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اجمع أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص   

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
  5عدد 28سنة   2018 تشرين األول – ايلول

فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا  مجلة شهريّة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عبارةل التفسير المسيحي 

 "اياطمغفرة الخ"

 
في تقاليد الروحانية المسيحية، وفي تجربة العديد من 

القديسين وباألخص العجائبيين منهم، وفي رسائل 

الظهورات المريمية المعترف بها من قبل الكنيسة، 

لإلعتراف ومغفرة وباألخّص في فاطيما، تجد معنى عميق 

 وفي صالة الحياة الروحية، في اما اليوم  ،الخطايا

 .موقع النسيان في ت هذه العقيدةفلقد اصبحالمسيحيين 

 

 السلبيّة قوة الشر" تصحيح"انه موضوع يتعلق بإمكانية 

من قبل الخطأة، ومما ال شّك فيه ان هذه الفكرة  المرتكبة

وهذه الفكرة لم . في فونتانيلانتشرت منذ بداية الظهورات 

على صدر ثالث رموز الورود التتجلّى فقط من خالل 

 –تضحية  –صالة )روزا ميستيكا ، والمعروفة تماما 

والتي " المناولة التكفيرية"بل ايضا من خالل  (وتوبة

يحتفل بها العالم اجمع وذلك في األحد الثاني من تشرين 

األول حيث يوزع القربان المقدس الذي يتم تبريكه في 

 .على المؤمنين  نهاية القداس

 

 ؟ الشر "نصحح"نحن كمسيحيين، ماذا عسانا نفعل كي 

  ماذا تعني هذه العبادة؟و  

 
 

 

 

 حبي يغمر

 اجمع العالم 

 

 

الجواب األول بسيط للغاية، افضل عمل للتوبة هو 

والقربان  الصالة  إعادة إكتشاف ، انهتحولنا الذاتي 

، تماما كما  بوعي وإدراك تامفي حياتنا  المقّدس

إلفخارستيا في ثوليكية، بأّن تعلّمنا الكنيسة الكا

الذبيحة اإللهية تقّدم تكفيرا عن خطايا األحياء 

منحنا بركة واألموات، إضافة الى فوائدها الروحيّة و

 .الرب

اساس هذا التقليد الروحي مبني على سّر الفداء إن 

من خالل تجّسد الرب يسوع حيث انه بتجسده اصبح 

 . انسانا وشاركنا انسانيتنا

: وم ايضا يرتكز خالص العالم على الطريقة نفسهاالي

قرابين ليوميا خالل القداس وعندما يرفع الكاهن ا

 "هذا هو حمل هللا الحامل خطايا العالم:"يقول

فبما ان هللا تأنس واصبح مثلنا، لهذا هو يشاركنا في 

 . حمل خطايانا

مهمة الكنيسة وكافة المعمدين ان يتمموا مهمة 

فّر عن خطايانا من خالل عذاباته يح كسفالم: معلمهم

ونحن . وقيامته من بين األموات وموته على الصليب

كمسيحيين علينا ان نتمثّل بالمسيح ونشاركه في 

العمل التعويضي وفي تضحياته وذلك بتقديم آالمنا 

ر وإشراكها مع آالمه ولكن قبل كل شيئ يتطلب األم

الذين يرفضون سر وعن عنا ديا بالخطايا إعترافا فر

 .الفداء

 
2صفحة تتمة    
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 هل نعترف كفاية؟

ل هنا في فونتانيل بإرشاد من روزا مّرة اخرى في تشرين األول، نحتف

لذلك ستكون هذه السنة مناسبة للتفكير بهذه .ميستيكا، بيوم المناولة التكفيرية

 .جسده ودمه: الهدية العظيمة التي اراد يسوع ان يتركها لنا

هناك ناحية من هذا الموضوع قد لفتت . انه موضوع لم نتأمل به بما يكفي

بالمناولة بحال . " مناولة تكفيرية"نسمع عن بماذا نفّكر عندما . إنتباهي

خطيئة او بالمناولة بدون إستحقاق؟ وممن نطلب التصحيح ؟ او يجب علينا ال

 اإلعتذار عن مواقفنا الخاصة؟ وهل هذا سبب لنغيّر انفسنا؟

بعبارة اخرى ما هي درجة وعينا ونقاوة قلوبنا عند إقترابنا من طاولة 

 اإلفخارستيا؟
 
 
 
 

 التفسير المسيحي ل 

 "اياطمغفرة الخ"

