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مجلة شهريّة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل
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الوقت المالئم لنتغيّر

ب يأتي الينا مرة اخرى.
إخوتي وأخواتي األعزّاء ،إن فصح الر ّ
ضر للعيد.
دم لنا العناية اإللهية زمن الصوم لنتح ّ
كل عام ،تق ّ
دسة لتحولنا" فالصوم يتيح لنا امكانية العودة الى الرب من كل قلبنا وبكل
انه "عالمة مق ّ
كياننا .
هذا العام ايضا اودّ ان ادعو الكنيسة بأكملها كي تعيش بالروح والحق خالل زمن النعمة هذا،
واقوم بذلك مستوحيا من عبارة ليسوع في إنجيل متى ( )24-42وهي " :ولكثرة اإلثم تبرد
محبّة الكثيرين"
إزاء هذه األحداث المؤلمة،
سيضللكم بعض األنبياء الكذبة،
فيعملون على إطفاء نور اإلحسان
والخيرفي قلوبكم  ،اللذان هما
اساس اإلنجيل.

مع هذه الكلمات ّ
يحثنا البابا
فرنسيس لبدء رحلتنا الروحية
برسالة الصوم الكبير .2102
فهو ّ
يحثنا على ان نكون على
بيّنة من الخطر الذي يتعرّض له
إيماننا بيسوع  ،وحبنا له
وإلخوتنا ،للبرودة والفتور دون
ان ندري..

نحن نعيش في اوقات مضطربة
ومؤلمة في تاريخ اإلنسانية
والكنيسة.

"في جبل الزيتون ،تحديدا هناك
حيث بدأت آالم الرب،ر ّد يسوع
على سؤال التالميذ ردا عظيما،
وبعض المؤمنين سيجدون نفسهم
بالوضع نفسه:

اوقات حيث يكون قلب اإلنسان
اكثر عرضة للخطر واإلرتباك
والجفاف و حيث الحقائق
األساسية عن اإلنسان والحياة
المتبلبلة .

لهذا السبب نحن مدعوون للعمل
على انفسنا بشكل ج ّدي  ،والوعي
على اسباب إيماننا للتبشير
باإلنجيل الذي هو األمل الحقيقي
لنا والبشرية من حولنا مع كافة
جراحهم ومصاعبهم.
فلنقبل اذا بتواضع دعوة البابا
للعودة الى انفسنا بكل وضوح "
كل واحد منا هو مدعو للتميّز في
قلبه()...
تتمة صفحة 2
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تتمة صفحة 1

كيف يبرد فينا الخير؟
في الوقت نفسه نحن مدعوون
إلكتشاف بعض اإللتزامات
النموذجية للصيام ،كاإلمتناع
عن الطعام ،والصدقة وعدم
الجري وراء الملذات الجسدية.

اكثر من حياتنا وذلك من خالل
تجاوز المحن وفي الترحيب
الغير مشروط بأشخاص نحن
مسؤولين عنهم ،إضافة الى
تجاوز احداث غير متوقعة والتي
تقلب حياتنا رأسا على عقب.

كلّها إجراءات تساعدنا على
تثقيف انفسنا لنق ّدم لآلب
السماوي التضحية والتي تهمنا

فلتصحبنا ماريا روزا ميستيكا
في زمن الصوم هذا حتى نصل
الى الفصح بقلب اكثر تجددا
ونقاء .حتى نبدأ بالحبّ من
جديد(")...

.حتى ولو لمسنا ان اإلحسان
والصدقة غابا من قلوب كثيرة،
ولكن ذلك اإليمان ال يمكن ان
يحدث بدون قلب هللا فهو يق ّدم
لنا دائما فرصا جديدة.
ليبدد نور المسيح القائم من
الموت بمجده ظالم القلب
والعقل"لكي نتم ّكن جميعا من
ان نعيش مجددا خبرة تلميذي
عمّاوس :ألن اإلصغاء الى
كلمة الربّ والغذاء من الخبز
اإلفخارستي سيسمحان لقلوبنا
بأن تت ّقد مجددا باإليمان
والرجاء والمحبة"
مونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي

