
W środku okresu 
Wielkanocy, dokładnie 

w czwartą niedzielę 
Wielkiej Nocy, niedzielę 

Dobrego Pasterza, 
Kościół jest zaproszony 
do modlitwy szczególnie 
za powołania, aby Ojciec 
mógł nadal przekazywać 
ten cenny dar swojemu 

Kościołowi i zachowywał 
z pomocą Opatrzności 
dusze wszystkich osób 

konsekrowanych.

GŁOS ROSA MYSTICA
MATKA KOŚCIOŁA NA CAŁYM ŚWIECIE
FONTANELLE-MONTICHIARI-(BRESCIA)
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Fondation Maria Rosa Mystica Montichiari (Brescia) - Italy 

ROSA MYSTICA 
i POWOŁANIA DO ŻYCIA KONSEKROWANEGO
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W Fontanelle, od początku 
doświadczenia ducho-
wego, które dotarło stąd 

na cały świat, zawsze była nie-
ustanna modlitwa za wszystkie 
szczególne powołania; możemy 
wręcz powiedzieć, że kult Maria 
Rosa Mystica jest rzeczywiście z 
tym związany, jako znak rozpo-
znawczy tego rodzaju modlitwy i 
wstawiennictwa. Od tego ruchu 
niestrudzonej modlitwy, która 
wzbija się do Ojca przez Maryję w 
czasie ostatnich lat, owoce Łaski 
są widoczne, są one dla nas zna-
kiem wielkiej nadziei i pocieszenia 
w czasie posuchy i zawirowań w 
dziedzinie duchowej i powołań. 
W Brazylii, została utworzona 
kongregacja żeńska religijna, za-
inspirowana przez Rosa Mystica, 
liczni seminarzyści i misjonarze 
przyjeżdżają na formację do Fon-
tanelle ze wszystkich zakątków 

świata, aby powierzyć swoją dro-
gę oddania się Rosa Mystica, 
wiele nowych stowarzyszeń re-
ligijnych mężczyzn i kobiet przy-
bywa, aby spędzić w tym miejscu 
chwile modlitwy i od kilku lat nowi 
kapłani ze Sri Lanki przybywają 
z pielgrzymką do Fontanelle, ze 
swoimi biskupami, aby powierzyć 
swoje kapłaństwo wstawiennictwu 
Maryi Rosa Mystica. Ponadto w 
tym roku mogliśmy dzielić z Ko-
ściołem z Indii (w stanie Kerala) 
inny dar, szczególnie znaczący 
dla naszej historii: don Mathew, 
seminarzysta, który przybywał do 
Fontanelle wielokrotnie w ciągu 
roku, powierzając Rosa Mystica 
swoją długą formację, otrzymał 
święcenia kapłańskie 3 stycznia. 
Don Mathew należy do bractwa 
kapłanów misjonarzy, założonego 

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Kapłan 
na zawsze
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we Włoszech w diecezji Orvieto-
-Todi, pod nazwą Opera Santa 
Maria della Luce, ściśle związa-
nego z homonimicznym maryjnym 
sanktuarium założonym w 1929 w 
prowincji Terni. 

Będąc poświęconym Najświęt-
szej Maryi w tej rzeczywistości na-
znaczonej przez silne tendencje 
ewangelizacyjne, jego najwięk-
szym pragnieniem było również 
dzielić przyszłość bractwa kapłań-
skiego poświęconego Rosa My-
stica, począwszy od Indii. Wiele 
razy w przeszłości kapłani z róż-
nych części świata informowali 
nas o tym silnym pragnieniu, roz-
poznając owoce tej pobożności w 
jego pracy apostolskiej i we wzro-

ście jego powołania osobistego. 
Powierzamy Bożej Opatrzności i 
Rosa Mystica drogę don Mathew, 

Rosa Mystica i powołania do życia konsekrowanego
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

dziękując mu za dobro, które roz-
siewał w czasie swojej obecności 
w Fontanelle i składamy Najświęt-
szej Maryi Pannie, Matce Kościo-
ła, pragnienie, które dojrzewa w 
sercach tylu osób poświęconych 
i kapłanów. Składamy je z całą 
ufnością w ręce Ojca, aby wypeł-
nił dobrem ten impuls, jeśli może 
on służyć Królestwu Jego Syna, 
dokładnie tak, jak nauczyliśmy 
się w Fontanelle zgodnie ze sło-
wami znanej modlitwy poświęco-
nej Rosa Mystica: Rosa Mystica, 
Królowo Apostołów, zapewniamy 
Cię, że wokół Ołtarzy Euchary-
stycznych zakwitają liczne powo-
łania zakonne i kapłańskie, które 
poprzez świętość życia osób i gor-
liwość płomienną dla dusz, mogą 
rozszerzać Królestwo Twojego 
Jezusa na całym świecie! 

