صوت مريم الوردة الس ّرية أم الكنيسة في العالم اجمع
فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)
تموز – اب  2018سنة  28عدد4
مجلة شهريّة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل

عيد مريمي للكنيسة اجمع !
"اعلن البابا فرنسيس في مرسوم له يوم السبت  3آذار  5192بأن تذكار مريم ام الكنيسة يجب ان يدرج على الرزنامة
الليتورجية الروحانية (الالتينية) وذلك يوم اإلثنين التالي ألحد العنصرة ويحتفل به في كل عام.
رحلة طويلة بدأت منذ  25عاما مع البابا بولس السادس وتحققت في السنة نفسها التي سيعلن بها قديسا !.انه بابا بريشيا
الذي اعلن عام  9195في خطابه الصادر عن لومن جانتوم ،عن رغبته في إعالن مريم ام الكنيسة امام اكثر من الفي
اسقف كانوا مجتمعين في بازيليك القديس بطرس .وتكررت هذه الرغبة مرات عدة خالل عام  9191-9121حيث
وصف البابا يوحنا الثالث والعشرون مريم بنفس الطريقة ،ولطالما عبّر بولس السادس خالل المجمّع المسكوني عن
رغبته في تحقيق هذا اللقب لمريم".
ان البابا يساعدنا على فهم الدوافع
اما القديس ليون الكبير قال :إن
مع هذاالقرار التاريخي ،عبّر
العميقة واألكثر بعدا لهذا
والدة الرأس هي والدة الجسد
البابا فرنسيس تماما كما ذكر في
اإلختبار :تكريم الئق مخصص
ايضا وهذا يعني بأن مريم هي
المرسوم ،عن رغبته في "تعزيز
لوالدة اإلله في الكنيسة المعاصرة.
روح األمومة في الكنيسة عند
في نفس الوقت ام المسيح ابن هللا
( )...ال يمكننا ان ننسى ابدا ان
الرعاة ورجال الدين والمؤمنين
وأم ألعضاء جسده المق ّدس  ،اي
مريم العذراء هي في نفس الوقت
ليلتمسوا العطف المريمي
ام يسوع وأم الكنيسة.لطالما كان
ام للكنيسة .كل هذه المعتقدات
الحقيقي.
هذا المعتقد موجودا في فكر
مشتقة من امومة مريم ومن
( )...هذا اإلحتفال سيساعدنا
الكنيسة ،يتجلى ذلك في كلمات
إتحادها العميق بعمل الفادي،
على تذكر بأن إستمرارية ونمو
القديس اوغسطينوس والقديس
والذي بلغ ذروته عندما سلمّ
الحياة المسيحية يرتكزان على
ليون الكبير  ،حيث قال القديس
الفادي امه الى يوحنا الحبيب قائال
سر الصليب وعلى عبادة المسيح
اوغسطينوس بأن مريم هي ام
في سر اإلفخارستيا  ،وأمومة
له هذه امك(.يوحنا )52-91
ألعضاء المسيح ألنها شاركت
مريم اإللهية ومشاركتها
بوالدة جديدة للمؤمنين في
وإتحادها العميق مع الفادي في
الكنيسة.
سر الفداء.
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صوت مريم الوردة السرية

عيد مريمي للكنيسة اجمع !
تتمة صفحة 1

األب ماتيو ،الكاهن الجديد،
كان حاضرا معنا ليشكر روزا
ميستيكا ألنها ساعدته في
الوصول الى الكهنوت
وليعهد لها مهمته الكهنوتية.
قبلت مريم بشهادة حب ابنها للبشر
ورحّبت بجميع الشعوب ابناء لها ،وذلك
بشخص التلميذ الحبيب ،وحضنتهم كأطفال
ولدوا من جديد في الحياة اإللهية .عندما
كانت واقفة تحت اقدام الصليب وبعد ان
اسلم ابنها روحه ،اصبحت مريم ام
للكنيسة.
كذلك بإختيار يسوع تلميذه الحبيب يكون
قد إختار كل تالميذه ليتنعموا بحب ودفئ
وحنان األم وبالمقابل اوصاهم بها حتى
بالمقابل يحتضنوها ويهتمون بها .فجعل
الرابط بين امه وتالميذه رابطا متبادال.
بدأت مريم عملها األمومي في الكنيسة
الحديثة الوالدة  ،من علّية صهيون ،عندما
كانت تصلي مع الرسل منتظرة الروح
القدس (اعمال الرسل 9و.)95
نهار اإلثنين في  59ايّار  5192في
فونتانيل إحتفلنا للمرة األولى بهذا العيد
المريمي الجديد ،كما سنحتفل ايضا في
 2و  93تموز بالعيد السنوي لروزا
ميستيكا ونكرّ مها على ا ّنها ا ّم الكنيسة.
نعيش في فونتانيل احداثا مهمة من
خالل تكريم مريم ،واليوم اصبحنا
ندرك معانيها ورموزها اكثر واكثر.
منذ اكثر من خمسون عاما  ،والحجاج
وجميع المؤمنين الذين يقصدون
فونتانيل يكرّ مون روزا ميستيكا على
انها ام الكنيسة وشفيعتها طالبين منها
ان تحضنها بعطفها وتغذيها وتجدد
الحياة فيها .بدأت مريم بهذه المهمة
األمومية عندما كانت واقفة تحت اقدام
الصليب،