شراكة القديسين
.يحصل معي هذا في كثير من األحيان ،ولكني
اعتقد بأنه يحدث مع معظم الناس في
حياتهم.كإستدعاء اشخاص ّ
اعزاء على قلوبنا
فارقونا وإنتقلوا للحياة األبدية ،خاصة عند
مرورنا بأوقات صعبة  ،فأطلب منهم المساعدة
والعون.
إذا ما ف ّكرنا في الموضوع نجد ا ّنها عالقة اكيدة
نشعر بها من دون إرادتنا بأنهم يشعرون
بإحتياجاتنا وبكل ما نشعر به ويتجاوبون معنا
وبالتالي يستمرون بشكل او بآخر بالتواصل
معنا بطريقة غامضة لكن حقيقية.
حن ال نخدع انفسنا ألننا نعلم بأن هذه العالقة
التي نعيشها ونشعر بها ليست سوى "شراكة
القديسين"تماما كما تدعوها الكنيسة .اي هذا
اإلتحاد باهلل بعد الموت ال يشمل فقط اللذين
كانوا قريبين منا بل يشمل كل ألشخاص في
جميع األماكن وفي كل األوقات .نعم – يبدو لي
هذ خبرا جديدا -نحن على تواصل دائم وثابت
ليس فقط مع األشخاص الذين نتعامل معهم

واألشخاص القريبين منا ،بل ايضا مع األشخاص
الذين سبقونا واصبحوا في دنيا الخلود ،سواء
كانوا قديسين ام رجاال ونساء عاديين ،حاولوا ان
يجدوا هللا بالرغم من إمكانيتهم المحدودة وهم اآلن
يتشاركون معه حياة الثالوث األقدس.
المشكلة اننا ال نستخدم في كثير من األحيان
الفرصة التي تعطى لنا في التواصل الروحي مع
هذا العالم الكبير الموجودين فيه ،بل ننغلق
ونتقوقع داخل قلبنا الصغير .لهذا السبب نشعر
احيانا بالوحدة والعزلة والتعاسة.
يخالج هذا الشعور كل الذين يسعون إليجاد
عالمات تواصل مع العالم اآلخر ،بطريقة مضللة
وخطيرة ومضادة لتعاليم الكنيسة.
فالكنيسة تقول لنا دائما - :إذا كان هناك جنة
فهناك ايضا جحيم يحاول بدوره ان يكون على
تواصل معنا إذا ما كنا حذرين  .الحقيقة انه ينبغي
علينا ان نعيش بطريقة افضل.
يقول لنا الكتاب المق ّدس بوضوح :هللا موجود
وهو اب رحوم وطيّب  ،خلق العالم وأعطى
الحياة لكل واحد منا بحب كبير.
يتبع -3-
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من الكاميرون
األوالد يتلون
المسبحة
إلتزام ابناء
رعية اوبك التي
تقع بمحاذاة مدينة
مبالمايا.
منذ سنوات وابناء رعيتنا مسجلّون في صفوف للتعليم الديني
ويقومون بخدمة القداس ونشجعهم على التفاني لمريم تحت إسم
"ماريا روزا ميستيكا" و"سيّدة الرجاء"
ّ
في المغارة داخل المركز حيث نكرّ م روزا ميستيكا يتعلم االوالد
التضحية  ،الصالة والتوبة والحصول على السالم داخل العائالت
و" يعون انهم جزء من ابناء هللا و يتعلّمون الرجاء طوال مسار
حياتهم من ناحية "سيّدة الرجاء.
Cfr. “Missione Redemptor hominis” n. 121 (2017) 3.

هو اب عطوف يرافقنا في رحلتنا على هذه األرض
ويساعدنا في مسيرتنا الروحية كي تكون حياتنا افضل
ليس فقط خالل حياتنا على هذه األرض بل بعد موتنا .
فنتشارك معه فرح الحياة األبدية.وليسهّل علينا
األمر،ارسل لنا الرب اخ مميز وقوي وهو يسوع
الناصري .كلمة الرب صارت إنسانا ،حيث جمع
الوهيته مع طبيعتنا اإلنسانية .وهذا يؤكد لنا بأن كل
إنسان قادر على تحقيق الحب الكبير -للرب وألخيه
اإلنسان -تماما كما اوضح لنا يسوع على الصليب وهو
يرسم طريق القيامة.
تصميم رائع وجميل يذهلنا ويبهرنا في كل مرة .ولكن
في كثير من األحيان نبقى امامه غير مبالين ال بل
نكون عدائيين.
على عكسنا تماما ،إمراة في عمر الشباب عاشت هذا
الوضع ،انها مريم ،التي اعطت نفسها بكليتها هلل،
وقبلت ان تكون جزءا منه  .نحن نعرف القصة وكيف
حصلت كل األمور .في البداية تعجبت عند سماعها
البشارة الغير العادية ،ولكن سرعان ما وافقت دون
تردد على ان تصبح اما

