sobichen Mathew, Kerala, India)
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TIJDSCHEMA VAN DE MAANDEN MEI EN JUNI 2018
Dagelijks
16:00 Biecht; 17:00 Rozenkransgebed

Woensdag
16:00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis

Vrijdag
16:00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis

Zaterdag
16:00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis – Vooravondmis
20:30 Aanbidding, Rozenkransgebed, Meditatie en Zegen

Zon- en feestdagen
16:00-18:00 Biecht; 16:00 Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

Maandag, 1 mei – St. Jozef, patroon van de werkers
Begin Mariamaand
16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis 

Zondag, 13 mei – Hemelvaart van de Heer
Maandelijkse Mariagebedsdag
10:30 Rozenkransgebed; 11:00 Hoogmis
‘s Middags: normaal tijdschema

Zondag, 20 mei – Pinksteren

Maandag, 21 mei – Feest van de Maagd Maria, Moeder van de Kerk
16:00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis 

Donderdag, 31 mei – Feest van de Visitatie van de Maagd Maria
Einde Mariamaand
16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed
20:00 Biecht en Rozenkransgebed; 20:30 H. Mis 

Zondag, 3 juni – Feest van Corpus Domini

Vrijdag, 8. Juni – Feest van het Allerheiligst Hart van Jezus
16:00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

Zaterdag, 9 juni – Feest van het Onbevlekt Hart van Maria
16:00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

Woensdag, 13 juni – Feest van de heilige Antonius van Padua
Maandelijkse Mariagebedsdag
16:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding.
16:30 Rozenkransgebed; 17.00 H. Mis.

Zondag, 24 juni – Geboorte van Johannes de Doper

Vrijdag, 29 juni – Feest van de Apostels Petrus en  Paulus
16:00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis Verantwoordelijk directeur: Rosanna Brichetti
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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

Broeders en zusters, met grote vreugde 
informeer ik u de dag van mijn priester-
wijding en die van een van mijn broe-
ders, Fra André, in de orde van de Min-
derbroeders: zaterdag 5 mei 2018 in de 
pauselijke basiliek “MARIA SS MATER-
DOMINI” te Nocera Superiore (SA) om 
19 uur. U bent allen uitgenodigd om de 
plechtige viering bij te wonen! Aan de-
genen die ver weg zijn en niet kunnen 
komen, vragen we ons te vergezellen 
met hun gebeden! Hartelijk dank voor 
uw steun! 

In Jezus, Maria, Jozef, ik heb u allen lief, red de zielen!
Fra Antonio Domenico Pio Caldarelli

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

■ Uit ArgentiniëUit Argentinië - Ik wens u allen 
een Gezegend Pasen toe en maak van 
deze gelegenheid gebruik om een foto 
te sturen, genomen in de tuin van onze 
kerk, ter herinnering aan de eerste Mis 
ter ere van Maria Rosa Mystica, die op 
13.03.1983 werd gevierd: vijfendertig 
jaar na de eerste verering tot Maria Rosa 
Mystica hier bij ons. Er leeft hoop in ons 
hart omdat onze jeugd, die Maria’s wens, 
de rozen van haar hart, d.w.z. GEBED, 
OPOFFERING, BOETE, aan iedereen wil 
blijven overbrengen. Gemeenschap van 
Maria Rosa Mystica-Santa Angela de Va-
lentin Alsina, Buenos Aires, Argentinië. 

Anna Tagliaferri 
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Maria Rosa Mistic
Maria Rosa Mistica

Madre della Chiesa
Madre della Chiesa
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“Eccomi, sono la serva del Signore: 
avvenga per mesecondo la tua parola”.

Lc 1,38

Sr. Maria Chiara dello 
Spirito SantoProfessione temporanea nell’Ordine 

delle sorelle povere di S. Chiara

15 Aprile 20183a Domenica di Pasqua

RomaMonastero Santa Chiara
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Zoals te zien is op de foto, ver-
trouwde zuster Maria Chiara 
haar roeping toe aan de Maagd 
Maria Rosa Mystica, aan wie ze 
zeer toegewijd is.