واستمرت على مر التاريخ ترافق
الكنيسة في رحلتها ،كحامية لها ال
سيما في اللحظات األكثر صعوبة،
مانحة كل المؤمنين ثمار الروح
القدس ،في عيد العنصرة الدائم.
كثيرون من الحجاج يقصدون فونتانيل
للتعبير عن شكرهم وإمتنانهم لروزا
ميستيكا ،حيث تمكنوا بمساعدتها

ودعمها األمومي لهم من ان يولدوا من
جديد ،ويكتشفوا من جديد قوة الحياة
اإللهية التي منحت لهم بالمعمودية،
والتي جعلتهم ينتمون الى الكنيسة،
فيقبلوا بفرح وبحب صليبهم تماما كمريم
التي قبلت كل شيئ والبرهان وقوفها
تحت اقدام الصليب.
نشكر الرب على هذا العيد الجديد
ونرحب به في روزنامتنا
الليتورجية ،حيث انه إعتبارا من
هذا العام إنتشر رسميا في
الكنائس اجمع.
كما وان تعميم هذا العيد يؤكد روح
التفاني الحقيقي التي تميز
تكريمنا وتفانينا لمريم في
فونتانيل منذ نشأة رحلتنا
التاريخية.
ندعو ونجدد إيماننا بشفاعة البابا بولس
السادس الذي سيرتفع الى مقام
القديسين في  95تشرين األول
والذي طالما احب كنيسته األم
خاصة في اصعب الظروف
واألوقات
المندوب األسقفي
مونسنيور ماركو البا

نذ ّكر بأن  93تموز سيكون عيد روزا
ميستيكا وألسباب عملية سوف نحتفل به
ايضا في  2تموز اي نهار األحد حتى
يتس ّنى للجميع المشاركة واإلحتفال بهذا
العيد.
كتبت األم بيارينا جيلي في مذكراتها
بمناسبة عيد روزا ميستيكا ما يلي:اتمنى
ان يكون الثالث عشر من كل شهر يوما
مريميا يحتفى به على ان تسبقه
استعدادات وصلوات خالل اإلثني عشر
يوما تمهيدا له .هذا اليوم سيكون للتكفير
عن كل اإلهانا ت من قبل النفوس المكرّ سة بحق ربنا  ،والتي بسبب اخطائهم
غرسوا في قلب ابني الحبيب وفي قلبي ثالثة سيوف حادة.
سأسكب في هذا اليوم فيضا من نعمي وقداسة عظيمة على الدعوات وعلى
المؤسسات الدينية والكهنة العلمانيين اللذين القى عندهم اكراما وتبجيل.
يجب ان يكون هذا اليوم مق ّدس وذلك باإلحتفال بالقداس وبتالوة الوردية
وبساعة سجود .اتمنى على كل جماعة صالة او مؤسسة دينية ان يحتفلوا بهذا
اليوم من كل عام.
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هذه األرقام الغريبة

:

