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اجمع أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص   

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
  6عدد 28سنة   2018 كانون األول –تشرين الثاني 

فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا  مجلة شهريّة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتي تدعو كل واحد مّنا ان يعيش 
 .حياة القداسة

 .إّنه نداء عاجل لمسؤوليتنا الحّرة
ففي : مؤخرا تتالت هذه الدعوات

الربيع الماضي، نشر البابا فرنسيس 

لرسولي، موضوع في اإلرشاد ا

الدعوة الى القداسة في العالم 

بالتحديد في الزمن الحالي  المعاصر،

وفي هذا الوضع الصعب نحن 

مدعوين لتقبل جذورنا  والنعم وهبات 

الروح القدس الذي يعمل بصبر في 

 ."خفايا حياتنا اليومية

اعتقد اّنه من المهّم تنمية نظرة 
اإليمان الساهرة والمتواضعة 
وان ال نسمح ان نفّوت بعض 

فمن جهة : ات اإللهّيةالمصادف
ان  تاريخ الكنيسة يمر بأوقات 
صعبة ال يمكن تصورها منذ 
سنوات عدة، وهذا يجعلنا نسأل 
انفسنا بثقة اكبر عن سبب 

ومن جّهة  .إيماننا ورجاءنا
اخرى، وفي وقتنا الحالي ال 
يمكننا إنكار بأن الكنيسة  في 
العالم اجمع وفي مختلف 
االبرشيات ال تتوقف عن 

نا بأمثال القّديسين تذكير
 الساطعة 

 

 مريم، باب السماء
وف نحتفل في فونتانيل بعيد جميع القّديسين، وسوف يدعونا في غضون أّيام قليلة، س

هذا اإلحتفال للتأمل والتفكير في المدينة السماوية، فضال عن وجوه القّديسين الذين 
اصبحوا شهودا احياء لحياة جديدة مع المسيح، حياة متألقة الجمال، واثقين بأّن 

بين الكنيسة الخالدة والكنيسة صداقتهم والروابط المشتركة ستوّحد بطريقة ال تنفصم 
 .األرضية، على الرغم من المحن المستمرة للتاريخ

 
 

 

 

 بولس السادس
 :أنا أؤمن يا ربّ 

 د أن أؤمن بكأري
 

 يا رّب، ليكن إيماني كاملا 
 يا رّب، ليكن إيماني حّراا 
 يا رّب، ليكن إيماني أكيداا 
 يا رّب، ليكن إيماني مقوّياا 
 يا رّب، ليكن إيماني فرحاا 

 يا رّب، ليكن إيماني ناشطاا 
 

 

عند األهل اللذين يعلّمون اوالدهم 
ء عند الرجال والنسا. بحّب كبير

اللذين يتعبون بتأمين لقمة العيش 
لمنازلهم، عند المرضى، عند 

الراهبات المسنين والمستمرين في 
 ..."اإلبتسامة

في هذا الصيف، نشر مطراننا 
بيارأنطونيو في رسالته الرعوّية 
: لبرمجة خدمته الرسولية بعنوان

جمال الحياة، في قداسة الوجوه 
.وفي وجوه القداسة  

___________________  
2تتمة صفحة   

 

 

 
بالتحديد 

في 
الزمن 
الحالي 

وفي هذا 
الوضع 
الصعب 

نحن 
مدعوين 

لتقبل 
جذورنا  

والنعم 
وهبات 
الروح 
القدس 
الذي 
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 .اإليمان مسيرة في النموّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مريم، باب السماء
 

1تتمة صفحة   

ان معاصرينا بحاجة : "كتب البابا بولس السادس
 " .الى الفرح والسلم في خضم مخاوفهم

يدعونا يسوع اليوم للعودة الى مصادر الفرح 
وذلك في اللقاء معه، والخيار الجريء بأخذ 

ومعرفة التخلّي عن األشياء المخاطر لنتبعه، 
 .لإلنضمام اليه والغوص في حياته

 ...سبق ان سلك القديسون هذا الطريق
شهد بولس السادس بشراسة جمال الفرح 

والسعادة في اإللتحاق الكلي بيسوع على الرغم 
 .من الصعاب وسوء الفهم

هذا هو الطريق العظيم المدعوين اليه جميعنا في 
شخاص آخرين نلتقي رحلتنا على األرض مع ا

