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لمساعدتك، لدعمك، لمثابرتك 
ولحبك، ألن الكثير من اإلغراءات 

تعترض طريقهم وتدفعهم لسلك 
مشّجعة إياهم  ،طريق الخطيئة 

على سلك الطريق الواسع تاركين 
الطريق الضّيق الذي يقودهم 

 . حوكن
 

يا يسوع، إدعمهم وارشدهم، 
قّدسهم واجعل قلبهم مثل قلبك 
وامنحهم القوة والمثابرة ساعة 

المحن، تأّكد من اّنهم قادرين على 
. إيجاد القوة الالزمة في الصالة

عيونهم  يجعلونعلّمهم كيف 
شاخصة نحوك ودّربهم على تقبيل 

 الذي يقودهم الى القيامة الصليب
 .كبيربحّب 

 
، ال تحيد نظرك عنهم، يا يسوع

امسكهم بيدهم، وإذا لزم األمر 
إحضنهم في اوقات الصعاب، من 
فضلك يا يسوع، ال تسمح للشر ان 

 ."يسيطر عليهم ابدا
 
 
 

2تتمة صفحة   

 

كانون األول  8في صباح السبت 
المتألّق بنور الشمس  8108

الدافئة، كانت صلوات المؤمنين 
 .تعّم المكان 
صباحا،  03:1 عندبدأ اإلحتفال 

 00311ي تاله القداس اإللهي ف
لتبدأ  08311إنتهى في ال  

من ظهرا  عندها ساعة النعمة 
  0311حتى  08311الساعة 

وبشفاعة روزا امام المصلوب 
إختتمت ساعة النعمة . ميستيكا

 بتكرّسنا لقلب مريم الطاهر
  نامن كّل قلوب صلّينا حيث 

 ة لى نيبهدوء وخشوع، ع
خلصة في حتى تبقى م  الكنيسة
قها في في تألّ  مستمّرة   رسالتها

نفقد األمل دون ان العالم اجمع  

 
 

 عذراء بريئة من الدنس
 أم الكنيسة

 

 

التي  في مواجهة كافة الصعاب
ومهمة في واجهتنا عبر التاريخ 

 تحديد مستقبلنا
صلّينا على وجه الخصوص كما 

من اجل جميع الكهنة واألشخاص 
المكّرسين، طالبين من روزا 
ميستيكا نعمة دعوات جديدة، 
والسهر على األنفس المكّرسة 
وحمايتهم في األوقات الصعبة 

التي تعترض حياتهم والتي 
. تجعلهم يخونون دعوتهم ومهمتهم

نتمنى ان نتشارك مع قّراءنا 
3حينها الصالة التي تليناها  

في هذه يا يسوع، اعهد اليك "
كل األشخاص  ،األوقات الصعبة

إن رسلك بحاجة المكّرسين،   

 

 والكلمة صارت جسدا   

ويسبقه  إن تجديد رحلة عيد الميالد في الليتورجيا الكنسّية يدعمه ويّقويه 
تعيش فونتانيل هذا العيد من خالل . حبل مريم البريء من الدنسبعيد  اإلحتفال

بطريقة خشوعية مليئة بالصالة  التقاليد الدينية والتاريخية الطويلة والمتينة،
هذه األماكن المقّدسة باإلتحاد مع سائر تقوى مع آالف الحجاج التي قصدت وال

 . المجموعات في مختلف انحاء العالم
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نعم ألن هللا يستمع لنا ويجاوبنا 
 ونشكّ  دائما، حتى عندما ال نسمعه

بعدم إستجابته  في تجاوبه معنا
لطلباتنا التي طلبناها منه واردنا 

 .الحصول عليها في الحال
ما نحن بقدر  -لذا نعتقد بأن هللا سيء

وبضعف  -مع المحيطين بنا  عليه
ال  يماننا وبقلة رجائنا نظن بأنهإ

يعيرنا اي إهتمام، وبأنه يوّجه حّبه 
 .وإهتمامه الى اشخاص آخرين

لكّن يسوع بذاته يطمئننا من خالل 
شّبه هللا اآلب الكتاب المقّدس عندما 

هذا لتالميذه  قائالبرب العائلة 
ي اب يسأله إبنه سمكة ا3"المثل

إن اآلب إذا ما جعلنا  ".يعطيه حّية 
ننتظر، فهذا ال يعني ابدا بأنه ال 

يعيرنا اي إهتمام، بل على العكس 
 .فجوابه يكون في اإلنتظار بحّد ذاته

سيكون من األفضل التعّمق 
 طريقة التي ندير بها والغوص في ال

 
 

