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Mijn liefde
omhelst de
gehele mensheid

DE CHRISTELIJKE BETEKENIS
VAN HET ‘HERSTEL’
VAN ZONDEN
In de traditie van de christelijke spiritualiteit, in
de ervaring van vele heiligen, vooral van mystici en in de boodschappen van mariale verschijningen die door de kerk authentiek zijn
verklaard, met name in Fatima, is het mogelijk
om op een altijd diepgaande manier een thema te vinden dat zo vaak vergeten wordt in het
spirituele leven in het gebed van christenen,
of wel het thema van de mogelijkheid om de
negatieve kracht van het kwaad door zondaars
begaan, te kunnen ‘herstellen’. Ook in Fontanelle is de traditie van de mariale spiritualiteit,
die zich vanaf het begin heeft verspreid, met dit
aspect verbonden, niet alleen met betrekking
tot de bekende betekenis van de drie rozen op
de borst van Rosa Mystica (gebed - opoffering - boetedoening), maar ook omdat we over
de hele wereld horen spreken over het feest
van de ‘Eerherstellende Communie’, dat in de
eucharistie op de tweede zondag van oktober
wordt gevierd, met de uitreiking van gezegende broodjes aan het einde van de heilige Mis.
Wat kunnen we dan als christenen doen om
het kwaad te ‘herstellen’? Wat is de betekenis
van deze devotie?

H

et eerste antwoord is heel eenvoudig: de beste remediërende maatregel is onze persoonlijke bekering, het is een bewuste herontdekking
van ons leven van gebed en van sacramenten, vooral
met betrekking tot de Eucharistie. Zoals de catechismus van de Katholieke Kerk ons leert, dat het een offer
is, wordt de Eucharistie ook aangeboden als eerherstel van de zonden van de levenden en de doden, om
geestelijke en tijdelijke voordelen van God te verkrijgen.
Deze spirituele traditie is gebaseerd op de verlossing
van onze Heer Jezus, door de gave van Zijn incarnatie: door incarnatie werd Hij één met de mens, Hij nam
onze menselijkheid aan. Zelfs vandaag vindt de redding
van de wereld op dezelfde manier plaats: elke dag in de
Mis zegt de priester terwijl hij de gewijde hostie toont:
‘Zie het Lam van God’. En om de missie van het Lam te
verduidelijken voegt hij eraan toe: ‘dat de zonden van
de wereld wegneemt’. Precies betekent dit dat onze
Redder één wordt met de mensen om het gewicht van
hun zonden op zich te nemen.
De missie van de Kerk en van alle gedoopten, blijft
die van de Meester: wijzend naar de Christus die de
zonden wegneemt door Zichzelf aan te bieden, lijdend
aan het kruis, oprijzend uit de dood. We kunnen dus
stellen dat voor christenen ‘zonden herstellen’ betekent
dat ze deel willen nemen aan de verlossende actie van
Christus: door te participeren in Zijn zoenoffer en Hem
hun eigen lijden aan te bieden, vragen ze daarom eerst
om vergiffenis voor hun eigen fouten en dan voor die
van anderen, vooral voor degenen die de verlossing
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De christelijke betekenis
van het ‘herstel’
van zonden
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weigeren of bestrijden. Als we Hem
in ons bestaan laten leven, gaat
Christus, binnen ons, op een mysterieuze wijze door met Zijn eigen
werk, namelijk met de redding van
de wereld. Alleen in deze zin kunnen we stellen dat God de wereld
ook via ons blijft redden.
Er moet daarom geen ruimte zijn
voor enige aanmatiging van de gelovigen ten opzichte van het ‘gebed
van herstel’: eerder het duidelijke
besef dat we gebeden en boetedoeningen moeten aanbieden in de
eerste plaats voor onze eigen zonden en dan voor die van anderen.
Het besef, dat wanneer we tot Zijn
Mystieke Lichaam behoren, t.w. de
Kerk, en we deel kunnen nemen
aan Zijn heilswerk, het zeker niet
wegens onze verdienste is, maar
alleen door Zijn genade.
Hoe moeten we dus de herstellende boetvaardigheid beleven? Moeten we grote verstervingen maken
om onze zonden te ‘herstellen’?
Het is belangrijk om deze houding
van spiritueel leven aan te nemen
volgens de mate van nederigheid:
we zouden kunnen zeggen dat de
Heer “zich tevreden stelt” met wat
we Hem kunnen geven van onze
dagelijkse kleine aanbiedingen, Hij
vraagt niet om onmiddellijke heldhaftige gebaren. Christelijke spiritualiteit is die van kleine daden uit
pure liefde, van gewoon lijden dat
wordt aangeboden ter vergeving
van de zonden van de wereld. We
kunnen leren het gebaar van de Eucharistie te beleven, vooral dat van
de Offerande als het bevoorrechte
moment om ons meer en meer te
verenigen met het offer van Christus, deel te nemen aan Zijn gevoelens van totale onbaatzuchtigheid
en die met kinderlijke overgave in
de handen van de Vader te leggen
voor de redding van alle zielen.
Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk gedelegeerde
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In oktober vieren we hier in Fontanelle, opnieuw onder het teken
van Rosa Mystica, de Werelddag van Eerherstellende Communies.
Daarom is dit jaar ook een gelegenheid om na te denken over het
grote geschenk dat Jezus ons wilde nalaten, namelijk Zijn Lichaam
en Bloed. Het is een onderwerp waar we eindeloos over kunnen
mediteren. We willen ons altijd op deze aspecten concentreren.
Wanneer we over ‘Eerherstellende Communies’ horen, waar denken we dan eerst aan? Aan communies die door anderen in zonde
of tenminste zonder voldoende toewijding ontvangen worden en
voor wie een remedie moet worden gevonden? Of moeten we ook
om vergeving vragen voor onze eigen houding en misschien is dat
een reden om onszelf toe te leggen op verandering? Met andere
woorden, wat is de mate van ons bewustzijn en de zuiverheid van
ons hart als we de Eucharistische tafel naderen?

