
krzyżem Jezusa, wzywając wsta-
wiennictwa Maryi Róży Duchownej 
(jak wzywamy Ją w litani loretań-
skiej). Całe nabożeństwo zakończo-
no uroczystym aktem poświęcenia 
naszego życia Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Ten długi moment modlitwy 
przeżywany w milczeniu i skupie-
niu zarazem osobistym, jak i wspól-
notowym, był ofiarowany dobremu 
Bogu aby wybłagać dar nawrócenia 
i oczyszczenia dla całego Kościoła, 
począwszy od serca każdego z nas, 
aby każdy był wierny swojej misji i na-
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Sobotni ranek 8 grudnia 2018 
roku był opromieniony nie tyl-
ko promieniami  słońca lecz 

także intensywnością modlitwy i bło-
gim pokojem licznie zgromadzonych 
wiernych, co stwarzało  poruszający i 
godny naśladowania klimat modlitwy 
i skupienia. Nabożeństwo rozpoczęło 
się o godzinie 9.30, następnie odbyła  
się procesja po której, o godz. 11.00 
odprawiona została uroczysta Msza 
Święta a po jej zakończeniu, między 
12.00 a 13.00,  bardzo oczekiwana 
przez wiernych Godzina Łaski przed 

dal jaśniał w świecie jako Oblubienica 
(Oblubieniec) Chrystusa, nie tracąc 
nadziei, nawet pomimo licznych do-
świadczeń, jakie napotyka w tym hi-
storycznie trudym ale i decydującym 
dla naszej przyszłości momencie. W 
sposób szczególny modliliśmy się 
za wszystkich kapłanów i za osoby 
konsekrowane, powierzając Maryi 
Róży Duchownej naszą modlitwę o 
dar nowych powołań, o osłonę dusz 
Bogu poświęconych i o ich opiekę w 
tych trudnych czasach, kiedy to nie-
jednokrotnie są oni prowokowani do 
zdrady ich powołania i misji. Pragnie-
my podzielić się ze wszystkimi czy-
telnikami modlitwą, która nam w tych 
momentach towarzyszyła: „Mój Jezu, 
powierzam Ci wszystkie osoby kon-
sekrowane w tym trudnym momen-
cie: Twoi słudzy potrzebują Twojej 
pomocy, Twojej siły, Twojej wytrwało-
ści, Twojej miłości, gdyż wiele pokus 
popycha ich do obierania drogi grze-
chu i zniechęcenia, do tego stopnia, 
że obierają szeroki szlak prowadzący 
do zła, pozostawiając ścieżkę ciasną, 
która wiedzie ku Tobie. O Jezu, wes-
przyj ich, prowadź ich, uświęć ich, 
ukształtuj ich według Twego serca, 
daj im zdolność wytrwania w prze-

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Odnawiający  okres  Adwentu w liturgii Kościoła trady-
cyjnie ubogacony jest przez uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia Maryi. Dzięki długiej i trwałej tradycji reli-
gijnej oraz historii, święto to, w miejscowosci Fontanelle 
obchodzone jest w sposób uroczysty i nabożny przez 
tysiące przybyłych pielgrzymów w samym sanktuarium 
ale także w innych częściach świata przez licznych wier-
nych zgromadzonych na tę uroczystość na modlitwie.

Et verbum caro factum est
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Dziewica Niepokalana, 
Matka Kościoła
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