 

 عذراء بريئة من الدنس 

 أم الكنيسة
  1صفحة تتمة 

 نرجو من العذراء الطاهرة ان
تسمح لنا بمتابعة رحلتنا في زمن 

المجيء بإيمان كبير وأن تفتح 
عيوننا وقلوبنا في هذه الليلة 

المقّدسة المليئة بالعجائب  على 
الذي عبادة سر التجّسد العظيم، 
، هو حجر الزاوية لخالصنا

 3واحد مّناواألمل والرجاء لكل 
ورحمة اآلب تحّل على كّل 

 ،على مر التاريخ  إنسان
متحّدية كل خيانة  لتحررهم 

بنفس  وتمّرد، فتجذب قلوبهم 
المنطق وتحديدا بطريقة ال يمكن 
التنبؤ بها ، مولود حديث الوالدة، 
ضعيف، غير قادر على حماية 

نفسه، بحاجة الى الرعاية 
 .واإلهتمام

ضاء جمعية روزا اعبإسم 
، وبإسم كافةفونتانيل  ميستيكا 

الكهنة، وكافة المتطوعين 
بالخدمة في هذا المكان، اتقّدم من 

القّراء الكرام ومن كافة 
المكّرسين لروزا ميستيكا 

والمنتشرين في العالم اجمع، 
ميالد مجيد،  بعيد بالتمني لهم 

يعيشونه بفرح مع عائالتهم 
 .ومجموعاتهم
 شراكة والصالة، مع اإلتحاد بال

خاصة الصالة لآلب السماوي 
خالل الليتورجية من اجل نواياكم 

المقّدسة التي نحتفل بها، طالبين 
شفاعة روزا ميستيكا، اّم 

 .الكنيسة
 

 المونسنيور ماركو البا
 المندوب األسقفي
 

 

 ،القديسة تريزيا األفيلية الكرملية بإمتياز
 نظرا في الكنيسة " دكتور"والتي أُْعلَِنْت 

لحكمتها الروحّية ، عّرفت الصالة 
الة تعني ان الص. "بتعريف بسيط للغاية

مغزى ". اإلحتكاك باهلل بروح الصداقة
الكالم، ان الصالة ال تكون فقط باللسان 
وبترداد الكلمات وعبارات الصالة، بل 
هي بناء عالقة حب متواصلة مع من 

والذي ما زال  األبوي، مع حّبهخلقنا،
 . يرافقنا خطوة بخطوة في مسيرة حياتنا

دعوني اشرح لكم الى اي مدى يؤثر هذا 
نومي وال اعود عندما استيقظ من  . بي

قادرة على النوم مجددا اي في منتصف 
من  افّكر دائما، بهذا النوع فترة نومي ،

الصالة والدعاء الغير مرئي وبتهاليل 
الشكر المرتفعة من كل اركان األرض 

 .نحو السماء
الغير  لنعم والحبوبالمقابل افكر بعدها با

يهبطان من بالطبع حقيقة،  مالكنه مرئّيين 
 .السماء الى األرض

 

    
 

الةص  
وعدتكم في العدد السابق ان نعود سويّة الى 

نأخذ س" وتكفير -تضحية -صالة": الكلمات الثالث
تفانينا عليهما  تلو األخرى، حيث يرتكز  ةالواحد

 .هنا في فونتانيللروزا ميستيكا 
 ."الصالة"لنبدأ إذا بكلمة 
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وبنوعّية عالقاتنا معه ومع  حياتنا
هذا بالضبط ما اخبرتكم به  .إخوتنا