H

oewel de biechtstoelen
steeds minder bezocht
worden, vormt zich een
lange rij mensen om de heilige
Communie tijdens de mis te ontvangen. Men zou me kunnen zeggen: “Maar waarom ben je niet

blij dat zoveel anderen de waarde
van gewijd brood en wijn kennen
om zich ermee te voeden?” Ik zou
antwoorden: “Maar natuurlijk ben
ik dat.” Tegelijkertijd rijst spontaan
de vraag: “Zijn we dan allemaal
heilig geworden in vergelijking

De jaarlijkse viering van Rosa Mystica, die dit jaar begon op zondag 8
juli in Fontanelle, eindigde op 13 juli met een bijzonder intens moment
van gebed. We danken de priesters die ons met hun wijze woorden in
de universele atmosfeer van dit Jubileum hebben gebracht, ons eraan
herinnerend dat de hele wereld naar Fontanelle keek tijdens de feesten
die hier plaatsvonden en in gebed met alle mensen over de hele wereld
was verenigd. Sinds de ochtend vonden er een aantal vieringen plaats..
Ten eerste ving een Braziliaanse groep van vier priesters aan – van wiee
er één onlangs tot priester was gewijd – om Rosa Mystica gezamenlijkk
emet zijn vrienden en familieleden voor zijn priesterlijke roeping te bedanken en Haar om voortdurende bescherming vroeg. Kort daarna vierdee
er
een groep Indiërs, woonachtig in Oostenrijk, vergezeld door een priester
me
die de mis las in Malayalam, hun moedertaal. Andere Indiërs die in Rome
en
studeerden woonden deze Mis ook bij. Andere groepen die de volkeren
van Latijns-Amerika vertegenwoordigden, namen deel aan de Mis van de
Italiaanse groepen. Om 17:00 uur werd de concelebratie geleid door Mgr.
gr
Giancarlo Scalvini, die ons in de universaliteit van deze viering bracht. Zo voelden we ons dicht bij alle gebedsgroepen in de wereld die zich aan Rosa Mystica
hebben gewijd. We hebben berichten, foto’s en posters voor de 12 dagen m.b.t.
de gebedsprogramma’s en voorbereidingen voor het feest ontvangen. Ook wij,
in Fontanelle, willen ons plechtig voorbereiden op de laatste 12 dagen vóór het
feest van de WERELDDAG VAN DE EERHERSTELLENDE COMMUNIES op zaterdag
13 en zondag 14 oktober. Met deze woorden bracht Pierina Gilli in haar dagboe-ken een wens van de Heilige Moeder naar voren, die ze voelde na een intensee
en persoonlijke mystieke ervaring. Laten we samen bidden in deze moeilijkee
jaren, met de wens om de vele fouten en beledigingen die aan onze Heer en Zijnn
Allerheiligste Moeder gericht zijn en voor de vereniging en heiliging van de Kerkk
met al haar leden.

