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Paulus VI
Heer, ik geloof: ik wil in
U geloven
O Heer, moge mijn
geloof vol zijn
O Heer, moge mijn
geloof vrij zijn
O Heer, moge mijn
geloof zeker zijn
O Heer, moge mijn
geloof sterk zijn
O Heer, moge mijn
geloof gelukkig zijn
O Heer, moge mijn
geloof actief zijn
Amen.

MARIA, POORT VAN DE HEMEL
Over een paar dagen vieren we in Fontanelle het grote feest van Allerheiligen en worden we door de liturgie uitgenodigd om de hemelse stad en de getransformeerde
gezichten van de heiligen – de van schoonheid schitterende levende getuigen van het
nieuwe leven in Christus – te beschouwen, vol vertrouwen op hun vriendschap en op
de gemeenschappelijke band die de universele Kerk en de Kerk op weg onlosmakelijk
met elkaar verbindt in de voortdurende beproevingen van de geschiedenis.

I

k denk dat het belangrijk is om
de aandachtige en nederige blik
van het geloof met zorg te onderhouden, zodat we bepaalde
omstandigheden niet aan ons laten
ontsnappen. Als aan de ene kant
het historische pad van de kerk
moeilijke tijden doormaakt – welke
misschien tot een paar jaar geleden
ondenkbaar waren – die ons dwingen om de redenen voor ons geloof
en hoop met grotere intensiteit te
bekijken, is het aan de andere kant
onbetwistbaar dat in deze tijd onze
universele en diocesane kerk niet
ophoudt ons uit te dagen. Zij herinnert ons aan het lichtende voorbeeld van de heiligen en aan de

oproep van de doop van ieder om
heilig te leven; het is een dringende
oproep aan onze vrije verantwoordelijkheid.
De volgorde waarmee deze uitdagingen elkaar afwisselden had
bijna een dringend karakter: afgelopen lente publiceerde paus Franciscus de apostolische aanmaning
Gaudete et Exultate, exact met het
thema van de oproep tot heiligheid
in de hedendaagse wereld; het is
precies in deze huidige context,
die vaak verwarrend is, dat we zijn
uitgenodigd om onze wortels terug
te zetten in het essentiële genadeleven, in de transfigurerende actie
van de Geest die geduldig han-

delt in de meest verborgen plooien van het dagelijks leven, “In die
ouders die hun kinderen opvoeden
met grote liefde, in die mannen en
vrouwen die hard werken om hun
families te steunen, in de zieken, in
bejaarde religieuzen die nooit hun
glimlach verliezen ...”
Deze zomer, ter gelegenheid van
het begin van zijn pastorale reis,
publiceerde onze bisschop Pierantonio een programmatische pastorale brief van zijn apostolische bediening in ons bisdom, getiteld: “De
schoonheid van het leven”, over de
heiligheid van gezichten en gezichVERVOLG OP BLZ. 2 ß
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ten van heiligheid: deze ondertitel
wil ons helpen te begrijpen wat
precies het gezicht is van ieder van
ons, verlicht door de blik van Christus, de eerste stap van getuigenis
die altijd het hart van degenen die
naar waarheid en liefde zoeken,
kan uitnodigen en fascineren, zelfs
alvorens een apostolische of liefdadige activiteit: “Ik zou in mijn brief
willen spreken over heiligheid, maar
niet als een te behandelen thema
(...) maar als de horizon waar onszelf
plaatsen (...), het perspectief om als
Kerk samen te lopen , als een doel
waar we naar toe gaan…”.
Op zondag 14 oktober, werden
op het Sint Pietersplein zeven
nieuwe heiligen heilig verklaard,
waaronder Paulus VI, de paus uit
Brescia, die de Kerk zo liefhad en
verdedigde op historische momenten van grote, misschien wel baanbrekende veranderingen. In zijn
preek over de heiligverklaring wilde
paus Franciscus ons aan het vol-

gende herinneren: “De heilige paus
Paulus VI schreef: “Het is inderdaad
te midden van hun verdriet dat onze
medemensen vreugde moeten ken-

nen, om het lied van de vreugde te
horen.” Vandaag nodigt Jezus ons
uit om terug te keren naar de bron
van vreugde, de ontmoeting met
Hem, de moedige keuze om alles
te riskeren om Hem te volgen, de
voldoening om iets achter te laten
om Zijn weg te beoefenen. De heiligen hebben deze weg bewandeld.
Ondanks grote vermoeidheid en
misverstanden getuigde Paulus VI
steeds op een liefdevolle manier
de schoonheid en de vreugde om
Christus totaal te volgen.”
Dit is de grote weg waartoe we
allemaal worden geroepen, op de
hedendaagse reis van de geschiedenis, metgezellen van de mensen
die we ontmoeten: dit is waarom
we steeds meer de behoefte voelen om onszelf op dit moment toe
te vertrouwen aan de Koningin van
de Wereld, de Poort van de Hemel,
Rosa Mystica en Moeder van de
Kerk. Haar moederlijke tederheid
wekt in ons het verlangen naar de
Hemel, de gemeenschap van de
Heiligen, en de passie om de wereld een vreugdevol en hoopvol geloof te verkondigen.
Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk gedelegeerde

