صوت مريم الوردة الس ّرية أم الكنيسة في العالم اجمع
فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)
ايار  -حزيران  2018سنة  28عدد3
مجلة شهريّة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل

كاهن
الى األبد

روزا ميستيكا ودعوات التكريس

”

يفم نتصف م من م لفصف م ،م 
ابفصحديدم يفم ل ألحدم لفرلبعم ن م 
من م لفصف ،م لحدم لفرلعيم 
لففاحل،م تدعوم لفكتيسةم للفالةم 
لتم لملكرسة،م 
ن م لجلم لدلعو
ّ
حىتم يس مترم للآبم بسكبم هذهم 
لملوهبةم للمثينةم عىلم لفكتيسة،م 
حافظام بعنايصهم ل إلفهيةم لكم 
لفنصوسم لملكرسة.
ّ

“

في فونتانيل وإنطالقا من تجاربنا
الروحية التي انتشرت في العالم
اجمع ،تتواصل صلواتنا بإستمرار
من اجل جميع الدعوات المميّزة.
كما يمكننا القول بأن التفاني
لروزا ميستيكا مرتبط به ا النوع
من الصلوات وطلب الشفاعة.
وه ه الصلوات والدعاءات تصل
الى اآلب من خالل مريم .
في السنوات الماضية بدأت ه ه
الصلوات تثمر نعما ،ه ه النعم
هي بالنسبة لنا عالمة عظيمة،
تم ّدنا باآلمل والتعزية في ه ه
االوقات العصيبة ،حيث يسيطر
عليها الجفاف والنقص في
الدعوات.
ففي البرازيل تم تأسيس جماعة
دينية للنساء ،بإسم ماريا روزا
ميستيكا ،مستمدة منها ثمار
اعمالها.

إضافة الى عدد كبير من
المبشرين والتالمي اإلكليريكيين
يقصدون فونتانيل ،من مختلف
انحاء العالم حتى يعهدوا مسيرتهم
المهنية والكهنوتية الى روزا
ميستيكا.
جماعات كثيرة امضت في ه ا
المكان اوقاتا من الصالة والصمت
والتامل.
من بضع سنوات قصدت ه ا
المكان جماعة سريالنكية (،كهنة
جدد مع مطرانهم) وكرّ سوا
كهنوتهم لروزا ميستيكا.
إضافة الى لك ،وفي ه ا العام،
شاركنا مع كنيسة في الهند في
والية كيراال عطاء آخر من هللا،
وهبة اخرى من روزا ميستيكا
كانت بغاية االهمية بالنسبة لنا في
فونتانيل.
دون ماتيو ،طالب كهنوتي
تتمة صفحة 2
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روزا ميستيكا ودعوات التكريس
تتمة صفحة 1

قصد فونتانيل مرات عدة في
السنوات االخيرة ،وفي الثالث من
كانون الثاني  ،8102ارتسم كاهنا
على م ب الرب متخ ا روزا ميستكا
شفيعة لكهنوته.
ينتمي دون ماتيو الى مجموعة الكهنة
المبشرين والتي تاسست في ايطاليا
في ابرشية اورفياتو – تود  ،تحت
اسم سانتا ماريا ديلال لوتشي وهي
مرتبطة بمزار مريمي تأسس سنة
 0181في مقاطعة تيرني.
بما ان ه ه الرهبنة المريمية تكرّ ست
في مسيرتها لمريم الع راء ،وتميزت
بزخمها القو في التبشير ،فهي
ترغب في المستقبل ان تتشارك
وتتحد مع اإلخوة الكهنوتيين
المكرسين لروزا ميستيكا بدءا من
الهند.

في السنوات الماضية ،إتصل بنا مرات
عدة عدد من الكهنة من مختلف انحاء
العالم،واخبرونا عن رغبتهم القوية به ا
الموضوع،وهم مدركين تماما تأثير
ثمار ه ه العبادة على عملهم الرسولي
وفي حياتهم الخاصة.

