GŁOS ROSA MYSTICA
MATKA KOŚCIOŁA NA CAŁYM ŚWIECIE
FONTANELLE-MONTICHIARI-(BRESCIA)
LIPIEC-SIERPIEŃ - ROK 28 - N. 4
Fondation Maria Rosa Mystica Montichiari (Brescia) - Italy
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ŚWIĘTO MARYJNE DLA CAŁEGO
KOŚCIOŁA
Papież Franciszek, dekretem opublikowanym 3 marca 2018, ustanowił w sposób uroczysty i obowiązkowy dla całego Kościoła Święto Maryi, Matki Kościoła, włączając
je do rzymskiego kalendarza liturgicznego w poniedziałek następujący po Zesłaniu
Ducha Świętego; w ten sposób długa podróż, zaczęta 54 lata temu przez Pawła VI
dokładnie ziściła się w roku, kiedy został on ogłoszony Świętym! Był to w rzeczywistości papież z Brescia, który w 1964 przy okazji dyskursu przedłożonego w Lumen Gentium, pragnął proklamować Maryję Matką Kościoła wobec dwóch tysięcy biskupów
zgromadzonych przy Świętym Piotrze; wielokrotnie, w latach 1959 i 1960, Jan XXIII
nazywał w ten sposób Najświętszą Panienkę i wielokrotnie sam Paweł VI, w trakcie
prac synodalnych, wyrażał pragnienie, że ta proklamacja może dojść do skutku.
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apież Franciszek, poprzez
tę historyczną decyzję, jaką
ogłosił dekretem, pragnie
„wyróżnić wśród kapłanów, zakonników i wiernych wiarę w matczyny sens Kościoła i prawdziwej
pobożności maryjnej (…). Takie
świętowanie pomoże nam w przypominaniu, że życie chrześcijańskie, aby mogło wzrastać, powinno być zakorzenione w misterium

Krzyża, poprzez ofiarę Chrystusa
w czasie uczty eucharystycznej i
ofiarę Dziewicy, Matki Odkupiciela
i wszystkich odkupionych”.
Papież pomaga nam lepiej zrozumieć głębokie i bardziej odległe
motywacje tego wyboru: „radosna
cześć dedykowana Matce Boga w
Kościele współczesnym, (…) ma
nie przysłonić tego, że Najświętsza Panienka jest zarazem Matką

Chrystusa i Matką Kościoła. Było
to już w pewnym rodzaju obecne
w myśli Kościoła, począwszy od
proroczych słów świętego Augustyna i świętego Leona Wielkiego. Pierwszy, w istocie, mówi, że
Maryja jest matką członków Chrystusa, dlatego że współpracowała
Ona poprzez swoją miłość w odradzeniu wiernych w Kościele; potem
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Święto maryjne dla całego Kościoła
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

W niedzielę 3 czerwca,
ojciec Mathew,
nowy kapłan, był z
nami. Przybył, aby
podziękować Rosa
Mystica za to, że
osiągnął swój cel
i powierzyć swoją
posługę kapłańską
Najświętszej Panience.