 .بهم خلل مسيرتنا
لهذا السبب نحن بأمس الحاجة لإللتجاء الى ملكة 

 .العالم، باب السماء، الوردة السرّية، وأم الكنيسة
فبحنانها األمومي وبرعايتها لنا من السماء  

وبشراكة جميع القديسين نستطيع اعلن إيمان 
 .مليئ بالبهجة والفرح للعالم أجمع

 
 سفيي المندوب األ

 مونسنيور ماركو البا
 

 
 

هذا العنوان يساعدنا على فهم 
كيف يعكس وجه كل واحد منا 

ف يكون وجهنا نور المسيح، وكي
الحقل األول للشهادة لكل اللذين 

. يبحثون عن الحقيقة والحبّ 
حتى نكون نحن قبل المرسلين 

اريد ان اتحّدث في : "والمبّشرين
رسالتي عن القداسة ولكن ليس 

بل كأفق )...( كموضوع للعلج 
الهدف الذي )...( وضعنا فيه

 ..."نصبو اليه ككنيسة
تشرين األول وفي  11األحد 

حة القديس بطرس، سبع سا
من بينهم . قديسين جدد تقّدسوا 

البابا بولس السادس، بابا بريشيا 
الذي طالما احّب الكنيسة ودافع 

عنها في اوقات تاريخية خضعت 
 .لتغييرات كثيرة

 
 

 

في عظة التقديس اراد البابا 
 : فرنسيس ان يذكرنا بما يلي

 

منذ معرفتي بروزا ميستيكا، اّم الكنيسة، منذ اكثر من 
: عشرون عاماا، كنت افّكر دائما بهذه الكلمات الثلث

، اساس لرسائل مريم بأكملها "صلة، تضحية وكفارة"
والتي عّبرت عنها بورود ثلث حملتها على صدرها 

 .احمر ،ابيض،واصفر ذهبي: بثلثة  الوان
د بأنني أعرف معناها األساسي، في البداية كنت أعتق

ربما كنت على حّق ولكن في الحقيقة ومع الوقت 
إكتشفت فجأة بأن هذه الكلمات الثلث البسيطة تتضّمن 

احببت اليوم ان أتشارك . عمقاا سبق ان تاه معناه عّني 
 .به معكم بفرح

كذلك في األعداد المقبلة سوف نتحّدث عن التضحية 
لك مّنا وهي ترشدنا على مريم طلبت ذ. والتكفير 

لكّن اوال دعونا نتحّدث قليل عن عمق  .الطريق لذلك
األشياء الروحّية والتي عرفتها بوضوح للمّرة األولى 

 .ولها جانب مهّم في اإليمان
 

 

اودُّ ان ابدأ مع يوحّنا عندما اشار في إنجيله الى كلمات 
 . مليئة بالحّب اخبر بها يسوع الرسل في العشاء األخير

قول لكم ، ولكن ال إن لي امورا كثيرة ايضا أل" 
وأما متى جاء ذاك، روح . تستطيعون ان تحتملوا اآلن

الحق، فهو يرشدكم الى جميع الحّق، ألنه ال يتكلّم من 
". نفسه، بل كل ما يسمع تتكلّم به، ويخبركم بأمور آتية

 (.12:11-11يوحنا )

اي كل  –هذه آيات من اإلنجيل تفّسر بأن شعب هللا 
الكنيسة، نحو طريق الحقيقة يعمل تحت قيادة  -مؤمن

العميقة، والتي تزايدت تدريجيا على مّر التاريخ حّتى 
 .نهاية العالم

انا ايضا جزء من هذا الشعب المّتجه نحو طريق الحّق 

.كما سبق ان قلت لكم ، ولكني إكتشفت ذلك مؤخّراا   
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بدأنا بتلوة مسبحة الوردية كاملة تلها قّداس إلهي، 
إيلي غزال : إحتفل به األب انطوان بدر وعاونه اآلباء