في المرة الماضية، بأنني فهمت 
مؤخرا معنى دعوة روزا ميستيكا 

التضحية )الى  الصالة بجانب 
والتكفير، موضوعان سنتناولهما 

 (.الحقا
ان الرب  نعتبرفي الواقع غالبا ما 

هو كصّراف آلي حيث وبمجّرد 
إدخالنا البطاقة اإللكترونية نحصل 

طلبناه كما لو انه فرض  فورا على ما
 "ولكن"او " إذا"وواجب من دون اي 
كل شيء هو  ومن دون ان نفهم ان
" صداقتنا معه"عطاء وهبة جّراء 
 .تريزيا األفيلية ههذا ما حّدثتنا عن

عالقة صداقة وحّب مع الرّب بحيث 
يجب ان تصبح اعمق خالل حياتنا 

فتصبح صالتنا على مّر السنين اكثر 
، واكثر بساطة واكثر صدقا وواقعّية

ثقة تماما كما طلب منا يسوع في 
 "واصلّوا بإستمرار وال تملّ "إلنجيل ا
قد يبدو هذا الطلب صعب جدا، وال . 

 لكنه.يستطيع األناس العاديين تنفيذه
في الواقع اسهل مما تتوقعون وذلك 
 إذا ما سمحنا للرّب من خالل روحه

س ان يرشدنا خطوة خطوة نحو القّدو
طريق اإليمان، وبالتالي الى الصالة 
 .التي تنمو وتنضج فينا يوما بعد يوم
 في البداية نسأل هللا ان يبارك اعمالنا
 وكل المشاريع التي نقوم بها، طبعا 

 

 ألنهاهذا جّيد ولكن بالنسبة لنا فقط،  
طلبنا، وعلينا عدم المرحلة األولى من 

التوقف عندها، بل التقّدم بتحفيز من 
الروح القدس الذي يرشدنا الى ما هو 

 .افضل واهّم  في الحياة
كذلك فإن برامجنا هي التي وضعها 
هللا لنا وليست تلك التي وضعناها 

لذا علينا ان نطلب منه ان . ألنفسنا
يفهمنا إّياها، ويساعدنا على العمل 

إّنها خطوة  .فيذهاعلى تحقيقها وتن
مهّمة ستغّير طريقة صالتنا، التي 

تحّولت من ترداد عبارات الى 
اإلستسالم لمشيئة اآلب واإلرتماء 

ما ان نبلغ هذه  .بكل ثقة في احضانه
المرحلة نكون عندها فقط مستعّدين 

للصالة المتواصلة من دون "
متواصل مع هللا الوذلك باإلنفتاح "ملل

شغاالتنا على الرغم من كثرة إن
اليومّية، فتصبح قلوبنا مشبعة باإليمان 
به في كل لحظة من لحظات حياتنا، 

ليال نهارا، في حاالت الوعي 
والالوعي، وحياتنا مليئة بالسالم 

الصعوبات التي والصفاء بالرغم من 
ذا وه. تعترضنا في حياتنا اليومّية

وحده  .الشعور ال يقدر احد تقديمه لنا 
ومريم تلعب . كالرب قادر على ذل

 مادورا مهما في تلك المرحلة، وهذا 
نراه في ظهورها في فونتانيل عندما 

 –التضحية "طلبت الصالة مع 
 لقد جعلتنا نفهم كيف ان  ".والتكفير

 
 

كل شيء متكامل وعلّمتنا كيف  
لى دائما ع تحثناكما  مع هللا نتوحد

ه نعم الوردّية، هذ .تالوة الوردية
الصالة المعّقدة والتي تتضّمن اكثر 
من صالة، احدهم اطلق عليها لقب 

لماذا؟ ألنها  ".تحفة الروح القدس"
الطريقة البسيطة والسهلة للغوص 

 .براحة داخل اإليمان المسيحي
في الحقيقة، عندما نغوص بأسرار 

 الوردية ونتأمل بها نكتشف شيئا
من 3 ا اإليمانفشيئا مراحل هذ

البشارة التي فتحت الطريق امام سر 
التجّسد حتى قيامة يسوع من الموت 

الى العنصرة مضيئة على كافة 
المراحل التي مّر بها يسوع لتنتهي 
بعد كل مرحلة بالمجد لآلب واإلبن 