Mgr. Marco Alba 
Delegat Episkopatu

PO OWOCACH ICH POZNACIE

Aby prawidłowo cenić wydarzenia i zaangażowane osoby, 
nie trzeba używać skomplikowanych twierdzeń, znanych 
jedynie wielkim ekspertom. Ale poprzez najprostsze na 

świecie rozumowanie, dostępne dla wszystkich, skonfrontować 
przyczyny z efektami, porównać źródła pewnych spraw z samymi 
sprawami. Czy najnowsze rzeczy są przydatne dla prawdziwego 
dobra świata w ogólności, a dla ludzi w szczególności? Tworzą 
one prawidłową relację z Bogiem, są nosicielami pokoju, zdrowia 
fi zycznego i duchowego, wewnętrznej pogody, braterstwa? Jeśli 
tak miałoby być, rezultat nie może być zły. Jednak, doświadcze-
nie pokazuje, że proponowane kryterium przynosi dobre efekty, 
jeśli jest używane prawidłowo. Jeśli, na przykład, stosuje się je 
z zachowaniem wymaganej ostrożności, to znaczy jeśli umie się 
poczekać wystarczająco dużo czasu, aby sprawy czy zaanga-
żowane osoby zostały ukazane w ich integralności i utwierdziły 
się w takim stanie. To, co czyni Kościół, na przykład, aby odróż-
nić czy objawienia maryjne są godne zaufania czy też nie. Lub 
gdy chodzi o osądzenie świętości osoby przed jej kanonizacją. 
Niekiedy myślimy, że czas potrzebny, aby dojść do osądzenia 
jest dość długi i wola akceptowania wydarzeń nadzwyczajnych 
jest zbyt zła. Może niekiedy jest to prawdą. Ale jest jednocześnie 
prawdą, że ostrożności nigdy wiele. W efekcie Kościół wie, że 
wpływy diaboliczne nie są fantazją, ale rzeczywistą możliwością 
i lepiej jest wydłużyć czas raczej niż zakończyć z pośpiechem, 
dochodząc do sądu, który musi zmienić wszystko, powodując 
rozczarowanie i zamieszanie wśród wiernych. Zresztą, z cier-
pliwością i z czasem, prawda tworzy się zawsze od utorowania 
sobie drogi, a dobro, prawda zawsze poprzez wynurzenie się i 
wyjście w świetle. Dlaczego uczyniłam to długie wprowadzenie 

Jest fragment w Ewangelii, który od 
ponad dwóch tysiącleci zawsze słu-
ży chrześcijanom jako czynnik rozpo-
znawczy w orientacji w rzeczywistości 
świata, to znaczy w ostatecznym zro-
zumieniu, co jest dobre a co nie jest, 
komu zaufać a komu nie. Chodzi o 
fragment Mateusza 7, 15-20: „ Strzeż-
cie się fałszywych proroków, którzy 
przychodzą do was w owczej skórze, a 
wewnątrz są drapieżnymi wilkami.  Po-
znacie ich po ich owocach. Czy zbie-
ra się winogrona z ciernia, albo z ostu 
fi gi?  Tak każde dobre drzewo wydaje 
dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe 
owoce. Nie może dobre drzewo wydać 
złych owoców ani złe drzewo wydać 
dobrych owoców.  Każde drzewo, któ-
re nie wydaje dobrego owocu, będzie 
wycięte i w ogień wrzucone. A więc: 
poznacie ich po ich owocach”
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o dobrym drzewie, które daje dobre owoce i złym drze-
wie, które daje złe? Uczyniłam to dlatego, że wierzę, że 
wydarzenia, od których zrodziła się pobożność do Rosa 
Mystica, Matki Kościoła, tu w Fontanelle, umiejscawia-
ją się dokładnie pomiędzy tymi przypadkami, w których 
czas, który płynie, jest jak dżentelmen w tym sensie, że 
na końcu pokazuje prawdę i dobro. Dobrze wiecie, w jaki 
sposób wszystko się narodziło w okolicach Montichiari 
w 1947, gdzie było pierwsze objawienie maryjne, przy 
okazji którego, jednak, równocześnie z powodu prze-
szkód, stawianych przez władze kościelne, zapadła nie-
mal całkowita cisza. Do 1966, tym razem w Fontanelle, 
Matka Kościoła, Rosa Mystica, objawiała się wielokrot-
nie. Od tego czasu, mimo licznych przeszkód,  zawsze 
wysuwanych, kult utrzymywał się nie tylko tutaj lokalnie, 
ale w sposób naprawdę nadzwyczajny i nieoczekiwany 
rozpowszechnił się na cały świat. Wraz z niezaprze-
czalnymi owocami, które uwidoczniły się wobec tych 
wszystkich, którzy pragną oglądać wydarzenia bez osą-
dzania. Myślę, że trzeba trudu, aby pójść nieco dalej w 
szczegółach w ten sposób, że nasza wiara może z nich 
czerpać ufność i wzmocnienie, czując w toczących się 
wydarzeniach rękę rzeczywiście opatrznościową. Wo-
bec przeszkód, także tym razem, które formowały się w 
ciągu licznych lat wcześniej w Montichiari, dając w ten 
sposób mało możliwości brania inicjatywy ze strony tych, 
którzy przyznali się do objawień, Dziewica Maryja tym 
razem wybrała odmienną drogę: utorowała szlak, dając 
się poznać całemu światu. Dokładnie dokonało się to po-
przez pielgrzymów języka niemieckiego, którzy, bardziej 
swobodni w poruszaniu się po Niemczech, w ciągu kil-
ku lat stworzyli, również we współpracy z zakonnikiem, 
ojcem Lausem, instytucję o znaczącym imieniu: „Opus 
Rosa Mystica”, która, również wysyłając posągi na świat, 
rozpowszechniała stopniowo nową pobożność. Była to 
inicjatywa z pewnością znacząca i godna pochwały, 
która, jednak, nie wyjaśnia niewiarygodnej akceptacji, 
jaką uzyskał ten kult i owoców, które stopniowo rozwi-
nęły się w ciągu lat. W rzeczywistości, nasze archiwa są 
pełne listów, które ustawicznie informują o narodzinach 
grup modlitewnych na cześć Rosa Mystica, tysiące 
z całego świata; niezliczonych uzdrowieniach fi -
zycznych i duchowych, sanktuariach, które są 