نعهددد دون مدداتيو الددى العنايددة اإللهيددة
والددى روزا ميستسددكا ونشددكره علددى
كدددل ااعمدددال الخ ّيدددرة التدددي زرعهدددا
خدددالل وجدددوده معندددا فدددي فونتانيدددل،
ونسددلّم مددريم العدد راء ،ام الكنيسددة ،
كافة الدعوات الكهنوتية حتى تنضد
وتثمدددددر فدددددي قلدددددوب العديدددددد مددددددن
ااشدددخاص كمدددا نوكدددل اليهدددا جميدددع
الكهنة والمكرّ سدين فدي العدالم اجمدع،
فتضددعهم بكدددل ثقددة بدددين يدددد اآلب،
حتى يتدابعوا مسديرتهم لخدمدة مملكدة
ابنه.
تماما كما تعلمنا من الصالة الخاصدة
بماريددا روزا ميسددتيكا والتددي نتلوهددا
دائما في فونتانيل وفدي العدالم اجمدع،
والتي تقول:

ايتها الوردة السدرية ،روزا ميسدتيكا،
يددا سددلطانة الرسددل،اجعلي الدددعوات
الكهنوتيدددة والرهبانيدددة تتفدددت بدددوفرة
حددول مدد اب القربددان الم ّقددس ،ح ّتددى
تقدديم بحيدداة القداسددة التددي يحيددي فيهددا
وبغيرتهددا المتقدددة ،ملكددوت ابنددك فددي
العالم اجمع.
مونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي

مـــن ثمـارهم تـعرفــونـهـم
هناك مقطع من اإلنجيل ق ّدم
للمسيحيين توضيحا من اكثر من
الفي عام لتوجيههم على الطريق
الصحي في ه ا العالم .ا ليميزوا
بين ما هو جيّد وما هو غير جيّد،
وبمن نضع ثقتنا وبمن ال نثق
مطلقا ...و لك في انجيل متى
( ) 81-01 :7
"إِيَّا ُكم وااَ ِنبيا َء ال َك َّ ابين ،فإِ َّنهم
ِباس الخِراف ،وهُم في
َيأتو َن ُكم في ل ِ
ِمارهم
باطِ ن ِِهم ِ ئابٌ خاطِ فة .من ث ِ
عرفو َنهم .أَيُجْ نى م َِن ال َّش ْوكِ عِ َنبٌ
َت ِ
ِك ُك ُّل َش َجر ٍة
ْق تين؟ ك َ ل َ
أَو م َِن ال ُعلَّي ِ
َط ِّي َب ٍة ُتثم ُر ثِماراً َط ِّي َبة ،وال َّش َج َر ُة
َ
يس
الخبي َث ُة ُتث ِم ُر ثِماراً َخبيثة .فلَ َ
َّ
الط ِّي َب ِة أَن ُتثم َِر ثِماراً
لِل َّش َج َر ِة
َ
َخبيثة ،وال لِل َّش َجر ِة َ
الخبي َث ِة أن ُتثم َِر
ُ
ثِماراً َط ِّي َبة .و ُك ُّل َش َجر ٍة ال تثمِرُ
َث َمراً َطيِّبا ً ُت َ
قط ُع و ُت ْلقى في ال َّنار.
عرفو َنهم".
ِمارهِم َت ِ
فمِن ث ِ