następny, kiedy mówi, że narodziny
głowy są także narodzinami Ciała,
wskazuje, że Maryja jest jednocześnie Matką Chrystusa, Syna Bożego i matką członków mistycznego
Ciała, to znaczy Kościoła. Te rozważania wywodzą się z faktu macierzyństwa Maryi i Jej intymnego
zjednoczenia z dziełem Odkupiciela, które skumulowało się w godzinie krzyża (cf. J 19,25), poprzez
akceptację testamentu miłości Jej
Syna i przyjęcie wszystkich ludzi,
w osobie ucznia umiłowanego, jak
dzieci, które mają narodzić się do
życia bożego, stając się w ten sposób czułą Matką Kościoła, którą
Chrystus powołał na krzyżu, kiedy oddał Ducha. Ze swej strony, w
uczniu umiłowanym, Chrystus wybrał wszystkich uczniów jako wikarych swojej miłości względem Matki, polecając ich Jej serdecznemu
uczuciu. Zapobiegliwy przewodnik
rodzącego się Kościoła, Maryja zaczęła zatem swoją macierzyńską
misję już w wieczerniku, modląc
się z Apostołami w oczekiwnaiu na
przyjście Ducha Świętego (cf. Dz
1,14).
W ostatni poniedziałek, 21 maja,
w Fontanelle, świętowaliśmy po raz
pierwszy nowe święto maryjne, a 8
i 13 lipca będziemy celebrowali tradycyjne doroczne święto Marii Rosa
Mystica, czczonej szczególnie pod
mianem Matki Kościoła; chodzi o
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wydarzenia bardzo znaczące dla
kultu maryjnego, przeżywanego w
Fontanelle, z którego czerpiemy
dzisiaj wartość profesyjną i opatrznościową. Od ponad pięćdziesięciu lat, Maryja była czczona w miejscach, szczególnie z pragnieniem,
podtrzymywanym przez nieustanną modlitwę wstawienniczą setek
tysięcy pielgrzymów, odżywiając i
odnawiając życie i misję Kościoła:
Maryja rozpoczęła to zadanie macierzyńskie u stóp krzyża, towarzyszy Ona podróży kościelnej w

historii jak Adwokatka łaski, szczególnie w chwilach najcięższych i
błaga za wszystkich wierzących
o owoce Ducha, w wiecznej Pięćdziesiątnicy. Niezliczona rzesza
pielgrzymów jest wdzięczna Rosa
Mystica, ponieważ, dzięki Jej macierzyństwu, mogli zanurzyć się
w doświadczeniu odrodzenia, odkrywając na nowo siłę życia bożego, które otrzymali na Chrzcie św.
i własną przynależność w życiu
Kościoła a często i ucałowali swój
własny krzyż, przyjmując drogę
ofiary, jak Najświętsza Panienka
u stóp Jezusa ukrzyżowanego.
Przyjmujemy z sercem pełnym
wdzięczności ten dar, który od tego
roku rozciąga się w sposób uroczysty na cały Kościół, potwierdzając
o duchu autentycznej pobożności,
która charakteryzuje się kultem
maryjnym w Fontanelle, od początku jego podróży historycznej.
Oddajemy się z odnowionym przekonaniem wstawiennictwu Papieża
Pawła VI, który zostanie ogłoszony świętym 14 października i który
tak bardzo umiłował swoją matkę
Kościół, szczególnie w najtrudniejszych momentach.
Mgr Marco Alba
Delegat episkopatu

Przypomnijmy, że 13 lipca będzie miało miejsce Święto
Rosa Mystica, które ze względów praktycznych będzie
także obchodzone 8 lipca, w drugą niedzielę lipca.
Z intuicją maryjną, Pierina Gilli wyraża się w swoich
dziennikach, po intensywnym osobistym doświadczeniu mistycznym.
Fragment z dziennika Pierina: Pragnę, aby 13 każdego miesiąca był dniem maryjnym, który powinien
poprzedzać specjalne modlitwy przygotowania
przez okres 12 dni. Ten dzień winien być wynagrodzeniem za obrazy popełnione przeciwko naszemu Panu
przez dusze poświęcone, które, ze swoimi błędami, zanurzają w moim Sercu i Sercu mojego Boskiego Syna
trzy ostre miecze. Tego dnia sprowadzę obfite łaski i
świętość powołań na instytuty i zgromadzenia zakonne, które mnie uczciły: ten dzień winien być uświęcony
szczególnymi nabożeństwami, takimi jak Msza Święta,
Komunia Święta, Różaniec, godzina adoracji. Pragnę,
aby każdy 13 lipca każdego roku był celebrowany przez każdy instytut czy zgromadzenie zakonne.