HET GELOOF: EEN REIS VAN VOORTDURENDE GROEI

S

inds ik Rosa Mystica - Moeder van de Kerk, meer
dan twintig jaar geleden, ontmoette, heb ik altijd
over die drie woorden nagedacht: “gebed, opoffering, boetedoening”, die de kern vormen van de hele
boodschap en die in het kort worden uitgedrukt door de
drie rozen die Maria op haar borst draagt: de rode, witte
en goudgele. Ik dacht dat ik tenminste de essentiële betekenis daarvan had begrepen. En misschien was dat ook
wel waar, maar het feit is dat toen ik er kort geleden weer
eens over nadacht, ik bijna plotseling besefte dat die drie
eenvoudige woorden een diepte bevatten die tot dan toe
aan mij was ontsnapt en vol vreugde, wens ik die aan u
over te brengen. Daarom zal ik in de volgende bulletins
daarop terugkomen om eerst te spreken over gebed, vervolgens over opoffering en dan over boetedoening en ten
slotte over wat Maria ons wil aanraden en vragen over de
weg die ze ons toont. Ten eerste, zou ik graag iets uitleggen over het verdiepen van de spirituele dingen die ik,
misschien voor de eerste keer, zo duidelijk heb ingezien
en heb begrepen als een heel belangrijk aspect van het
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hele geloof. Ik zou graag met Johannes willen beginnen
toen hij in zijn evangelie verwees naar de woorden die Jezus vol liefde tot de apostelen uitsprak tijdens Zijn laatste
avondmaal: “Ik heb u nog veel meer te vertellen, maar u
kunt het nu niet dragen. Wanneer de Geest der waarheid
komt, zal Hij u naar de hele waarheid leiden, want Hij
zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal
hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal
Hij u verkondigen”. (Joh 16: 12-13). Dit zijn verzen van
het Evangelie waarin het volk van God, d.w.z. alle gelovigen, altijd worden geïnterpreteerd als een grote groep
onder leiding van de Kerk, op weg naar een steeds diepere kennis van de waarheid, die geleidelijk aan toeneemt
in de geschiedenis, tot aan het einde der tijden, namelijk
de Apocalyps. Nu, zoals ik al zei, die bewustwording van
mezelf als een levend deel van deze mensen op weg naar
een diepere waarheid, is onlangs veel duidelijker geworden en bijna plotseling besefte ik, dat ikzelf werd geroepen om deze hele reis die de Kerk vanaf het begin heeft
gedaan – en zelfs al voor Haar bestaan door het volk van

De gezegende broodjes die op
13 en 14 oktober uitgedeeld werden

D

e vieringen van 13 en 14 oktober brachten een
groot aantal pelgrims samen, hetzij hier in Fontanelle of door vele gelovigen verspreid over de
wereld. In Libanon komen bijvoorbeeld de verschillende gebedsgroepen, die de naam Rosa Mystica hebben
aangenomen, bijeen om de plechtige gelegenheden
samen te vieren onder leiding van de initiatiefnemers.
Een goede vriend schrijft ons:
“Op 13 oktober vierden we een zeer speciale Maria-dag in de kathedraal van St. George Zahle: de
Communies van Eerherstel en de herinnering aan de
verschijning in Fatima, zo innig verbonden met de
boodschappen van Maria. We begonnen ons gebed
met een volledige rozenkrans, gevolgd door een gedenkwaardige mis met de paters Antonio Badr, Elie
Ghazal en Joseph Chalhoub. We danken iedereen voor
hun gebed, toespraak en verwelkoming om het belang
van het jubileum te benadrukken”.