met de tijden waar de biecht vaak
plaatsvond, of is ons geweten
steeds minder gevoelig voor de
zonde geworden?”
Wel, uitgaande van mijzelf, denk
ik dat het tweede het juiste antwoord is. Is het misschien niet
waar dat we soms zeggen: “Ik
heb niemand vermoord, ik heb
niet gestolen, ik doe mijn plicht,
ik probeer zondag naar de mis te
gaan, ik bid ook. Waarom zou ik
vaker moeten biechten? Ik weet
niet eens wat ik tegen de priester
moet zeggen”. En we zijn dan heel
erg verrast als we over de levens
van grote heiligen lezen en horen
dat ze door de jaren heen zichzelf
steeds meer beschuldigden als
grote zondaars. We vinden dat het
zo overdreven is...
Het probleem is dat als we zonde als een min of meer ernstig gebrek beschouwen, kleine en grote zonden, zoals de catechismus
ons leert, we waarschijnlijk geen
dagelijkse ernstige doodzonden
begaan die ernstig genoeg zijn
om onze relatie met God te verbreken, tenminste tot op het moment dat we biechten. Maar als
emd naar
Een kerk geno banon.
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we de zonden in een ander perspectief bekijken als symptomen
van onze liefde voor de Heer en
dus voor onze naaste, zouden
we onze zonden ernstig moeten
belijden, net als de heiligen. Wilt
u graag een Bijbeltekst lezen om
een gewetensonderzoek te doen?
Hier is het, 1 Kor 13,4-7: “De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos
maken en rekent het kwaad niet
aan, ze verheugt zich niet over het
onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles
gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze”.
O, Heer, wat een moeilijke taak!
Het is zeer waarschijnlijk dat zelfs
een leven niet genoeg is, het vagevuur zou het dus moeten voltooien! Maar nu moeten we er
echt mee beginnen; als we deze
taak echt kunnen accepteren, zal
het ons leven nu vullen met liefde
en met steeds grotere vreugde.
Als we ons werkelijk elke dag proberen te verbeteren, zoals Jezus

De Heilige Mis op 13 juli 2018,
gevierd door pater Elie Ghazal
en pater Joseph Chalhou