دوناتيال البالغة من العمر  82سنة تعيش في مقاطعة نوفارا
ارسلت لنا شهادة جميلة وأعجوبة شفاء حاولنا ان
نختصرها بسبب ضيق المساحة.
منذ كانون الثاني عام  2100وانا اعاني من حاالت
مرضية مختلفة (إضطراب في الجهاز الهضمي ،إلتهاب
في المعدة واألمعاء ،وحساسية بنسبة  %011على
الالكتوز ونقص في الحديد والم قوي في المفاصل خاصة
عند الكاحلين والمعصم والكتفين الخ...
منذ  7كانون الثاني  ،2108بعد وقوعي عن الدرج كسرت
رجلي كسرين من الكاحل ومن القصلة(التيبيا)  .خضعت
لعملية جراحية عانيت بعدها األمرّين  .عام  2102رحت
اعاني من التكلّس  ،وعلى الرغم من العالج بقيت رجلي
متورمة وإزداد األلم .صرت اتن ّقل بصعوبة مستعينا
بالعكازات.
في ذلك الوقت سمعت عن فونتانيل ورغبت كثيرا في رؤية
هذا المكان المقدّس.
في  7ايلول  2107قصدت مزار ماريا روزا ميستيكا في
مونتيكياري بالتحديد يوم تدشين المبنى الجديد .وعندما
نزلت في مغطس الماء شعرت بإرتياح كبير ومن كثرة
الذهول لم اعد اشعر باأللم .لم اعد بحاجة للعصا وال
للعكازات ،منذ  002يوم وانا احس بأني شفيت تماما
بشفاعة ماريا روزا ميستيكا .واآلن اعود ألشكرها من
جديد .احببت ان اشارك خبرتي معكم ،فتكلّمت مع كاهني
وطلب مني ان اطلعكم بشفائي.
شكرا سيدتي العزيزة ،ألنك سمعت صالتي.
دوناتيال من البرازيل
دوناتيال شكرا جزيال