poświęcone Rosa Mystica w takich krajach, jak Chiny, 
gdzie wiara nie jest życiem łatwym. Poza narodzina-
mi licznych powołań kapłańskich i tworzenia się praw-
dziwych zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, 
otrzymujemy okresowo nowiny. Nie mówiąc o licznych 
nadzwyczajnych zjawiskach, które zawsze dokonują się 
w imię Rosa Mystica: łzy, nawet krwawe, zakrywające 
posągi, sączące się oleje, dzięki którym chorzy są uzdra-
wiani, zjawiska świetlne. Poza tym, wszyscy ci, którzy 
przybywają tu do Fontanelle, mimo wszystkich restrykcji, 
które od lat stają się mniej surowe, mają okazję widzieć 
osobiście liczne pielgrzymki, których nigdy nie brakuje 
i, jeśli zdarzą się w czasie jednego z licznych świąt, tu 
celebrowanych, uświadamiają o autentycznym tłumie, 
który przybywa modlić się i pić wodę, kąpać się w małym 
zbiorniku przy fontannie, wchodzić na poświęcone scho-
dy i modlić się z głęboką nabożnością do Rosa Mystica. 
Wy, czytelnicy tego małego dziennika – tłumaczonego w 
ośmiu językach – którzy macie na bieżąco to, co dzieje 
się okresowo, w każdym numerze, możecie przeczytać 
najbardziej znaczące listy, które otrzymujemy z całego 
świata. Owoce tak liczne, rozłożone na dziesięciolecia, 
tak pozytywne dla wiary wielu wiernych, którym udało się 
pokonać liczne trudności, które istniały tu, gdzie wszyst-
ko się zaczęło. Jak wiecie, w istocie, studia i zgłębianie 
wiedzy na temat wydarzeń z Montichiari i z Fontanelle 
trwa od jakiegoś czasu, ukazując zaangażowanie i po-
wagę, co pozwala nam mieć nadzieję co do przyszłych 
rezultatów. Wszystko zawierzamy, jak zawsze, Rosa My-
stica – Matce Kościoła, która działa ku najlepszemu. 

 Rosanna Brichetti Messori

Drogi Monseigneur Marco Alba, Mamo Marisa, wszyscy nasi dro-
dzy przyjaciele Rosa Mystica w Fontanelle, dzięki łasce Boga i 
wstawiennictwu Mati Maria Rosa Mystica... zostałem kapłanem. 
Wiem, że nasza Maria Rosa Mystica bardzo mi błogosławiła i po-
magała, aby osiągnąć kapłaństwo. Moje święcenia miały miejsce 
3 stycznia 2018 po południu. Jestem bardzo wdzięczny za wasze 
drogocenne modlitwy i błogosławieństwa. Módlcie się za moje 
życie kapłańskie, wysyłam swoje pozdrowienia dla wszystkich 
przyjaciół. Niech Jezus, Maryja i Józef wam błogosławią nieskoń-
czenie. Z miłością i modlitwami, wasz o. Mathew.