ciwnościach, umocnij ich, aby mogli 
zawsze odnaleźć niezbędną siłę w 
modlitwie. Ukaż im, w jaki sposób za-
chować wzrok utkwiony w Tobie i jak 
całować z miłością Krzyż, który pro-
wadzi do Zmartwychwstania. O Jezu, 
nigdy nie odwracaj swojego spojrze-
nia od nich, trzymaj ich za rękę i jeśli 
to konieczne przytul ich do siebie w 
chwilach najtrudniejszych; ale proszę 
Cię, Jezu, nie pozwól, aby owładnęło 
nimi zło”. Niech Najświętsza Panien-
ka Niepokalana pozwoli nam iść dro-
gą Adwentu z wiarą i niech pomoże 
otworzyć oczy i serca na adorację tej 
Świętej Nocy, tego wielkiego miste-
rium Wcielenia, które jest kamieniem 
węgielnym naszego zbawienia. Niech 
to misterium da nadzieję każdemu 
człowiekowi dobrej woli gdyż przypo-
mina nam że miłosierdzie Ojca jest 
ciągle obfi cie i darmowo ofi arowane 
w wolności wszystkim ludziom w ich 
podróży przez życie i Ono jest silniej-
sze niż każda zdrada i każdy bunt i 
przyciąga ich serca z tą samą logiką 
i mocą jak na początku, poprzez nie-
przewidywalną symbolikę nowo Na-
rodzonego, bezradnego Dzieciątka, 
które wymaga opieki.

W imieniu wszystkich członków 
Fundacji „Rosa Mystica Fontanelle”, 
w imieniu kapłanów i licznych wo-
lontariuszy pełniących służbę w tym 
miejscu, ofi aruję wszystkim naszym 
czytelnikom i wiernym na całym świe-
cie, mającym nabożeństwo do Maryi 
Róży Duchownej, szczere życzenia z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia, aby 
były One radośnie przeżywane w wa-
szych rodzinach i w waszych wspól-
notach. Ufni komunii duchowej, która 
nas łączy, możemy Was zapewnić, 
że liczne prośby i intencje modlitew-
ne, które bezustannie napływają do 
sanktuarium w Fontanelle, codziennie 
są składane Ojcu niebieskiemu w na-
szych nabożeństwach liturgicznych, 
z przywołaniem orędownictwa Maryi 
Róży Duchownej i Matki Kościoła.

Mgr Marco Alba 
Delegat episkopatu

      MODLITWA
Ostatnim razem obiecałem, że wspólnie powrócimy do 
trzech słów: „modlitwa, ofi ara, pokuta”, Będziemy roz-
ważać każde z nich osobno ponieważ tu, w Fontanelle  
Monteklareńskim tworzą zasadniczą podstawę poboż-
ności do Róży Duchownej – Matki Kościoła. Zacznijmy 
więc od pierwszego, to znaczy od modlitwy.

Święta Teresa z Avila, wielka 
karmelitanka, mistyczka ogło-
szona „doktorem” Kościoła,  

która za życia wsławiła się mądro-
ścią duchowną, zostawiła nam, jak-
że trafną, chociaż krótką defi nicję 
modlitwy: Mawiała że modlić się 
oznacza „spotykać Boga z przyjaź-
nią”. To prawda że także i słowa są 
ważne w naszej modlitwie, ale wy-
daje mi się, że modlić się oznacza 
nie tylko wygłaszania formuł mo-
dlitewnych, ale także posiadanie, 
w ciągu naszego życia, miłosnej  i 
ciągłej relacji z Tym, który nas stwo-
rzył i który wciąż podtrzymuje naszą 
egzystencję swoją ojcowską miło-
ścią. Pozwólcie mi wyjaśnić, jak to 
przeżywam osobiście. Często – gdy 
wstaję rano i kiedy nie mogę za-
snąć wieczorem – myślę  o czymś 
w rodzaju niewidzialnej i nieprze-
rwanej kolumny uwielbień, błagań 
i podziękowań, które w owym mo-
mencie wychodzą z wszystkich za-
kątków ziemi i kierują się ku Niebu. 
A potem jakbym miał przed oczyma 
jeszcze jedną kolumnę,  również 
niewidzialną ale rzeczywistą, pełną 
łask i miłości,  która w sposób nie-
przerwany płynie z nieba na ziemę 
jako życzliwa odpowiedź Nieba dla 
ludzi. Tak, dzieje się tak dlatego, że 
Bóg nas słucha i ciągle nam odpo-
wiada, nawet wtedy gdy wątpimy, 
nie widząc „spełnionych” od zaraz 

naszych modlitw w sposób taki, jak 
byśmy chcieli, czyli bezpośrednio 
i w dokładnej zgodzie z tym, o co 
prosiliśmy.