  1صفحة تتمة 

تموز في فونتانيل  8العيد السنوي لروزا ميستيكا والذي بدأ هذا العام في 

هنة اللذين بعظاتهم نشكر الك. تموز بصلوات مكثّفة 31وانتهى في 

 .الحكيمة أغرقونا في روعة هذا العيد في مختلف انحاء العالم

حيث قصدت فونتانيل مجموعة منذ الصباح الباكر بدأت إحتفاالتنا 

برازيلية مع اربع كهنة واحد منهم كان قد ارتسم حديثا وأتى الى فونتانيل 

مع عائلته واصدقائه ليشكر مريم على دعوته ويطلب منها حمايته 

كذلك اتت مجموعة اخرى من الهند المقيمين . ومرافقته في سلك الكهنوت

 تمسا للعمل إصطحبهم كاهن واحتفل بالقداس بلغتهم األم كما إنضمفي الن

شارك . الدراسة روما من اجل اليهم مجموعة من الهنود المقيمين في 

ايضا في القداس مجموعات اخرى من اميركا الالتينية مع مجموعات 

الساعة  ايطالية حيث احتفل بالذبيحة المطران جيان كارلو سكالفيني عند

 .الخامسة 

لقد كنا قريبين من كافة مجموعات ماريا روزا ميستيكا في مختلف انحاء 

 31فأرسلوا لنا صورا ورسائل عن التحضيرات التي قاموا بها قبل  العالم

يوم قبل  31وسنقوم بالصلوات لمدة كذلك نحن سنحتفل . ما من العيدوي

 .لتشرين االو 31ذكرى المناولة التكفيرية وذلك في 

مع هذه العبارات عبرت بيارينا جيلي في يومياتها عن رغبة مريم في 

 .تخصيص هذا اليوم للمناولة التكفيرية

في هذه السنوات الصعبة، سنشارك في الصالة من اجل تصحيح اخطاء 

كثيرة موجهة الى الرب والى القديسة مريم، طالبين توحيد الكنيسة 

 .وتقديسها مع جميع اعضائها
 

فإذا تركنا المسيح داخل قلوبنا، 

فسيواصل حتما معنا عملنا بطريقة 

غامضة ، حتى نصل الى خالص العالم 

هكذا فقط نستطيع القول بأن المسيح 

 .العالم من خاللنا يخلّص

لذلك يجب ان ال يكون هناك اي لغط 

بين المؤمنين حول الصالة التكفيرية، 

بل علينا تقدمة الصلوات واإلماتات 

تكفيرا عن خطايانا وخطايا اآلخرين، 

مدركين تماما بأنّه اذا كنا ننتمي الى 

جسده السري، اي الى الكنيسة ونستطيع 

 مشاركته فعل الخالص، فالفضل يعود

 . اليه وحده 

؟ " اإلصالح"إذا كيف نعيش التوبة 

وهل علينا فعل الكثير من اإلماتات 

 والتنازالت لتصحيح خطايانا؟

من المهم جدا فعل اإلماتات 

ا على نواإلعترافات ألن ذلك يمّرن

كذلك يمكننا القول بأن الرب . التواضع 

يفرح بما نقدمه له من تقدمات يومية 

نا اعماال صغيرة، فهو ال يتطلّب م

فالروحانية المسيحية هي في . بطولية

األعمال الصغيرة المليئة بالحب النقي 

والطاهر وبالعذابات التي نتعّرض لها 

. والتي نتحّملها تكفيرا عن خطايا العالم

نستطيع اذا ان نثقّف انفسنا فنقّدم كل 

عذاباتنا وكل الصعاب التي تخبؤها لنا 

. ربالحياة، بفرح وحب وبصبر الى ال

هكذا نستطيع ان نعيش اإلفخارستيا، 

، كلحظة مميّزة خاصة خالل القداس

توّحدنا مع تضحية المسيح فنشاركه 

مشاعره في التجلي الكامل والمجاني 

بين يدي اآلب من اجل خالص جميع 

 .النفوس

 

 المونسنيور ماركو البا

 المندوب األسقفي

 

 
 

انها حقيقة يجب على كل واحد 

ان ينتبه ألنه بإمكانه ان يقع  منا

 .في الخطأ نفسه

فعلىىى الىىرغم مىىن قلّىىة المتجهىىىين 

الىىىىى كراسىىىىي اإلعتىىىىراف، نجىىىىد 

.صفوفا طويلة اثناء المناولة   

جميع الحاضرين يتقدمون ليتغذوا 

ربما تقولون اآلن . من يسوع 

لماذا لست سعيدة، كثيرين :"