in het Evangelie heeft gevraagd,
zullen we Zijn aanwezigheid beter
in ons bestaan voelen, zowel op
de mooiste als op de moeilijkste
en meest pijnlijke momenten. En
we zullen beter en beter begrijpen
wat onze bestemming op deze
aarde zal zijn, t.w. een gelukkige
eeuwigheid voor ons, die zo immens door God gewenst en bemind worden. Vooral omdat we
niet alleen zijn om het te volbrengen: deze God, die ons in Zijn leven verlangt, is altijd nabij met Zijn
Voorzienigheid. Het zijn precies de
twee grote sacramenten waarover
we spreken, die het bewijzen: het
sacrament van de biecht, dat niet
alleen dient om ons leven in evenwicht te brengen, maar ook om
de vergeving van de Heer via de
priester te ontvangen, dat wil zeggen, de omhelzing van Zijn genadige liefde, die altijd onze beperkingen en fouten begrijpt, maar
ook onze behoefte aan Hem. Een
hulp die genade wordt en klaar
staat om ons te helpen zodra we
erom vragen. Het sacrament van
de Eucharistie vormt een heilzame
cirkel: Jezus biedt ons dit voedsel
aan. Hij wenst dat Zijn lichaam en
Bloed niet alleen op een symbolische manier in ons binnenkomen,
maar dat ook ons lichaam en
bloed ervan doordrongen worden,
zodat Hij ons geleidelijk aan kan
veranderen.
Een virtueuze cirkel, ja, een spirituele dynamiek die we moeten
proberen ons eigen te maken door
het zo vaak mogelijk te beleven,
door regelmatig te biechten met
de geest van mensen die naar de
Vader gaan, niet alleen om hun
zonden te belijden maar ook om er
beter van te worden, wat inhoudt
dat we God meer en meer liefhebben, maar ook alle anderen en
onszelf. En elke keer als ons hart
gereinigd is, zullen we ons voeden
met de Zoon, vol blijdschap dat
we de genade hebben ontvangen
een God te kennen zoals Jezus
die aan ons heeft geopenbaard,
zo vol liefde voor Zijn schepsels
dat Hij zelf de menselijke natuur
aannam.
Rosanna Brichetti Messori
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Equatoriaal-Guinea
De plechtige mis werd geleid door zijne excellentie Mgr.
Juan Nsue Edjang (hier, terwijl hij het beeld van Rosa
Mistica bewierookte) met de medewerking van de priesters: pater Tarsicio Becoba, pater Jezus Ndonga Mba
Ada, pater Manuel Bechiro en pater Jose Raimundo Borico.

TIJDSCHEMA SEPTEMBER EN OKTOBER 2018
Dagelijks:
16:00 Biecht; 17:00 Rozenkransgebed
Elke vrijdag:
16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis
Zaterdag:
16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis – vooravondmis
Zondag en feestdagen:
16:00-18:00 Biecht; 16:00 Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis
Zaterdag, 8 september
Geboortedag van de H. Maagd Maria
16:00-18:00 Biecht; 16:00 Eucharistische Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis
Zondag, 9 september
Dag van de Sri Lankaanse gemeenschap
10:00 - 13:00 H. Mis en Processie van
de Singalese pelgrims
’s Middags: tijdschema voor feestdagen
Donderdag, 13 september – Mariale gebedsdag
16:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis
Zaterdag, 15 september - Onze Lieve Vrouw van Smarten
16:00-18:00 Biecht; 16:00 Eucharistische Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis
Zondag, 7 oktober
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

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

Van maandag 1 oktober tot vrijdag 12 oktober:
12 Dagen van gebed ter voorbereiding op het feest
van de Eerherstellende Communies.
– Dagelijks: 16:00 Biecht, 16:30 Rozenkransgebed,
17:00 H. Mis

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

Zaterdag, 13 oktober – Mariale gebedsdag
10:00-12:00 Biecht
11:00 H. Mis
16:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

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

Zondag, 14 oktober,
Werelddag van Eerherstellende Communies
10:00-12:00 Biecht
10:15 Zegening van de broodjes, Maria-processie,
heilige rozenkrans.
11:00 Hoogmis; 16:00-18:00 Biecht
16:00 Eucharistische Aanbidding;
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis
Zondag, 21 oktober, Wereld Missiedag
Zondag, 28 oktober – overschakeling naar wintertijd
15:00-17:00 Biecht; 15:00 Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis

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

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
Nonprofit-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

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Verantwoordelijk directeur: Rosanna Brichetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
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