للوصول الى الحكم الصحي في حدث معيّن او في اشخاص معينين ليس علينا تطبيق ا نظرية
مع ّقدة او اللجوء الى اعظم الخبراء ،كل ما علينا القيام به هو ااخ بالمنطق اابسط في العالم،
وال هو بمتناول الجميع حيث نزين االسباب مع النتائ ونقارن اصل ااشياء مع ااشياء
نفسها .ونسأل انفسنا هل ااشياء ااخيرة هي مفيدة لمصلحة العالم بشكل عام وللناس بشكل
خاص؟ هل تنت عالقة صحيحة مع هللا؟ هل تحمل السالم في مضمونها؟ هل تؤد الى الصحة
الجسدية والروحية ،والصفاء الداخلي وتعزيز روح ااخوة والمشاركة؟
ا ا كان الجواب إيجابيا فالنتيجة حتما إيجابية وغير سيئة .فاإلختبار يبين لنا ان المعيار المقترح
يحصد نتائ جيدة إ ا ما إستخدم بشكل صحي  .على سبيل المثال ،إ ا وزنا موضوع ما وقمنا
بالمقارنة والتحليل مع الترو واإلنتظار  ،تتوض بعض اامور المبهمة بالنسة لنا .تماما كما
تفعل الكنيسة إزاء ا ظهور لمعرفة ما ا ا كان موثوقا به او غير موثوق ،او في حال التحقق
من قداسة شخص معيّن" ،فتأخ الكنيسة وقتها ح ّتى تنجلي الحقائق لديها وتتوض اامور.
احيانا نم ّل من اإلنتظار ونجد الفترة الزمنية طويلة جدا للوصول الى القرار الصحي  ،او للحكم
بأمر معيّن ونعتبر بأن ه ه الطريقة سيئة جدا .ممكن ان يكون ه ا صحيحا بعض الشيء ولكن
الح ر في ه ه اامور امر ضرور للغاية.
ّ
التدخل الشيطاني ليس امرا من نس الخيال ،بل هو امر واقع والوقت هو
فالكنيسة تعلم جيّدا ان
ّ
البت بموضوع وختمه بعجلة ،او التوص ّل الى
الكفيل الوحيد للتمييزالصحي  ،وافضل بكثير من
حكم خاطئ يسبب خيبة امل وإرتباك وتشكك لدى المؤمنين.
ض كل اامور.
إ امع قليل من الصبر واإلنتظار ستنجلي كل الحقائق وتتو ّ
من المؤكد انكم تتساءلون عن ه ه المقدمة الطويلة التي كتبتها في بداية مقالي ؟ ما غايتها؟ ما
الرابط بأن تثمر الشجرة الجيّدة ثمارا جيدة والسيئة ثمارا سيئة؟
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كتبت ه ه المقدمة لتوضي ظهورات روزا ميستيكا والتي
مازالت الكنيسة تدرسها وتنتظر وتتر ّقب.
اعتقد بأن ه ا الوقت ال مضى كان بمثابة رجل صال
وسيعلن الحقيقة والصواب .
جميعكم يعلم كيف بدأ كل شيئ في مونتيكيار عام
0197مع الظهور ااول لروزا ميستيكا ،وكيف كانت
ردات الفعل والعقبات الكثيرة من قبل السلطات الكنسية.
فساد صمت وفترة طويلة من اإلنتظار والترقب والخضوع
حتى عام  0111ه ه المرّة كانت في فونتانيل حيث
ظهرت روزا ميستيكا من جديد ولمرات عديدة .ومن لك
الوقت وعلى الرغم من العقبات الكثيرة التي واجهت حقيقة
كل الظهورات ،لم يبقى التفاني لروزا ميستيكا محصورا
بمونتيكيار وفونتانيل بل إنتشر وبطريقة غير اعتيادية
وغير متوقعة في مختلف انحاء العالم.
ه ا امر ال يمكننا نفيه فالجميع بإمكانه رؤية ه ا الوضع
بكل تجرّ د ودون اية احكام مسبقة.
اظن ان اامر يستحق المزيد من الغوص في التفاصيل
حتى نشعر بالثقة والراحة في إيماننا ،ونلمس في سياق
االحداث بالتدخل اإللهي ،وكيف كانت اليد اإللهية تعمل في
سياق ااحداث.
ففي فونتانيل ايضا واجهت الظهورات عقبات كثيرة تماما
كالتي واجهتها من سنين عديدة في مونتيكيار  ،مما اعطى
فرصة ضئيلة للمعنيين بإنجاز بعض المبادرات ولكن ه ه
المرة بسلك مسارا مختلفا بعض الشيء:
على الرغم من كل التحفظات ش ّقت روزا ميستيكا طريقا
جديدا جعلها معروفة في العالم اجمع.
حصل ه ا عن طريق حجاج من المانيا ،كانوا بوضع
يسم لهم بالتصرّف والتحرّك  ،وبعد بضع سنوات اسسوا
بالتعاون مع رجل دين ااب لوس موسسة بإسم
Opus Rosa Mistica
تعمل على صنع تماثيل لروزا ميستيكا وتبركها من المياه
المقدسة في فونتانيل وترسلها الى مختلف ارجاء العالم مع
كتاب يخبر عن قصة الظهورات والصلوات وتالوة
الوردية...
انها مبادرة مهمة وجديرة بالثناء ،ولكنها ال تفسّرقبول
السلطات الكنسية به ه العبادة .ولكن الثمار واامور الجيّدة
التي نتجت عن ه ا اإلنتشار يوض لنا اهمية ه ا الظهور.