(P. Sobichen Mathew, Kerala, Indie).
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GODZINY W MIESIĄCU MAJU I CZERWCU 2018
Każdego dnia:
16.00 Spowiedź 17.00 Różaniec św.
W każdą środę: 
16.00 Spowiedź ; 16.30 Różaniec św.
17.00 Msza św.
W każdy piątek 
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec św.
17.00 Msza św.
W każdą sobotę:
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec św.
17.00 Msza św. przedświąteczna
20.30 Adoracja, St. Różaniec medytowany i błogosławieństwo
Niedziela i dni świąteczne:
16.00-18.00 Spowiedź; 16.00 Adoracja
16.30 Różaniec św.; 17.00 Uroczysta Msza św.

Poniedziałek, 1 maja - św. Józefa, patrona robotników
Początek miesiąca Maryjnego
16.00 Spowiedź ; 16.30 Różaniec św.
17.00 Msza św.
Niedziela, 13 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Comiesięczny dzień modlitwy maryjnej
10.30 Różaniec św. ; 11.00 Uroczysta Msza św.
Po południu: Czas zwykły
Niedziela, 20 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
Poniedziałek, 21 maja – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec św.
17.00 Msza św.
Czwartek, 31 maja - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Zakończenie miesiąca Maryjnego
16.00 Spowiedź ; 16.30 Różaniec św.
20.00 Spowiedź i Różaniec św. ;  20.30 Msza św.

Niedziela, 3 czerwca - Uroczystość Corpus Domini 
Piątek, 8 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego 
16.00 Spowiedź ; 16.30 Różaniec św.
17.00 Uroczysta Msza św.
Sobota, 9 czerwca – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
16.00 Spowiedź ; 16.30 Różaniec św.
17.00 Uroczysta Msza św.
Środa, 13 czerwca – Święto św. Antoniego z Padwy
Dzień comiesięcznej modlitwy Maryjnej 
16.00 Spowiedź – Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec św. ; 17.00 Msza św.
 Niedziela, 24 czerwca 
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Piątek, 29 czerwca – Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła
16.00 Spowiedź ; 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)

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

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

Bracia i siostry, z wielką radością 
informuję was o dniu mojej uroczystej 
profesji, jak i jednego z moich braci, br. 
André, w Zakonie Braci Mniejszych: w 
sobotę, 5 maja 2018 w Bazylice Pon-
tyfi kalnej „MARIA SS MATERDOMINI” 
w Nocera Superiore (SA),  o godzinie 
19.00. Wszyscy jesteście zaproszeni, 
aby wziąć udział w uroczystości! Ci, 
którzy są daleko i nie mogą przybyć, 
niech nam towarzyszą z modlitwami! 
Dziękuję za wasze wsparcie! 

W Jezusie, Maryi, Józefi e, miłuję was, ocalajcie dusze, 
br. Antonio Domenico Pio Caldarelli

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mystica” wzrastają; uprzejmie prosimy o 
współpracę czytelników w celu zachowania relacji z wiernymi. Jeśli wolicie Pań-
stwo 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 będzie 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

■ Z ArgentynyZ Argentyny - Życząc wszystkim 
radosnych Świąt Wielkanocnych, korzystam z 
okazji, aby wysłać zdjęcie, zrobione w ogro-
dzie przy naszym kościele na pamiątkę pierw-
szej Mszy św. na cześć Maria Rosa Mystica 
celebrowanej 13.03.1983: trzydzieści pięć lat 
po rozpoczęciu się kultu ku czci Maria Rosa 
Mystica tutaj z nami. To tak poruszające i wzru-
szające dla nas wszystkich, którzy od począt-
ku miłujemy Najświętszą Panienkę pod tym 
imieniem i byliśmy zawsze dzięki Jej opiece 
obdarowywani. W naszych sercach nadzieja 
na kontynuację żarliwej młodości trwa w przy-
jętej suplikacji, którą Maryja przekazuje nam 
poprzez róże na Jej sercu: MODLITWY, OFIA-
RY, POKUTĘ. Communauté Maria Rosa My-
stica-Santa Angela de Valentin Alsina, Buenos 
Aires, Argentine 

Anna Tagliaferri 
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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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Siostra Maria Chiara powierzyła 
swoje powołanie Najświętszej 
Maryi Rosa Mystica, której była 
bardzo oddana. Jak widzimy 
na pamiątkowym obrazku z jej 
profesji.