يفهمون قيمة الخبز والخمر 

المقّدس، ويتهافتون بهدف الغذاء 

 ."الروحي
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بىىأني لسىىت قلقىىة ولكننىىي سىىاقول لكىىم 

هىىىل اصىىىبحنا كلنىىىا : "فقىىىط اتسىىىاءل

قديسين اآلن مقارنة بالىذين يعترفىون 

بإستمرار؟ او ان ضىمائرنا اصىبحت 

اقل حساسية تجاه الخطيئة؟ حسىنا إذا 

مىىا بىىدأت مىىن نفسىىي اجىىد ان الجىىواب 

اليس صحيحا اننا . الثاني هو األصح

انا لىم اقتىل ولىم اسىرق : "نقول احيانا

احىاول حضىور وبىاتي اتمم كل واجو

لمىاذا . القداس كل احد، وأصلي ايضا

علّي ان أعترف؟ حتى اني ال اعرف 

 ."ما اقوله للكاهن

تنا سيرة ءربما نتعّجب كثيرا عند قرا

حياة القديسىين العظمىاء، حيىث كىانوا 

فنقول . ينعتون انفسهم بأعظم الخطأة

 ... بأنها مبالغة كبيرة

لىى المشكلة تكمن بأننا إذا كنا ننظىر ا

خطايانىىىا ونصىىىنفها بخطايىىىا خطيىىىرة 

كمىىىا  مىىىاوبخطايىىىا اقىىىل خطىىىورة تما

تعلمنىىىا فىىىي التعلىىىيم المسىىىيحي، ربمىىىا 

 ن هذا صحيحا؟ويك

بحيث اننا ال نرتكب يوميا خطايا 

مميتة اي خطايا من الصنف الكبير 

والتي تقطع عالقتنا الجيّدة بالرب، 

بينما إذا . على األقل حتى فعل توبتنا

بطريقة اوسع اي  نظرنا الى الخطايا

من منظار حبنا الكبير هلل وتصرفاتنا 

تجاه اآلخرين، نجد انفسنا مثل 

، اكبر الخطأة بأننا القديسين تماما

هل تريدون . ونلوم انفسنا كثيرا

مقطع من الكتاب المقّدس يعلمنا 

كورنتوس  3فحص الضمير؟ ها هو 

المحبة تتأنّى وترفق، " 4-7: 31

خر، المحبة ال تحسد، المحبة ال تتفا

وال تنتفخ، وال تقبّح، وال تطلب ما 

لنفسها وال تحقد وال تظن السوء، وال 

تفرح باإلثم، بل تفرح بالحق، 

وتحتمل كل شيء، وتصّدق كل 

شيء، وترجو كل شيء وتصبر 

 ."على كل شيء

 

 