 .وجوزف شلهوب
كما نشكرهم نشكر كل من ساهم في هذا اللقاء الرائع 
 .على إستقبالهم الرائع ومشاركتنا الصلة

 
كذلك خلل هذا الشهر، قصد فونتانيل العديد من الحجاج 
، منهم عائلت ومنهم مجموعات صلة اتوا برفقة كهنة 

 .واساقفة وتلوا صلوات وقداديس
للسنة الثالثة على التوالي قصدنا كاردينال اتى خصيصا 

الكنيسة، مع خمسين كاهن اّم ليكّرم روزا ميستيكا، 
 . جديد

في تشرين الثاني قصدتنا مجموعة سنغالية تقيم في 
إيطاليا بهدف العمل ، وإحتفلوا بالعيد السنوي على 

 .شرف روزا ميستيكا شفيعة بلدهم
 

كانون األول بيارغ الصبر لإلحتيال بعيد  8نحن ننتظر 

 .الحبل بال دنس
 

 

 .تشرين األول 31و  31موّزع ف خبز صغير 
تشرين األول جمعت العديد من  11و  11إن إحتفاالت 

المؤمنين هنا في فونتانيل و في مختلف المجموعات 
 .المنتشرة في العالم اجمع

ففي لبنان مثلا إجتمعت بعض المجموعات تحت إسم 
ماريا روزا ميستيكا ليحتفلوا معاا بتوجيه من المبادرين 

 .والمسؤلين
 :صديقة عزيزة كتبت لنا

تشرين األول إحتفلنا في  11نهار السبت الواقع فيه "

كاتدرائية القديس جاورجيوس في زحلة بنهار مريمي 
المناولة التكفيرية وذكرى ظهورات سّيدة فاطيما : ممّيز

 . تماما كما طلبت مريم في ظهوراتها
 

 
 

 

غنّية بالتجارب  انها خطوات ال مفر منها، سنة بعد سنة،
وخيبات األمل، ولكن مع فرح الحياة يمكننا الوصول الى 
هذا . اإليمان الناضج، الى حّب اكبر هلل وألقربائنا كحبنا ألنفسنا

يحدث فقط إذا كنا على الرغم من قيودنا وآثامنا منفتحين على 
النعمة، والمعرفة وعلى حب هللا الذي يطورنا ويصقلنا ويحّسننا 

 .اعماق قلوبنا ويشفينا من
قلوب اصبحت مع مرور الزمن اكثر حساسية، تفهم وتستوعب 

كلمة هللا وتستدرك سهولة اإلشارات التي يهبنا إياها الروح 
 .القدس من وقت الى آخر حتى ننضج ونكبر

اذا انا اعتقد ان هذا حصل ايضا مع رسالة روزا ميستيكا، فمع 
ي حّبه اإللهي مرور السنين اصبح قلبي اكثر حساسية وكبر ف

بإختصار فهمت اكثر معني الكلمات . وأصبح إيماني اعمق
توبة -صلة:"الثلث التي خصتنا بهم ماريا روزا ميستيكا

سوف نتحّدث . والتي تلخص بشكل رائع سر المسيحية" وتكفير
 .الحقا عن هذا الموضوع بالتفصيل

 روزانا بريشيت  ميسوري
 

عيت ألعيش في قلبي على الصعيد الشخصي، وفي مسيرة حياتي ، د
وحّتى قبلها مع شعب  -كل المراحل التي دعت اليها الكنيسة منذ البداية

  -إسرائيل
ماذا اقصد بذلك؟ اي دعيت  ان أعيش ايضا العهد القديم، في المنفى الى 

مصر، والعودة الى ارض الميعاد عبر الصحراء،وشريعة موسى 
وت هللا، وآالمه وموته والوصايا العشرة ثم اللقاء بيسوع وإعلنه ملك

اجل، فإن هذا الروح سيرشدني وينير . وقيامته وحلول الروح القدس
 .طريقي شيئا فشيئا، كما سينير كل واحد منكم حتى تعيشوا حقيقته كاملة