للمسيح .فانجبته وارضعته ورافقته واصبحت اكثر وعيا
وإدراكا للسر الذي تعيشه ،فتبعته حتى الصليب.
بالتأكيد كان عليها ان تتحمل األلم ولكنها كانت اكيدة من
عظمة الخالق الذي ال يترك القلوب المتواضعة الخاضعة
لمشيئته .
وبإنتقالها الى السماء ،اضحت على مقربة من إبنها وعلى
تواصل مع جميع القديسين ،وتتابع مهمتها بمنحنا القوة
لقبول مشيئة هللا ،مثلها تماما ،فتتغيّر حياتنا.
هذا هو السر الذي يعمل على تغيير حياتنا والذي ّ
يتلخص
ببضع كلمات بسيطة.
فاعلموا إذا ان الحياة ليست كما تصورها لنا حواسنا ،بل
لديها ابعاد اخرى يمكن لقلبنا إذا ما إنفتح قليال ان يراها
ويشعر بها.
ّ
تاما كشعورنا بأن "موتانا " قريبون منا .ولكن هناك ايضا
شيا اهم علينا إكتشافه وعيشه ،شيئا يجعل من "وادي
الدموع " الذي نسمع عنه بصالة المريمية مكانا مليئا
بالفرح واألمل .فلتساعدنا مريم على تحقيق وعيش هذا
السالم.
روزانا بريشيتي ميسوري
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■ من البرازيل :ادعى فرناندو ب – انا من البرازيل ،من
عائلة كاثوليكية  ،اذهب بإنتظام الى الكنيسة ولكن لم اكن
يوما اؤمن بهذا القدر بمريم .عام  2112إكتشفت انني
مصاب بمرض التصلّب المتعدد كنت عندها في العشرين
من عمري .وهذا المرض ال عالج له .بالنسبة لشاب
صغير انها نهاية العالم وهذا ما شعرت به حقا.
لكن ذات يوم  ،وانا فاقد االمل مشلول غير قادر على
الحراك ،نظرت الى ماريا روزا ميستيكا في غرفتي
فشعرت بشيء اعجز عن تفسيره ،همسات في القلب كأنها
تقول لي" :بنيّ ،كن هادئا ال تخف ،انا معك".
منذ ذلك الوقت بدأت بالعالج وانا مقتنع بأني لست وحيدا
وبأن مريم تتشفع لي عند يسوع .هذه السنة  2102لم اعد
اشعر مطلقا بالمرض بعد  01سنين من األلم .انا أعيش
اليوم كما لو انني لم اشكو يوما من شيء  ،اشعر بأن
العبارة التي سمعتها من مريم "ابني ال تخف انا معك"
تعني في الحقيقة "ابني ال تخف انا دائما معك"
برنامج اإلحتفاالت الليتورجية آذار  -نيسان 2028
زمن الصوم والفصح المجيد
 0 020:1الوردية
كل يوم 0050:: :إعترافات
 0 020::قداس
كل اربعاء 0 050:: :إعترافات  0 0503:الوردية
كل جمعة 0 050:1 :إعترافات 0 0503:درب الصليب  02:11قداس
 0 020::قداس
كل سبت 0 050:: :إعترافات  0 0503:الوردية
األحد وأيام األعياد  0 070:: – 050::إعترافات
 0 020::ق ّداس
 00503:وردية
 0 050::سجود
الثالثاء  11آذار :نهار مريمي
اإلثنين  11آذار :عيد القديس يوسف
 0 02:11قداس
 0 0503:الوردية
 0 050::إعترافات و سجود
األحد  52آذار :عيد الشعانين وبدء التوقيت الصيفي اي تقديد ساعة واحدة
يبدأ القداس بتبريك اغصان الزيتون
 0 0203:الوردية
 02:11- 020::إعترافات  02:11سجود
 0 070::قداس إحتفالي
ثالثية الفصح  11-13-51 :آذار
خميس الغسل :توقيت العادي
جمعة اآلالم 0 05:11 0درب الصليب ورتبة دفن المصلوب
سبت النور 07011 – 050:: :إعترافات  0 07:11الوردية -ال قداس
األحد  1نيسان :عيد الفصح والقيامة 02:11-02:11 :إعترافات
 0 07:11قداس احتفالي
 0 02:11سجود  0 02:31وردية
 0 07:11قداس
اإلثنين  5نيسان :إثنين الفصح 0 02:31 :وردية
 0 9031صالة جماعية
األحد  8نيسان :احد الرحمة اإللهية
 00:11قداس إحتفالي وبعد الظهر ككل يوم عيد
 0 01:31زياح
اإلثنين  1نيسان  :اإلحتفال بعيد البشارة  02:11إعترافات  07:11قداس
الجمعة  11نيسان  :نهار مريمي
األربعاء  52نيسان :عيد القديس مرقس اإلنجيلي
0 07:11ق ّداس
 002:31وردية
اإلستعالمات + 39131928000 :المسؤول+ 393287993292 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

خضعت للعالج وكل شيء على ما يرام ولم اتعرض ابدا ألي
آثار جانبية وكأن كل األدوية تدخل الى جسمي بلطف كمياه
عذبة للشرب...
الصفاء والسالم اللذان اشعر بهما اليوم واللذان سأظل اشعر
بهما حتى مماتي ،حصلت عليهما بفضل ماريا روزا ميستيكا
وبفضل يسوع الذي سمع طلب امه ومنحني العديد من النعم
في حياتي .انا اليوم اصلي يوميا الوردية وهذا اجمل شيء
في حياتي .اإلختبارات موجودة دائما في حياتنا ،النفوس التي
تتجاوزها هي النفوس القريبة من هللا .انا اعلم اليوم بأنه مهما
حصل ،سأبقى دائما كاثوليكي ومريمي.
السالم عليك يا مريم ،سالمي لك يا رب ،في كل الظروف
وفي كل األوقات ...آمين
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 MISTICA - FONTANELLE
 “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
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
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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  :روزانا بريشيتي
بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
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