W ten sposób, z niewielką wiarą 
i bez nadziei, sądzimy, że Bóg jest 
niedobry – tak jak często to my sami 
jesteśmy wobec innych, i błędnie 
myślimy że Jego spojrzenie i Jego 
miłość są skierowane ku innym lu-
dziom, chociaż niekiedy nawet w to 
wątpimy. Ale sam Jezus zapewnia 
nas, skoro porównując Boga do ojca 
rodziny, ofi arowuje nam oczywisty 
przykład: „który ojciec poda jado-
witego węża swojemu synowi, jeśli 
ten prosi o rybę?” Gdy Bóg niekiedy 
pozwala nam czekać, to nie dlate-
go, że nie zważa na nasze położe-
nie, ale że oczekiwanie samo w so-
bie jest już najlepszą odpowiedzią 
na nasze modlitwy, w ten czy inny 
sposób, byłoby lepiej zrozumieć, 
pogłębić sposób, w jaki zarządza-
my naszymi drogami a często tak-
że jakością naszych relacji z Nim i 
naszymi bliźnimi. Oto dokładnie to, 
o czym mówiłem wam ostatnim ra-
zem, co pojąłem poprzez ciągłe za-
proszanie Maryi Róży Duchownej  
do modlitwy (modlitwy połączonej 
z ofi arą i pokutą, o czym później). 
W rzeczywistości zdarzało mi się 
także postrzegać Boga jako rodzaj 
okienka automatycznego, do które-
go wkłada się kartę, aby otrzymać 
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w zamian łaski. Prawie tak samo 
automatycznie, jak wtedy, gdy wy-
bieramy pieniądze z banku. Jakby 
było to prawem, bez „jeśli” i bez 
„ale”. Nie potrafimy zrozumiec że 
wszystko jest darem, darem, który 
rodzi się dokładnie w tym „nawiązy-
waniu przyjaźni”, o którym mówi Te-
resa z Avila. Przyjaźń, miłosna rela-
cja z Bogiem, powinna stawać się 
coraz głębsza w trakcie naszego 
życia, prowadząc nas jednocześnie 
ku modlitwie, która w ciągu lat staje 
się coraz bardziej szczera, prawdzi-
wa, prosta i bardziej ufna aż stanie 
się, jak Jezus nas prosi w Ewange-
lii, modlitwą „ustawiczną”. Wydaje 
się to być celem bardzo trudnym, 
niemal poza zasięgiem normalnych 
ludzi. Natomiast dzieje się inaczej  
gdy wierzymy, gdy dajemy się pro-
wadzić samemu Bogu, przez Jego 
Ducha Świętego, krocząc ku praw-
dziwej wierze – i zatem również ku 
modlitwie – która każdego dnia sta-
je się coraz dojrzalsza. Modlitwa, 
która na początku prosi, aby Bóg 
błogosławił temu, co pragniemy, 
działaniom, które prowadzimy, być 
może i dobrym, ale jedynie naszym, 
o których to my sami decydujemy. 
To pierwsza faza, nieco niedojrzała. 
Ważne jest, aby się na tym nie za-
trzymać, ale pod wpływem Ducha 
św., który nas prowadzi, posuwać 
się do przodu rozumiejąc coraz bar-