هذا يعني انه من خلل األحداث في حياتي، انا ايضا مدعوة لتطوير 
ولي صغير وبسيط اي إنطلقا من إيمان طف. وتغذية اإليمان في حياتي

تذكروا جيدا العجل الذهبي الذي يمّثل األصنام كافة التي . سهل إختراقه 
 نعبدها حاليا مكان الرّب؟

انه اإليمان الذي يتطلّب اكثر وأكثر دائما ، وال يستجيب لمحبة هللا اال 
 .قليل
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 مجموعة من غينيا اإلستوائية قصدت فونتانيل                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الليتورجية   اإلحتفاالت برنامج

 8102  تشرين الثاني تشرين األول 

 
   الوردية0  ::110إعترافات          0 ::150 :كل يوم

              

  ::110وردية            0 :1503    إعترافات 0  ::150 :جمعةكل 

 اسقد

 

0  ::110الوردية          0  :1503    إعترافات  0  ::150 :سبتكل 

 قداس

 

 إعترافات0   ::170 – 15:11:              األحد وأيام العيد

0  ::110وردية                  0 :1503د                سجو0    ::150

 قّداس

 

 عيد جميع القّديسين: تشرين الثاني 3الخميس 

0  ::110وردية                  0 :1503د                سجو0    ::150

 قّداس

 

 ذكرى الموتى المؤمنين: تشرين الثان   2الجمعة 
 

 نهار مريمي   الثانيتشرين  31 الثالثاء

0  ::110وردية                  0 :1503د                سجو0    ::150

 قّداس

 

 تشرين الثان  ذكرى يسوع الملك 22األحد 
 

 بدء السنة الطقسيةاألول  كانون 2األحد 

  

 كانون األول عيد الحبل بال دنس 8السبت 

 إعترافات 0  12:11-011:11صالة مشتركة         0:11

قّداس يليه ساعة النعمة وتكريس لقلب مريم 0  11:11وردية    11:11

 الطاهر

  
 : بعد الظهر

0  ::110وردية                  0 :1503د                سجو0    ::150

 قّداس

 نهار مريمي: كانون األول  31الخميس 

0  ::110وردية                  0 :1503د                سجو0    ::150

 قّداس

 

 ذكرى القديسة مريم يسوع المصلوب:  كانون األول 32السبت 

 

 لميالدكانون الثان  عيد ا 22الثالثاء 
0  ::110وردية                  0 :1503د                سجو0    ::150

 قّداس

 

 تهنئة مريم العذراء :  2132كانون الثان   3الثالثاء 
0  ::110وردية                  0 :1503د                سجو0    ::150

 قّداس

 
 + 101217001303: المسؤول + 10111011111: إلستعلماتا

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

 عن تكتب التي الجميلة الشهادات من العديد بنقل لنا تسمح ال المساحة
 جميعا نحن .سجلتنا في حفظت كلها ولكن ميستيكا، روزا ماريا

 .األمومي ميستيكا روزا ماريا وبقلب بالصلة متحدين
 فونتانيل – ميستيكا روزا جمعية

 P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI ميستيكا روزوا ماريا مؤسسة شهرية مجلّة

(Brescia) – ITALY Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 

 Loc. Fontanelle - Via Madonnina :اإلتصال الرجاء للتواصل

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 تبغي ال جمعية www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع

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

Expedition en abonnement postal 
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia 

 اري روزا ميستيكابإدارة جمعية م روزانا بريشيت   : المدير المسؤول  
                                                                           

Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990 
Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs) 

  نانلب-بعبدات  –مجموعة صالة ماريا روزا ميستيكا  :    ترجمة

 .روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكثر وأكثر تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا
 .نرجو بلطف التعاون مع القراء للحفاظ على العلقة مع المؤمنين

عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال  الحصولاذا كان باإلمكان 

نتمنى من حضرتكم المساهمة بحد  .بالبريد العادي االعنوان حتى ال نرسله
صل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول المؤسسة ستوا. ادنى

على الراغبين في التبرع  . عليها، حتى للذين ال يستطيعون المساهمة
 : او المساهمة الرجاء إستخدام التفاصيل المصرفية التالية

Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE 
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté - 
Inscrit 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 
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