" هذذذذذه المذذذذرا سذذذذوع نغذذذذالع مولذذذذوعا ريبذذذذا بغذذذذ ال ذذذذي بغذذذذد ا
علمنذذذا بذذذذ مذذذريم لذذذذديفا تفلذذذذيف ريبذذذا هذذذذي األرقذذذذام وهذذذذا الذذذذرقم هذذذذو
الثالذذذذر ع ذذذذر مذذذذ ال ذذذذفر والذذذذذ يذذذذتم هيذذذذ ربذذذذ الغديذذذذد مذذذذ األحذذذذدار
هتلذذع مذذريم هذذذا اليذذوم هذذي مركذذ ا هتمذذام .مذذا يبذذر اهميذذة هذذذا اليذذوم
عنذذذد مذذذريم :اوال وقبذذذل كذذذل ذذذيف طفذذذورا ها يمذذذا .ها يمذذذا هذذذي قريذذذة
صذذذغيرا هذذذي البرتغذذذال يذذذر مغروهذذذة :طفذذذر مذذذريم علذذذا ثذذذفر ا فذذذال
رعذذذاا :لوسذذذي جاسذذذين وهرنسذذذوا وذلذذذي هذذذي  11ايذذذار مذذذ عذذذام .1111
بغذذذدها اع ذذذتفم موعذذذدا الذذذر بذذذنفال التذذذاريت علذذذا ثفثذذذة ا ذذذفر متتاليذذذة.
كذذذا ذلذذذي هذذذي ذذذفر ح يذذذرا وتمذذذو امذذذا هذذذي ذذذفر اب وبسذذذبب عذذذدم
تمكذذذذذ األ فذذذذذال الذذذذذثفر مذذذذذ الوصذذذذذول الذذذذذا كوهذذذذذا د إيذذذذذرا (مكذذذذذا
الطفذذذذورا ) حصذذذذل الطفذذذذور اسذذذذتثنا يا هذذذذي  11اب بذذذذدال مذذذذ  . 11امذذذذا
هذذي ايلذذول طفذذر مذذريم مذذ جديذذد هذذي الثالذذر ع ذذر مذذ ال ذذفر وكذذذلي
هي ال فر الذ تفه.
ولكن رقم  93في ظهورات فاطيما
كان له اهميّة كبيرة غير موعد
الظهورات.
ففي  93ايّار من عام ،9129
ذكرى الظهور األول لفاطيما
تعرّ ض البابا بولس الثاني لحادثة
إغتيال ونجا منها بأعجوبة بعد ان
تدخلت مريم وحمته ومنعت
الرصاصة من ان تخترق احشائه،
فلو دخلت لكان البابا قد تعرض
لنزيف خطير مميت لن ينجو منه.
كذلك في  93شباط من عام ،5112
إنتقلت الى رحمة هللا الرائية الثالثة
لوسي وهي كانت الوحيدة المتبقية
على قيد الحياة.
ايضا ان مونتيكياري وفونتانيل
يرتبطان ارتباطا وثيقا بالرقم .93
نحن نعلم تماما بأن الظهورات هنا
ما زالت تحت قيد الدرس ،ولكن في
إنتظار اإلنتهاء من التحقيقات،
يمكننا مالحظة بعض التقارب .في
عدد من الظهورات كانت ام هللا وأم
الكنيسة تذكرنا دائما بظهورات
فاطيما ،فاطيما (وهي تدل على
قلبها الطاهر طالبة التكرس له) ففي
ظهوراتها األولى قالت مريم للرائية
بيارينا بأنها ترغب بأن يكون كل
 93من كل شهر يوم مريمي
مخصص لتكريم روزا ميستيكا.

ومع مرور الزمن تركز اإلهتمام
على وجه الخصوص على الثالث
عشر من شهرين في السنة وهما:
 93تموز ،وقد إختارته مريم ليكون
يوم عيدها و  93تشرين األول وهو
مخصص للمناولة التكفيرية (اي
التعويضية واإلصالحية
Communion Réparatrice
نهارين مميزين يعرفهم جيدا كل
اللذين يكرّ مون روزا ميستيكا ،ألن
هذا التكريم إنتشر اكثر وأكثر في
مختلف بلدان العالم مع مرور
الوقت .سأنتقل الى العقل والمنطق
ألقول لكم اهمية هذا الرقم .كتب
اإلنجيلي الشهير جان فرانكو
رافازي":حتى اللذين ال يقرأون
الكتاب المقدس يعرفون ان في
نصوصه إرتكاز كبير على األرقام.
وهي ليست ارقام للعمليات الحسابية
بل هي ارقام رمزية ومعنوية .في
هذا الصدد هناك امثلة كثيرة بغاية
األهمية:
نبدأ بالرقم  ،9انه رقم إلهي بإمتياز،
فاهلل واحد "إسمعي يا إسرائيل الرب
إلهنا رب واحد (تث  )9:5وأيضا
الرقم  3وهذا الرقم يرمز الى الكمال
ألنه رمز الثالوث األقدس (اآلب
واإلبن والروح القدس)