dziej to, co liczy się najbardziej w 
życiu.  Nie chodzi tu o nasze dzia-
łania, ale o plany, jakie Bóg ma dla 
nas, prosząc Go, aby pomógł nam 
zrozumieć,  jak je zrealizować. To 
etap decydujący, który przemieni 
także naszą modlitwę, która potem 
zmieni się w pełne miłości rzucenie 
w ramiona Ojca, któremu całkowi-
cie ufamy. I to właśnie na tym etapie 
jesteśmy gotowi na „modlitwę usta-
wiczną”, która nie składa się z re-
cytowania modlitw bez ustanku, ale 
na przyjęciu w nas postawy miłości 
i otwartości na Boga, nawet pośród 
licznych codziennych działań. W 
ten sposób nasze serce nasycone 
wiarą będzie zawsze z Nim w każ-
dej chwili, w dzień i w noc: świado-
mie lub nieświadomie, będzie biło 
w jedności z Bogiem. W Jego uści-
sku, w harmonii z naszym Stwórcą 
i Odkupicielem nasze życie będzie 
ubogacone pokojem i pogodą, na-
wet w trudnościach, czego żadna 
inna rzecz nie może nam dać. I 
Maryja odgrywa w tym wszystkim 
bardzo ważną rolę . Właśnie tu, w 
Fontanelle, Maryja mówi nam, jak 
łączyć  modlitwę z „ofi arą” i „poku-
tą” (o czym powiemy w następnych 
częściach). To Ona ukazuje nam, w 
jaki sposób wszystko jest połączo-
ne i przyczynia się, aby stawać się 
środkiem, który pozwala nam na-
prawdę zjednoczyć się z Bogiem. 

Maryja również, 
jak zawsze, za-
chęca nas modli-
twy Różańcowej. 
Tak, Różaniec, 
ta modlitwa, która jest modlitwą 
kontemplacyjną i którą ktoś nazwał 
arcydziełem Ducha Świętego. Dla-
czego tak ją nazywamy? Można to 
szybko wytłumaczyć: dlatego, że to 
łatwe, proste, ale i bardzo skutecz-
ne wprowadzenie do serca wiary 
chrześcijańskiej. W istocie, kontem-
plując tajemnice różańca, doświad-
czamy powoli cennych wydarzeń 
tej wiary: od Zwiastowanie, które 
otwiera drogę do wcielenia aż po 
zmartwychwstanie Jezusa i Zesła-
nie Ducha Świętego, włączając całe 
życie publiczne Syna Bożego, Jego 
ukrzyżowanie i śmierć na krzy-
żu. Podróż, w trakcie której, pod-
czas każdej tajemnicy odmawiając 
„Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi 
Świętemu”, uznajemy wielkość Trój-
cy Świętej i dziękujemy, podczas 
gdy „Ojcze nasz” potwierdza jakość 
naszej relazji z Nim. We wszystkim 
towarzyszy nam Maryja, Matka peł-
na łaski, modli się z nami i za nas. 
Z tej racji, odmawiany ustawicznie 
i z miłością Różaniec przemienia 
ostatecznie serce, czyniąc je zdol-
nym do tej „modlitwy ustawicznej”, 
o której mówiliśmy.

Rosanna Brichetti Messori

Na prośbę wielu grup na świecie, nie mogących osobiście 

przybyć do Fontanelle, publikujemy w tym wydaniu “La 

Voce di Rosa Mistica” kilka zdjęć zrobionych tutaj podczas 

obchodów tego roku, które dobiegają końca.

Dziękujemy wszystkim, którzy do nas piszą, wyrażając 

swoje oddanie Błogosławionej Dziewicy Maryi Różańco-

wej i opowiadając nam o cudach, które kwitną w grupach 

modlitewnych. 

W duchowym uścisku życzymy wszystkim radosnego 

świętego Bożego Narodzenia, blisko Maria Rosa Mistica, 

Matka Kościoła.
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PORZADEK NABOZENSTW W MIESIĄCU STYCZNIU I LUTYM 2019
Każdego dnia: 
15.00 Spowiedź. 16.00
Różaniec W każdy piątek: 
15.00 Spowiedź. 15.30 - Różaniec. 16.00 – Msza św.
Sobota: 15.00 Spowiedź. 15.30 – Różaniec.
16.00 Msza św. - przedświąteczna.
Niedziela i dni świąteczne:
15.00-17.00 Spowiedź. 15.00 – Adoracja.
15.30 Różaniec. 16.00 – Uroczysta Msza św.
Wtorek, 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
15.00 Spowiedź – Adoracja Eucharystyczna 15.30 Różaniec
16.00  Uroczysta Msza św Akt zawierzenia Maryi Rosa Mystica 