في الواقع لدينا ارشيف مليء بالرسائل تخبرنا عن والدة جمعيّات بإسم
روزا ميستيكا في مختلف انحاء العالم .إضافة الى شهادات حياة وإرتدادات
وشفاءات جسدية وروحية وظواهر غير طبيعية...وبناء مزارات تحمل إسم
روزا ميستيكا في مختلف ارجاء العالم ،ففي الصين البلد ال يصعب فيه
التديّن المسيحي  ،شيّد مزارا يحمل إسم روزا ميستيكا.ناهيك عن العديد من
الدعوات الكهنوتية ،والرهبنة التي تحمل إسمها (كهنة وراهبات).
نحن نتل ّقى بإستمرار رسائل من ه ا النوع ورسائل تخبرنا عن ظواهر غير
إعتيادية تحصل تحت إسم روزا ميستيكا كدموع من الدم تنهمر من عيني
روزا ورش زيت حيث يتبارك به المؤمنين والمرضى فينالوا شفاءات
جسدية وروحيّة ،وظواهر نور....
وال ننسى عدد الحجاج ال ين يقصدون فونتانيل على الرغم من كل
التحفظات  ،والتسهيالت التي تقدّمها للحجاج ال ين يقصدون المكان في
كافة المناسبات الدينية  ،فبرنام الصلوات واإلعترافات والقداديس
والزياحات والتبرك بالمياه واإلغتسال بالحوض الصغير قرب النبع
والصعود على الدرج المقدّس والصالة بتفان لروزا ميستيكا....كل ه ا
مؤمن على الرغم من التحفظات.
ايها القراء ااعزاء ،انتم من خالل قراءتكم لمجلتنا الصغيرة والمترجمة
الى ثماني لغات تتم ّكنون من قراءة رسائل مؤثرة من مختلف انحاء العالم.
فالثمار كانت غنية وجيّدة على مر السنين ،ثمار إيجابية للعديد من
المؤمنين ،كل ه ا ساعدنا على تخطي الكثير من الصعاب الموجودة في
فونتانيل.
الدراسات ما زالت مستمرة لدرس كل االحداث في فونتانيل ومونتيكيار
وهي من فترة تؤخ على محمل الجد ،مما يجعلنا نأمل نتائ إيجابية في
الوقت القريب.
نوكل كل شيء كالعادة الى روزا ميستيكا – ام الكنيسة ،والتي ستقودنا
دائما نحو اافضل
روزانا بريشيتي ميسوري
عزيزي المطران ماركو البا ،واألم ماريزا وجميع اعزائي في روزا ميستيكا
فونتانيل،
بنعمة هللا وبشفاعة روزا ميستيكا اصبحت كاهنا.
اعرف تماما ان روزا ميستيكا اعطتني بركتها وساعدتني كثيرا للوصول الى
درجة الكهنوت.
رسامتي الكهنوتية تمت في  3كانون االني  8102بعد الظهر .انا ممتن جدا
لصلواتكم ،تابعوا الصالة من اجل حياتي الكهنوتية الجديدة.
سالمي الى جميع اصدقائنا.فليبارككم يسوع ومريم ومار يوسف
مع خالص الحب والصالة .ابوكم ماتيو
(االب سوبيتش ماتيو كيراال – الهند)
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من اارجنتين :نتم ّنى للجميع فصحا
مجيدا وله ه المناسبة ارسل لكم ه ه
الصورة التي اخ ت في حديقة الكنيسة
تكارا للقداس ااول ال اقيم على
شرف روزا ميستيكا في -1-01
 0121خمسة وثالثون عاما على بدء
تفانينا لروزا ميستيكا  ،التي لمستنا
جميعنا وغمرتها برعايتها وعطفها
وبفيض بركاتها.
نأمل من صميم قلوبنا اإلستمرار من
خالل الشباب المتحمسين اإلستمرار
بقطف رموز الورود الثالث
صالة،تضحية،ومغفرة
مجموعة صالة ماريا روزا ميستيكا
انجيال دو فالنتين السينو -بيونس ايرس
االرجنتين.
انـا تاغليافيري