TE NIESŁYCHANE CECHY
Tym razem, podejmiemy temat nieco dziwny, to znaczy
fakt, że Maryja wydaje się mieć dziwną preferencję: trzynastego dnia, z którym związane są liczne wydarzenia,
umiejscawiające Matkę Bożą w centrum uwagi. Oto kilka spośród najważniejszych: najpierw Fatima i objawienia dotyczące mało znanej portugalskiej wioski: Maryja
przedstawia się trzem małym pastuszkom – Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi – 13 maja 1917, potem spotyka
się z nimi w następnych miesiącach, zawsze tego samego dnia. To zdarza się w czerwcu i lipcu, podczas gdy w
sierpniu, kiedy dzieci nie mogą dotrzeć do Cova da Iria,
objawienie ma miejsce 19. We wrześniu, jednak, Maryja
na nowo zjawia się 13, aby zakończyć cykl, zawsze tego
samego dnia w październiku.
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le to nie wszystko, dlatego że
przypisana do Fatimy liczba
13 powraca; w rzeczywistości, było to 13 maja 1981 (zatem
rocznica pierwszego objawienia),
kiedy Jan Paweł II został poważnie
zraniony na placu Świętego Piotra.
Sam papież przypisywał interwencji Najświętszej Panienki z Fatimy
fakt cudownego uniknięcia śmierci:
kula drasnęła jelita, ale zaledwie
dotknęła aortę brzuszną, która,
jeśli zostałaby uderzona, mogłaby
spowodować krwotok śmiertelny
w ciągu kilku chwil. I wreszcie, zawsze 13 dnia, tym razem w lutym
2005, trzecia i jedyna, która przeżyła wizjonerów, poszła do nieba, to
siostra Łucja. Ale także Montichiari
i Fontanelle są ściśle związane z
liczbą 13. Wiemy, że domniemane
objawienia Rosa Mystica są ciągle
przedmiotem studiów, ale, oczekując na konkluzję dochodzeń
ekspertów, także możemy zbadać
pewne aspekty naprawdę istotne.
W serii objawień, podczas których
Matka Boża i Kościoła przypomina wyraźnie i wielokrotnie Fatimę
(pokazując między innymi swoje Niepokalane Serce i polecając
jego konsekrację), Maryja mówi
od początku, że 13 dzień każdego
miesiąca powinien być poświęcony nowej pobożności, jaką Ona
proponuje (tę dedykowaną Rosa

Mystica). Z biegiem czasu, uwaga
koncentruje się szczególnie na 13
dniu dwóch miesięcy: lipca, który został wybrany jako rocznica,
dzień „oficjalny”, jak nazywa się go
w Fontanelle i ten październikowy,
poświęcony Wynagrodzeniu i Komunii. Dwa dni wyjątkowe, które
znają dobrze także czciciele Maria Rosa Mystica, gdyż w ciagu lat
tradycja coraz bardziej utrwalała
się. Oto dlaczego dobrze jest usiłować zrozumieć, czy to ma sens.
Znany biblista Gianfranco Ravasi
napisał: „Nawet ci, którzy nie są
przywyczajeni do tekstów sakralnych, wiedzą, że są liczby, których
często nie ma potrzeby obliczyć
ilościowo, ale oszacować jakościowo, to znaczy symbole”. To daje
wgląd do bardzo znaczących przykładów. Wśród nich niektóre nas
interesują bliżej. Zaczynamy od
cyfry 1: „To cyfra boskości par excellence: Bóg jest jeden. „Słuchaj,
Izraelu, Pan jest naszym Bogiem,
Pan jest jeden” (Pwt 6,4). Ale także liczba 3, która wskazuje „Całość
jest symbolem Trójcy (Ojca, Syna
i Ducha Świętego)”. Ale także trzy
pokusy, jakie Jezus zniósł i które
wskazują główne zagrożenia człowieka: moc, bogactwo, sława. Zatem już, zgodnie z tym, co widzieliśmy do tej pory, liczba 13, która
wynika z kombinacji 1 i 3, wydaje