Israël – opnieuw te beleven, op individueel niveau, in de
loop van mijn leven.
Wat bedoel ik met deze woorden? Wel, dat ik op een
of andere manier het Oude Verbond, de ballingschap in
Egypte, de reis door de woestijn naar het Beloofde Land,
de gave van de Tien Geboden en vervolgens de ontmoeting met Jezus, Zijn verkondiging van het Koninkrijk, Zijn
passie, dood en verrijzenis en de neerdaling van de Heilige Geest, zelf opnieuw moet beleven. Ja, die Geest zal
me stapje bij stapje leiden, ook ieder van jullie en ieder
mens, om een nog vollediger waarheid te ontdekken en
te beleven. Dit betekent dat ik door de gebeurtenissen
in mijn leven geroepen ben om een steeds groter besef
te ontwikkelen betreffende de ware betekenis van het
geloven, door een reeks stappen, die me doen groeien.
Dat wil zeggen, uitgaande van een kinderlijk geloof, klein,
gemakkelijk te verraden – denk aan dat gouden kalf die
al die afgoden symboliseert, die we zo vaak aanbidden
in plaats van God – een geloof dat in toenemende mate
veel eist en de liefde van God heel weinig beantwoordt,
of zelfs helemaal niet. Dit zijn stappen, die jaar na jaar
vol ervaringen en teleurstellingen en onvermijdelijk zijn,
maar toch met de vreugde van het leven, om een geloof

Tijdens deze maanden kwamen veel pelgrims naar
Fontanelle, soms als familiegroepen, anderen vergezeld door priesters en bisschoppen; allen bleven lang
in gebed. Voorts een kardinaal die voor het derde achtereenvolgende jaar een bedevaart leidde ter ere van
Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, met ongeveer 50 pasgewijde priesters. In september vierden de
in Italië verblijvende Singalezen hun jaarlijkse feest ter
ere van Rosa Mystica, medepatrones van hun land.
We kijken ernaar uit u te ontmoeten op 8 december voor het
plechtige feest van de Onbevlekte Maagd Maria.

te kunnen bereiken dat rijper wordt, beter in staat om God
en onze naaste lief te hebben, als onszelf.
Maar dit kan alleen gebeuren als, ondanks alles, ondanks onze beperkingen en onze zonden, we weten hoe
we open kunnen staan voor genade, voor de liefde van
God die ons bewerkt, vormt, verfijnt, verbetert en ons geneest, steeds meer en meer tot in de diepte van ons hart.
Een hart dat in de loop van de tijd gevoeliger wordt, het
woord van God verwelkomt en beter begrijpt en gemakkelijker die kleine verlichtingen waarneemt die de Heilige Geest ons van tijd tot tijd schenkt, om ons te doen
groeien. Ik denk dat dit ook gebeurde voor de boodschap
van Maria Rosa Mystica. Misschien werd zelfs mijn hart
ondanks alles, met de jaren gevoeliger gemaakt door de
goddelijke gave voor de goddelijke liefde; mijn geloof verdiepte zich en tot slot, begreep ik iets meer van de drie
woorden: “gebed, opoffering, boetedoening”, die, zoals
we zullen zien, het Christelijke mysterie op een wonderbare manier samenvatten. We zullen er naderhand verder
over spreken.
Rosanna Brichetti Messori
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TIJDSCHEMA NOVEMBER EN DECEMBER 2018
Dagelijks:
15:00 Biecht.
16:00 Rozenkransgebed.
Elke vrijdag:
15:00 Biecht.
15:30 Rozenkransgebed of Kruisweg.
16:00 H. Mis.
Elke zaterdag:
15:00 Biecht.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis, Vooravondmis.
Zondag en feestdagen:
15: 00-17:00 Biecht
15:00 Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.
Donderdag, 1 november: Allerheiligen
15:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis voor al onze gestorven weldaders.
Vrijdag, 2 november – Voor alle gestorven gelovigen
Dinsdag, 13 november – maandelijkse Mariale gebedsdag
15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.
Woensdag, 21 november
Opdracht van Maria in de Tempel
15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis.
Zondag, 25 november – Christus Koning
Zondag, 2 december – Aanvang Adventstijd
Zaterdag, 8 december: Feest Onbevlekte Ontvangenis
‘s morgens
09:00 Gezamenlijk gebed.
10:00-12: 00 Biecht
10:30 Processie.
11:00 Hoogmis, gevolgd door het Uur van de Genade.
‘s middags
15:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.
Donderdag, 13 december
Maandelijkse Mariale gebedsdag
15:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.
Zaterdag, 15 december
Feest van de heilige Maria Crocifissa di Rosa
Dinsdag, 25 december – KERSTMIS
15:00 Biecht.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.
Woensdag, 26 december
Feest van de H. Stephanus Martelaar
15:00 Biecht.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis.
Dinsdag, 1 januari 2019
Hoogfeest Maria, Moeder van God
15:00 Biecht.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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De Equatoriaal-Guinea-groep bezoekt Fontanelle.
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

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