وال ننسى التجارب الثالث الذي تعرض
لها يسوع بعد ان صام اربعون يوما ،
وهي ترمز الى المخاطر األساسية التي
بإستطاعتها ان تغرق اإلنسان وهي :
السلطة ،الثروة والشهرة".
كل ما قرأناه حتى اآلن نربطه بالرقم 93
الذي هو نتيجة الجمع بين الرقم  9ورقم 3
،إذ له قيمة دينية عظيمة ومميزة ،ألنه
ّ
يمثل غنى وإكتمال اإلله المسيحي في
ابعاده .لهذا كان هذا الرقم مميزا عند
مريم ،وحاولت إدخال مفهومه في
اإلنسانية ،من خالل توقيت ظهوراتها.
ولكن إذا ما نظرنا بعمق اكثر نجد ان
الرقم  93له معان غنية اخرى .فالرقم 93
يساوي ( )93= 9+95وهو في الواقع
الرقم الذي يظهر مرات عدة في الكتاب
المق ّدس ويقول رافاسي ايضا بأن ها الرقم
يشير الى خيارات وإنتخابات فهناك اسباط
اسرائيل اإلثني عشر والرسل اإلثني عشر
واللذين يصبح عددهم  93مع يسوع إذا ما
إعتبرناهم في وحدة معهم وحدة متالحمة
ومتكررة عندما اوكلهم يسوع بمهامه في
التبشير وطرد الشياطين وشفاء
المرضى(...متى .)59-9/ 91
ّ
كذلك وفي العشاء االخير عندما كانوا كلهم
مجتمعين في العليّة ،اسس اإلفخارستيا،
وعندما قام من الموت وصعد الى السماء،
اجتمع التالميذ في العليّة ليمتلئوا من
الروح القدس  .ولكن هذه المرة كان
عددهم  93مع مريم التي كانت متواجدة
معهم.
منذ تلك اللحظة بدأت الكنيسة ّ
تشق طريقها
رسميا،وتأسست على هذا الشكل :نواتها
يسوع في اإلفخارستيا ،ومهامها توالها
خليفة الرسل اما حمايتها فعهدت الى مريم
ام يسوع والتي هي اليوم ام اإلفخارستيا
وام الكنيسة.
كل هذه االسباب جعلت مريم تفضل
وتختار العدد  93النه يمثل السر األلهي
وعملها من خالل الكنيسة التي نعرفها
وتلك التي تحضرها لنا في الحياة الثانية.
اترككم لتتأملوا وتفكروا مليا بكل تلك
األمور.
رو انا بري يتي ميسور .
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حصلنا علا
عالمة سماوبة :السبت  1حزيران  5192ذكرى قلب مريم الطاهر ، ،كنت احتفل
بالقداس المسائي في الساعة الخامسة في فونتانيل .وفي نهاية القداس طلبت من المؤمنين
ان يصلوا من اجلي ومن اجل الكهنة ومن اجل كل اللذين رافقوني في القداس وكل اللذين
تكرسوا معي .ألنه في ذلك اليوم اي منذ  55عاما احتفلنا بالقاس للمرة األولى.
انا من مونتيكياري األصل لذلك إحتفلت بقداسي األول
،
ليس بعيدا عن هنا إحتفلت به في الكاتدرائيّة.
بعد اإلحتفال ،إقترب مني زوجان "انا و فرانشيسكو" واخرجا
صورة من اإلنجيل الذي يحملوه وأعطوني
إياها وسألوني إذا كنت أعرف هذه الصورة كانت
تلك الصورة من الصور التي وزعتها في قداسي األول!
فسألتهم عن هويتهم ومن اين حصلوا عليها؟"
قالوا لي بأنهم من ميالنو ،وتزوجوا منذ 55
عاما في  1حزيران من عام  9119وقصدوا فونتانيل طالبين
من مريم نعمة األمومة وكان يومها يصادف عيد الجسد
اي عيد القربان المقدس وبما اننا لم نتمكن من حضور القداس في فونتانيل قصدنا
الكاتدرائية لحضور القداس وكان يصادف القداس األول لكاهن شاب وزع علينا هذه
الصورة .وفي السنة التالية اي في  1حزيران  9117اصبحت حامال وولدت ابننا في 2
آذار  9112ومنذ ذلك الوقت ونحن نزور سنويا روزا ميستيكا كعربون شكر لها .هذه
السنة كانت مفاجأتنا جدا كبيرة ،حيث التقينا بالكاهن نفسه الذي قدس لنا منذ  55عاما
اثناء قداسه األول .بنظر اآلخرون انه ألمر جدا عادي ،اما بنظرنا فاألمر مختلف تماما،
فهي مصادفة غريبة  .وبنطر اإليمان انها عالمة من مريم احبت ان تمنحنا إياها بعيد
قلبها الطاهر حتى تظهر لنا كبف ان الرب دائما موجود وان مريم تدعونا دائما لتمجيد
دو انجيلو بي يتي
الرب الذي يصنع العجائب.
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 0 970::ق ّداس
 09903:وردية
 0 990::سجود
ااألحد  8تموز عيد روزا ميستيكا ام الكنيسة
 11-11إعترافات  11:11سجود  : 11:11وردية  :11:11قداس
 0 97:11قداس
 092:11- 99:11إعترافات  0 9903:الوردية
الجمعة  11تموز نهار مريمي على شرف روزا ميستيكا
 0 97:11قداس
 0 99:11إعترافات وسجود  0 9903:الوردية
اإلثنين  11تموز :عيد سيدة الكرمل
الخميس 11تموز :عيد يواكيم وحنة والدي مريم العذراء
 0 97011قداس
 099:31وردية
 99:11إعترافات
 970::قداس
 0 970::قداس