حصلنا على

اوكلت االخت ماريا كالرا دعوتها
الرهبانبة الى السيدة الع راء روزا
ميستيكا واتخ تها شفيعة لها حيث
طبعت بطاقات دعوتها على
صورتها

ايها اإلخوة وااخوات ،اخبركم بفرح
عظيم عن موعد رسامتي الكهنوتية مع
احد اخوتي ااخ اندره ،في رهبنة
اإلخوة المبتدئين و لك نهار السبت
الواقع فيه  1ايار  8102في بازيليك
ماريا سٍ.س.ماتردوميني في تمام
الساعة السابعة في نوسيرا .
جميعكم مدعويين له ا اإلحتفال،
ولكل البعيدين والل ين ال يستطيعوا
المجيء ارجو منهم مشاركتنا بصلواتهم.
اشكركم على دعمكم -احبكم ،خلصوا النفوس
األخ انطونيو دومينيكو بيو كالداريللي
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 0 170::ق ّداس
 01603:وردية
 0 160::سجود
اإلثنين  1ايّار :القديس يوسف شفيع الع ّمال وبدء الشهر المريمي
 0 170::قداس
 0 160::إعترافات  0 1603:الوردية
األحد  11ايار :نهار مريمي صعود الرب
 0 11:01الوردية  0 11:11القداس وبعد الظهر برنامج عادي
األحد  02ايار :العنصرة
اإلثنين  01ايّار :عيد مريم ام الكنيسة
 0 170::قداس
 0 1160::إعترافات  0 1603:الوردية
الخميس  11ايّار:عيد زيارة مريم وختام الشهر المريمي
 016:01وردية
 16:11إعترافات
0 21:01ق ّداس إحتفالي
 0 21:11إعترافات
األحد  1حزيران  :عيد جسد المسيح
الجمعة  8حزيران  :عيد قلب يسوع األقدس
 0 170::قداس
 0 160::إعترافات  0 1603:الوردية
السبت  9حزيران  :عيد قلب مريم الطاهر
 0 170::قداس
 0 160::إعترافات  0 1603:الوردية
األربعاء  11حزيران  :عيد مار انطونيوس البدواني ويوم مريمي
 0 170::قداس
 0 160::إعترافات  0 1603:الوردية
األحد  02حزيران عيد ميالد يوحنا المعمدان
الجمعة  09حزيران عيد القديسين بطرس وبولس
 0 170::قداس
 0 160::إعترافات  0 1603:الوردية

اإلستعالمات + 09101963111 :المسؤول+ 090237990898 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكثر وأكثر.
نرجو بلطف التعاون مع القراء للحفاظ على العالقة مع المؤمنين.
ا ا كان باإلمكان الحصول عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال العنوان
حتى ال نرسلها بالبريد العاد  .نتمنى من حضرتكم المساهمة بحد ادنى.

المؤسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول عليها ،حتى
لل ين ال يستطيعون المساهمة .على الراغبين في التبرع او المساهمة
الرجاء إستخدام التفاصيل المصرفية التالية:
Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
 “Organe ecclésiastique reconnu par la communautéInscrit au registre des personnes morales au n ° 550 du
”15/04/2016
BANCA
CREDITO
COOPERATIVO
العديدDEL
GARDA
تكتب عن
الجميلة التي
من الشهادات
المساحة ال تسم لنا بنقل
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
جميعا
نحن
.
سجالتنا
في
حفظت
كلها
ولكن
ماريا روزا ميستيكا،
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0
dernière
est un:
)”“zero
(leاامومي.
ميستيكا
caractèreروزا
وبقلب ماريا
بالصالة
متحدين
POSTE ITALIANE
جمعية روزا ميستيكا – فونتانيل
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

شهرية مجلّة
ميستيكا روزوا ماريا مؤسسة
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
:اإلتصال الرجاء للتواصل
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030

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

 :جمعية ال

تبغي الرب 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 Bresci

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
المدير المسؤول  :روزانا بريشيتي
بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
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