się mieć wielką wartość religijną,
dlatego że wyraża integralność i
bogactwo Boga chrześcijan w wymiarze trynitarnym. Maryja zatem
mogła ją uprzywilejować, aby podkreślić, w jaki sposób Jej działanie
dla ludzkości, charakterystyczne
w objawieniach, jest umiejscowione i całkowicie zrealizowane w tej
Bożej woli, którą Ona umiłowała w
pełni.
Ale dalsza refleksja prowadzi
nad do odkrycia również innych
bogatych znaczeń przypisanych
do liczby 13. Powstały one, za to,
z 13, postrzeganej tym razem jako
liczba, która następuje po 12, lub
12 plus 1. 12 jest w istocie liczbą, która pojawia się wiele razy
w Piśmie św. Ravasi mówi nam,
że to liczba wskazująca „wybór”.
Możemy pomyśleć o dwunastu
plemionach Izraela, o dwunastu
apostołach, którzy tworzą 13, jeśli postrzegamy ich w jedności
z Jezusem. Jedność, która się
powtarza, gdy Jezus ich wzywa,
powierza im misję przeganiania
duchów nieczystych i uzdrawiania wszystkich rodzajów chorób
i słabości (Mt 10, 1-26). I potem,
w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy wszyscy się zgromadzili w sali,
ustanawia Eucharystię. Następnie,
w końcu, kiedy powstał i wstąpił do
nieba, apostołowie zgromadzili się
w wieczerniku, aby otrzymać Ducha Świętego. Tym razem, wśród
13 nie było Jezusa, ale Maryja. Był
to moment, kiedy Kościół zaczął
oficjalnie swoją drogę a jego serce
to Jezus Eucharystyczny, którego
misja została powierzona Matce
Jezusa, która jest teraz także Matką Mistycznego Ciała, to znaczy
dokładnie Kościoła. Właśnie dlatego Maryja wydaje się faworyzować
liczbę 13 tak ważną w symbolikę,
skoro przedstawia ona zarazem
pełnię boskości, ale także swoje
działanie w międzyczasie, Kościoła, które znamy i które nas przygotowuje na koniec? Pozostawiam
swojej i waszej refleksji.
Rosanna Brichetti Messori
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Otrzymaliśmy

■ Z Afryki Południowej - Z wielką radością dzielimy się tym świadectwem, które pochodzi z dalekiego kraju, stanowiącego część rzadkich, z którymi nie mamy
żadnego kontaktu. 19 czerwca 2018.
Chwała Jezusowi i cześć Maryi Rosa
Mystica! Uformowałem grupę modlitewną parafian i osób konsekrowanych, kapłanów i sióstr z różnych zgromadzeń
dla szerzenia pobożności Notre Dame
Maria Rosa Mystica.
Pobożność zaczęła się w ostatnim roku
w czerwcu 2017 i rozszerzyła się. Począwszy od 1 miesiąca modlimy się, prosząc,
do godziny 12 i czcimy godzinę łaski 13
między 12 a 13. Przewidujemy, że będziemy celebrowali 13 października i prosimy
was, aby przesłać nam program modlitw
na ten dzień. Mamy także posąg pielgrzymi Maryi Rosa Mystica, który odwiedza
klasztory i rodziny. Wielu zostało dotkniętych przez obecność i błogosławieństwa
naszej Maryi Rosa Mystica (okoliczności
pracy, uzdrowienia, pociecha, skrucha).
Pozdrowienia (M)