 " .والروح القدس
هنا نعي اهمّية الثالوث األقدس 

الوة ونسعى الى شكرهم ، اما ت
لتؤّكد لنا نوعية فهي   "األبانا "

وكل ذلك يتم بمرافقة  ،عالقتنا باآلب
معنا  تصلّيمريم الممتلئة نعمة والتي 

لهذا السبب ان تالوة  .وألجلنا
ل الوردية بثبات وبإستمرار تحوّ 
في قلوبنا في نهاية المطاف لتجعله 

تلك التي  "صالة متواصلة"حالة 
وسبق ان تحّدثنا طلبها يسوع مّنا 

 .عنها
 روزانا بريشيتي ميسوري
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 9102شباط  –انون الثاني ك  الليتورجية اإلحتفاالت برنامج

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

 قداس  ::110    وردية         0 :1103    إعترافات 0  ::110 :جمعةكل 

 قداس0  ::110الوردية          0  11003    إعترافات  0  ::110 :سبتكل 

 إعترافات0   ::110 – ::110 األحد وأيام األعياد

 قّداس0  ::110    وردية              0 :1103د                سجو0    ::110

 كانون الثاني تهنئة مريم والدة اإلله 1الثالثاء 

 قداس  ::110    وردية         0 :1103          إعترافات 0  ::110

  كانون الثاني عيد الظهور اإللهي  6 األحد

 قداس  ::110      وردية        0 :1103        إعترافات 0  ::110

 تذكاري على شرف بيارينا  جيليقداس كانون الثاني  11السبت 

 مي يد الغطاس ونهار مريكانون الثاني  ع 11األحد 

 قداس  ::110    وردية         0 :1103          إعترافات 0  ::110

 لقداس تجديد وعود المعمودية ابعد 

 ول المسيح الى الهيكل شباط عيد دخ 1السبت 

 قداس على نيّة كل الكهنة المكّرسين0 11:33

 Saint Blaise: شباط  1األحد 
 وتبريك الشموع  قداس  ::110 وردية     0 :1103    إعترافات 0  ::110

 شباط  عيد سيّدة لورد  11 اإلثنين

 على نية المرضى قداس  ::110   وردية  0 :1103      إعترافات 0  ::110

 يوم مريمي : شباط  11األربعاء 

 قّداس0  ::110    وردية       0 :1103     وإعترافات د سجو0    ::110

 

 + 3090231990898 المسؤول + 309303913111 إلستعالماتا

 3info@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 بالصالة متحدين
 فونتانيل – ميستيكا روزا جمعية

 شهرية مجلّة
اميستيك 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 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 ال جمعية www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع

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

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

روزانا بريشيتي  3 المدير المسؤول     
 بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا 

                                                                           
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
 .بلطف التعاون مع القراء للحفاظ على العالقة مع المؤمنيننرجو 

عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال العنوان  الحصولاذا كان باإلمكان 

. نتمنى من حضرتكم المساهمة بحد ادنى .بالبريد العادي احتى ال نرسله
ى المؤسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول عليها، حت

على الراغبين في التبرع او المساهمة  . للذين ال يستطيعون المساهمة
 3 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 

 

 

 

 8108ايلول  0 في األعلى
إحتفال الجالية السنغالية بعيدها 

على شرف ماريا روزا 
 ميستيكا
تشرين األول  :30 اليمينعلى 

تبريك الخبز الصغير  8108

 .من اجل توزيعه على المؤمنين

بيارينا جيلي باللغة  تيومّيا"تذكير الى كل اللذين يهتمون ب   
 l’éditeur VOZ DEاصبح بإمكانكم الحصول عليها اآلن من " اإلسبانية

PAPEL (www.vozdepapel.com); 
Calle de la Playa de Riazor 12, 28042 Madrid - CIF B-82.203.282 
À l’attention du docteur Carmelo López-Arias 
carmelo@libroslibres.com, correo@libroslibres.com; tel. +91 5940922 

 

 

mailto:info@rosamisticafontanelle.it