! آه يا إلهي ما اصعب هذا البرنامج

فحياتنا األرضية غير كافية لتطبيقه على 

رض تكملتها في الرغم من اننا من المفت

المطهر، ولكن على األقل يمكننا المحاولة 

واألخذ على محمل الجد بأنه برنامج، إذا 

عرفنا كيف نطبّقه ، فهو كفيل بجعل 

ئة بالفرح والحب اكثر يحياتنا منذ اآلن مل

 . من اي وقت مضى

سوف نشعر بوجوده اكثر بقربنا ، في 

جميلة وفي اللحظات الحرجة لاللحظات ا

، فنفهم عندها بطريقة افضل  والصعبة

اي حياة ابدية مصيرنا على هذه األرض، 

اصة اننا خ.سعيدة مرضية من قبل الرب

ألن الرب .ال نستطيع تحقيقها وحدنا

وهو قريب منا ويغمرنا . يريدنا في حياته

 .بعنايته اإللهية

هذان هما على وجه التحديد السرين 

الكبيرين المقدسين اللذين سبق ان تكلمنا 

سر التوبة او سر اإلعتراف الذي . عنهما 

نا الرب من حال ينظف فقط حياتنا بل يمن

خالل الكاهن بركته وذلك من خالل حبه 

الرحيم الذي يتفهم عيوبنا واخطاءنا 

مساعدة تتحول الى . وحاجتنا الماسة اليه

 .نعمة بشرط ن نطلبها بإلحاح وبإيمان

. وسر اإلفخارستيا يكمل هذه الدائرة 

يقّدم لنا ذاته في هذه القربانة ان فيسوع 

مه في ديسوع يرغب ان يدخل جسده و

داخلنا ليس فقط كرمز بل كفعل ليحولنا 

انها دائرة حميدة نعم ديناميكية . شيئا فشيئا

روحية علينا العمل عليها وعيشها في 

اقرب وقت وذلك باإلعتراف الدائم بشرط 

ان ال نعترف فقط بالخطايا بل  ان نسعى 

تغيير وعدم الوقوع بها مجددا وان الى ال

ونحب  اكثر واكثر الرب نتعلم كيف نحب

كل مرة نطهّر بها . اآلخرين وانفسنا

انفسنا نتجه لنتغذى من االبن فرحين 

بحصولنا على نعمة معرفة الرب تماما 

الرب المحب : كما اظهره لنا يسوع 

لمخلوقاته، حيث اعطى ابنه صورتهم 

 .البشرية

 

 ميسوري روزانا بريشيتي

 
 

 

زحلة  –الوردة السرّية زار م  
مع األب ردانطوان باألب   

إيلي غزال وجويس صايغ      
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 1028  األولتشرين  –ايلول   الليتورجية اإلحتفاالت برنامج

 
   الوردية:  :::17إعترافات          : :::16 :كل يوم

              

 قداس  :::17    وردية        : :16:1    إعترافات :  :::16 :جمعةكل 

 

 قداس:  :::17الوردية          :  :16:1    إعترافات  :  :::16 :سبتكل 

 

 يد ميالد مريم العذراءايلول ع 8السبت 

 رافاتإعت:   :::18 – :::16 

 قّداس:  :::17وردية                  : :16:1د                سجو:    :::16

 

 جالية السريالنكيةايلول يوم مخصص لل 9األحد ا

 .قداس وزياح ومشاركة الجالية السنغالية:  10:11 - 11:11

 الظهر برنامج عاديبعد 

 

 نهار مريمي على شرف روزا ميستيكا ايلول 31الخميس 

  قداس:  17:11الوردية        :  :16:1   إعترافات وسجود  :  16:11
 تشرين األول عيد سيّدة الورديّة 7األحد 

 

 األول تشرين 31تشرين األول وحتى  3اإلثنين من 

 .صلوات تحضيؤية لذكرى المناولة التكفيرية 

 قداس  :::17    وردية        : :16:1    إعترافات :  :::16 :يوم كل 

 

 نهار مريمي على شرف روزا ميستيكا تشرين األول  31السبت 

 قداس صباحي 11:11إعترافات      :   12:11 – 11:11
 قداس:  17:11            وردية  : 16:01           إعترافات 16:11

 

 آب نهار مريمي على شرف روزا ميستيكا 31ثنثن اإل

 قداس:  17:11الوردية       :  :16:1      وسجود إعترافات:  :::16

 

 تشرين األول اليوم العالمي للمناولة التكفيرية  31األحد 

    لورديةوزياح اتبريك القربان  11:11  إعترافات  :   12:11 – 11:11

 وتوزيع القربان على المؤمنين قداس صباحي 11:11
 قداس:  17:11            وردية  : 16:01           إعترافات 16:11

 

 للدعواتتشرين األول اليوم العالمي  13األحد 

  لشتويتغيير الساعة المحلية وإعتماد التوقيت اتشرين األول  18األحد 
 رافاتإعت:   :::17 – :::11

 قّداس:  :::16وردية                  : :11:1د                سجو:    :::11

 
 + 090237990898: المسؤول + 09101963111: إلستعالماتا

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

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

 .األمومي ميستيكا روزا ماريا وبقلب ةبالصال 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 

 بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا روزانا بريشيتي  : المدير المسؤول  
                                                                           

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

  لبنان-بعبدات  –مجموعة صالة ماريا روزا ميستيكا      :ترجمة

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

عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال  الحصولاذا كان باإلمكان 

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

على الراغبين في التبرع  . عليها، حتى للذين ال يستطيعون المساهمة
 : ام التفاصيل المصرفية التاليةاو المساهمة الرجاء إستخد

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 

 

 تسواايي غينيا اإل

ترأس اإلحتفال الرسمي المونسنيور خوان نسو ادجانغ حيث 

نراه في الصورة يبخر تمثال روزا ميستيكا شاركه اآلباء 

تارسيسيو باكوبا ، واألب يسوع ندونغا مبا الدا ، واألب 

  .مانويل بيشيرو ، واألب خوسيه رايموندو بوريكو

 

 

mailto:info@rosamisticafontanelle.it