Znaki opatrznościowe - Sobota 9 czerwca 2018, podczas wspomnienia Serca Niepokalanego
Najświętszej Maryi Panny, sprawowałem Mszę o godz. 17 w Fontanelle. Na końcu celebracji, poprosiłem o modlitwę za mnie i za towarzyszące mi w czasie Mszy osoby, wyświęconych kapłanów,
ponieważ tego dnia minęło 22 lata odkąd sprawowaliśmy naszą pierwszą Mszę. Ja, pochodzący z
Montichiari, sprawowałem ją niedaleko stąd, w katedrze. Po celebracji małżonko
małżonkowie, Anna i Francesco, zbliżyli się. Z Biblii, którą trzymali, wystawał mały obrazek,
który mi pokazali, pytając czy sobie go przypominam. Był to obrazek z mojej
mali go.
pierwszej Mszy! Zapytałem o ich nazwisko i o to, w jaki sposób otrzymali
iśmy tu„Jesteśmy małżeństwem z Milan. 22 lata temu, 9 czerwca 1996, przybyliśmy
liśmy
taj do Panienki z Fontanelle, prosząc o łaskę dziecka, ponieważ nie mogliśmy
acji,
mieć dzieci. Była to niedziela Corpus Domini i gdy nie było tu celebracji,
nej
poszliśmy do katedry w Montichiari i uczestniczyliśmy we Mszy prymicyjnej
m
młodego kapłana, który potem rozdawał te małe obrazki. W następnym
roku, 9 czerwca 1997, Anna została brzemienna i 5 marca 1998 narodziłił
się syn. Odtąd, każdego roku, 9 czerwca, przybywamy tu, aby podziękować Rosa Mystica. Tego roku mieliśmy wielką niespodziankę spotkać
tego młodego kapłana, który miał Mszę prymicyjną 22 lata temu”. To
spotkanie na oczach wszystkich mogło być dziwnym zbiegiem okolicz-ności, ale patrząc oczami wiary był to znak, że Panienka pragnęła nass
przyciągnąć w dniu Jej Niepokalanego Serca, aby nam pokazać, w jaki
sposób cudownie Pan zawsze jest obecny i działa w fabule naszej historii,
Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mystica” wzrastają; uprzejmie prosimy o
aby nas zaprosić do uwielbiania Boga, który czyni wspaniałości.
współpracę czytelników w celu zachowania relacji z wiernymi. Jeśli wolicie Państwo otrzymywać biuletyn przez e-mail, prosimy o przesłanie swojego e-maila,
don Angelo Pizzetti

GODZINY W MIESIĄCU LIPIEC I SIERPIEŃ 2018
Każdego dnia:
16.00 spowiedź; 17.00 Różaniec św.
W każdy piątek:
16.00 spowiedź
16.30 Różaniec św.; 17.00 Msza św.
Sobota:
16.00 spowiedź
16.30 Różaniec św.
17.00 Msza św. przedświąteczna
Niedziela i dni świąteczne:
16.00-18.00 spowiedź
16.00 Adoracja
16.30 Różaniec św.; 17.00 uroczysta Msza św.
Niedziela 8 lipca,
Święto Maryi Rosa Mystica, Matki Kościoła
10-12 spowiedź
10.00 Adoracja eucharystyczna;
10.30 Różaniec św.; 11.00 uroczysta Msza św.;
16-18 spowiedź; 16.00 Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec św.; 17.00 uroczysta Msza św.
Piątek 13 lipca – Dzień maryjny na cześć Maria Rosa
Mystica, Matki Kościoła
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec św.
17.00 Msza św.
Poniedziałek, 16 lipiec - Święto Matki Bożej z Góry Karmel

Tytułem: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
„Organ kościelny uznany przez społecznośćZarejestrownay w rejestrze osób prawnych pod nr 550 du 15/04/2016”

26 lipiec - Wspomnienie obowiązkowe św. Anny
i Joachima, rodziców Maryi
16.00 Spowiedź; 16.30 Różaniec św.
17.00 Msza św.

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zechciejcie skontaktować się ze mną:
www.rosamisticafontanelle.it

Poniedziałek, 13 sierpnia - Dzień maryjny na cześć Maryi
Rosa Mystica, Matki Kościoła
16.00 Spowiedź - Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec; św. 17.00 Uroczysta Msza św.
Środa, 15 sierpnia,
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
16-18 Spowiedź; 16.30 Adoracja eucharystyczna
16.30 Różaniec św.; 17.00 uroczysta Msza św.

Informacje: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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aby zaprzestać wysyłki pocztą. Tym, którzy życzą sobie nadal otrzymywać pocztą,
prosimy o wkład minimalnej ofiary. 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:

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
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
Nawigacja satelitarna: Via Madonnina
W celu komunikacji prosimy o kontakt:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111

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

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