przez wszystkie matki.
Niedziela, 6 stycznia – Uroczystość Objawienia
15.00 Spowiedź – Adoracja Eucharystyczna. 15.30 Różaniec. 
16.00  Uroczysta Msza św. Akt oddania Maryi Rosa Mystica przez 

wszystkie dzieci.
Sobota, 12 stycznia - 
Msza św. przedświąteczna za uznanie Pierina Gilli 
Niedziela, 13 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego
Dzień miesięcznej modlitwy do Niepokalanej Panienki
15.00 Spowiedź; Adoracja Eucharystyczna
15.30 Różaniec; 
16.00 Uroczysta Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Sobota, 2 luty – Święto Ofi arowania Pańskiego
16.00 Msza św. za wszystkie osoby konsekrowane
Niedziela, 3 luty (Św. Blaise)
15.00 Spowiedź – Adoracja Eucharystyczna. 15.30 – Różaniec
16.00 Msza św. z błogosławieństwem gardła
Poniedziałek, 11 lutego – Święto NMP z Lourdes
15.00 Spowiedź. 15.30 Różaniec
16.00 Msza św. z błogosławieństwem chorych.
Środa, 13 lutego - Dzień miesięcznej modlitwy do Najświętszej Panienki
15.00 Spowiedź – Adoracja Eucharystyczna
15.30 Różaniec. 16.00 Msza św.

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Przypomnienie dla osób zainteresowanych „Pamiętnikiem” Pierina 
po hiszpańsku, 

który można nabyć w wydawnictwie VOZ DE PAPEL (www.vozdepapel.com);
Calle de la Playa de Riazor 12, 28042 Madrid - CIF B-82.203.282 

Do doktora Carmelo López-Arias carmelo@libroslibres.com,
correo@libroslibres.com; tel. +91 5940922

Po lewej: 13 paź-
dziernika 2018: Bło-
gosławienie chle-
bów.

Powyżej: 9 wrzesień 
2018, Święto ludu 
kongolskiego na 
cześć Maryi Róży 
Duchownej (Maria 
Rosa Mystica).

Dyrektor odpowiedzialny: Rosanna Brichetti
Pod kierunkiem Fundacji Rosa Mystica

Zezwolenie trybunału w Brescia nr. 61/90 z Listop. 11
Tłumaczenie: Sylvia Hetarihon Drukarnia 

Drukarnia:Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

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

Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Nawigacja satelitarna: Via Madonnina
W celu komunikacji prosimy o kontakt:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zechciejcie skontaktować się ze mną: 
www.rosamisticafontanelle.it
Fundacja nielukratywna
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003/POczta Włoska 
S.p.A. conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia 

Objętość nie pozwala nam na publikację tylu innych pięknych 
świadectw współpracowników wdzięcznych Rosa Mystica. Są 
one przechowywane w archiwach. Wszyscy czujemy się zjed-
noczeni w modlitwie w sercu matczynym Marii Rosa Mystica. 

 Fundacja Rosa Mystica Fontanelle

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mystica” wzrastają; uprzejmie prosi-
my o współpracę czytelników w celu zachowania relacji z wiernymi. Jeśli 
wolicie Państwo otrzymywać biuletyn przez e-mail, prosimy o przesłanie 
swojego e-maila, aby zaprzestać wysyłki pocztą. Tym, którzy życzą sobie 
nadal otrzymywać pocztą, prosimy o wkład minimalnej ofi ary. Fundacja bę-
dzie kontynuowała wysyłkę tym, którzy pragną otrzymywać biuletyn, nawet 
jeśli nie zechcą wesprzeć dopłatą.
JEŚLI PRAGNIENCIE WESPRZEĆ NAS SWOIMI DARAMI 
I OFIARAMI, UŻYJCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH BANKOWYCH:
Tytułem: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
„Organ kościelny uznany przez społeczność- 
Zarejestrownay w rejestrze osób prawnych pod nr 550 du 15/04/2016”
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IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ostatnim znakiem jest „zero”)
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