اإلثنثن  11آب نهار مريمي على شرف روزا ميستيكا
 0 9903:الوردية
 0 990::إعترافات وسجود
األربعاء  11آب  :عيد انتقال مريم العذراء
 0 97:11قداس
 092:11- 99:11إعترافات  0 9903:الوردية

 0 970::قداس

اإلستعالمات + 31131195999 :المسؤول+ 313557113212 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

م اهريقيا الجنوبية :ننشر هذه الشهادة بفرح كبير ألنها
اتتنا من بلد بعيد جدا ليس لدينا اي اتصال معه.
في  91حزيران  5192اكراما ليسوع وتمجيدا لروزا
ميستيكا اسسنا مجموعة صالة من ابناء الرعية ومن الكهنة
والراهبات على شرف ماريا روزا ميستيكا .بدأت هذه
الدعوة منذ العام الماضي في حزيران  .5197إحتفلنا
بساعة النعم من الساعة 95:11ظهرا حتى الساعة .9:11
كما إحتفلنا ب  93تشرين األول وطلبنا برنامج الصلوات
المخصص لهذا النهار  ...إضافة الى تمثال روزا ميستيكا
المزيار الذي ناخذه ليزور البيوت واألديرة والمنازل.
كثيرون التمسوا نعما بحضور مريم وأخذوا بركتها
ك(حصول على وظائف ،شفاءات ،راحة ،إرتدادات)...
(مع تحياتي ( M
تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد
اكثر وأكثر.
نرجو بلطف التعاون مع القراء للحفاظ على العالقة مع المؤمنين.
اذا كان باإلمكان الحصول عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو
منكم ارسال العنوان حتى ال نرسلها بالبريد العادي .نتمنى من

حضرتكم المساهمة بحد ادنى .المؤسسة ستواصل
إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول عليها ،حتى
للذين ال يستطيعون المساهمة .على الراغبين في
التبرع او المساهمة الرجاء إستخدام التفاصيل
المصرفية التالية:
 Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICAFONTANELLE
“Organe ecclésiastique reconnu par la
 communautéInscrit au registre des personnes morales au n °
”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 (le dernière caractère
)”est un: “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

المساحة ال تسمح لنا بنقل العديد من الشهادات الجميلة التي تكتب عن
ماريا روزا ميستيكا ،ولكن كلها حفظت في سجالتنا .نحن جميعا
متحدين بالصالة وبقلب ماريا روزا ميستيكا األمومي.
جمعية روزا ميستيكا – فونتانيل
مجلّة شهرية مؤسسة ماريا روزوا ميستيكا P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI
(Brescia) – ITALY Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
للتواصل الرجاء اإلتصال: Loc. Fontanelle - Via Madonnina
Tel: 030هاتف: 964111111464000

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
الموقع اإللكتروني التاليwww.rosamisticafontanelle.it

 :جمعية ال تبغي

الربحPoste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Bresci

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
المدير المسؤول  :رو انا بري يتي بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا
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