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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
  7عدد 28سنة   7102  نيسان -آذار 

فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا  مجلة شهريّة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...قّوة الشفاء، التوبة والمغفرة

 .9102بهذه الكلمات بدأ البابا فرنسيس الجزء الثالث واألخير من رسالة الصوم لعام 

وصف حياة المؤمن المتجّسدة من رسالة بدأت من روحانّية الفصل الثامن من رسالة القديس بولس الى الرومانيين، حيث 
في العمل من اجل الرجال والتاريخ  الروح القدس، وآثار الروح القدس على خطة الخالص العالمّية، حيث يستمّر هللا

بعبارة اخرى ان العمل على تحولنا ( 02:   8انظر روما ) انتظار الخليقة يتوقع استعالن أبناء هللا ألن والمخلوقات كافة،

 :اجمع ليقةوإرتدادنا له قّوة مفيدة وغامضة تتجاوز حدود روحنا وجسدنا لتصل عبر الزمن الى الخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدائم ضد قوة الخطيئة المدّمرة، 
مستخدمة )التي تحاول 

تدمير عالقة الثقة ( اإلغراءات
  . والمحبة مع اآلب

حيث نصل في نهاية المطاف الى 

: عزل خليقته في العزلة والخوف

ففي كسر الشركة مع هللا، تتدّمر "

العالقة المنسجمة بين البشر 

والبيئة التي يعيشون فيها، حيث 

تصبح الحديقة الخضراء صحراء 

إنها . (08-01:  3تكوين )قاحلة 

الخطيئة التي ترفع اإلنسان الى 

الخلق، فيشعر  إعتبار نفسه كإله

 بنفسه اّنه السّيد المطلق،

ويسعى لتنفيذ اهدافه الخاصة 
وذلك  ،وليس لتحقيق هدف الخالق

على حساب المخلوقات 
 ."واآلخرين

في هذا الصوم الكبير الذي 
ينتظرنا، يبّين لنا البابا موقفين 
ملموسين لعيش العمل بشكل 

العمل على اإلرتداد : "كامل
من خالل التوبة " والتحول

والصفح فينتعش قلبنا ووجهنا 
المسيحي في العيش بهذه الطريقة 
الغنّية في نعم سّر الفصح الذي 
يأمل ان يحّول حياتنا الشخصّية 

 .والعائلّية وعالقاتنا اليومّية
___________________ 
 9تتمة صفحة 

 

 

 إذا عاش اإلنسان كإبن هلل،" 

 سامحا وكشخص منقاد لمشيئته، 

و للروح القدس ان يقوده، 

كيف يطّبق قانون هللا من  عارفا 

، خالل ما طبع في قلبه وطبيعته

يصنع  بالتعاون مع سر فدائه فإّنه

يقول  . خيرا الى الخليقة اجمع 

 :"القديس بولس بهذا الخصوص

ألن انتظار الخليقة يتوقع 

اّن  وهذا يعني "استعالن أبناء هللا

يتمتعون بنعم سّر اولئك الذين 

ثماره  فصح يسوع وهم يعيشون

يشاركون في سر فدائه بالكامل، 

 يساهمون في النضالو

” 

“ 

 

يا رّب، نحن 
نسجد لصليبك، 

ونهتف لقيامتك، 
فمن شجرة 

الحياة هذه، حّل 
الفرح في ارجاء 

 ...العالم
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 ...قّوة الشفاء، التوبة والمغفرة 
 0صفحة تتمة 

 

 

اّن المسار المشار إلينا، يجد بالتأكيد 

ارضا خصبة ومتوفرة في فونتانيل، 

ية المستمرة، حيث الصالة المريم

الوردة الصفراء معاني بمرتبطة 

الموجودة على صدر روزا ميستيكا، 

على وجه التحديد من خالل الدعوة 

 المستمّرة الى التوبة والموّجهة الى كّل 

وباألخّص إن األم السماوّية  الحّجاج،

تذّكرنا بوجوب العيش في البعد 

الروحي من التضحية بالنفس، اي 

الخاصة ومعاناتنا  بتقديم كافة تجاربنا

اليومّية لآلب السماوي، من اجل 

خاصة من اجل  إرتداد إخوتنا الخطأة

 إصالح خطايا األشخاص المكّرسين،

فنساهم في شفاء وبلسمة الجراح 
المفتوحة في جسم الكنيسة المنتشرة في 

مع هذه النوايا ندعو . كل ارجاء األرض
للتعلّم للوصول بتواضع الى طريق 

بة، والى شفاء قلوبنا وفتح المغفرة الصع
طرق جديدة للتواصل وكسر الجدار 

الفاصل الذي يحّرك العالقات في 
 .عائالتنا وفي مجتمعاتنا

دعونا نطلب من ماريا روزا ميستيكا ان 
هذا الزمن المناسب لخالصنا لال تسمح 

بأن وخالص الكنيسة والخليقة بأجمعها 
 ...، دون ان يلمسناعبثا يمرّ 

نا فلنطلب من امنا بثقة حتى تساعد
للوصول الى طريق اإلرتداد الحقيقي 

الذي يحمل ثمار األعمال الصالحة لمجد 
 .اآلب السماوي

 مونسنيور ماركو البا
 مندوب سقفي
 

 

 علىصلنا ح

إسمي إدواردو ديفيت، انا راهب  -:من األرجنتين ■

ساليزياني وانا في المجموعة الدينية في خدمة ابرشية 
رية دومينيكو ستافيو في مدينة روزاريو في جمهو سان

، كان  هناك حركة روحّية 0280منذ عام . األرجنتين

ا ميستيكا في رعّيتنا، من خالل ماريا روزمكّثفة حول 
مجموعة من ابناء الرعّية، حيث كان في منزلهم صورة 

عية، ، وهي معروضة اآلن في الرلماريا روزا ميستيكا
اخبرونا بأنهم خالل تالوة المسبحة ، إنهمرت الدموع من 
الصورة، وتكرر هذا الحدث مرات عدة وفي عدة 

 . مناسبات وفقا لشهادة بعض المؤمنين
وهذه الحركة مكّثفة ومواظبة في رعيتنا ذلك الوقت،  منذ

وهذه   German Plasenzottiبرعاية األب اإللماني 

من  03الحركة المكّثفة إستمّرت في رعيتنا وباألخّص كل 

 .كل شهر، حيث نكّرمها بطريقة مميزة
وبعد عّدة سنوات بدأت المجموعة الرعوية ببناء مركز 

مكّرس لألنشطة الرعوّية ولمحّبي روزا  0221عام 

ومنذ ذلك الوقت وجهود المؤمنين تتقّدم في بناء . ميستيكا
فيتسّنى  كزالمركما اننا نرغب بإنشاء كنيسة داخل  المركز

فلتستمر . الةللصمن صورة روزا قريبين للمؤمنين البقاء 
 روزا ميستيكا في مرافقتنا

 سنبقى على تواصل
 األب ادواردو ديفي

 األرجنتين –روزاريو  –رعية سان دومينيك ستافيو 
 

 وبعد ان مشيت  9102شباط  01األحد  :من فونتانيل ■

كنيسة روزا ميستيكا في فونتانيل، إختفى الورم  مغطسفي  
. ه كان يمنعني من المشيالموجود في جوف قدمي اليمنى، لدرجة ان

جئت الى هذا . حصلت على هذه النعمة التي لم افّكر بها من قبل
 .المكان دون ان اعرف شيئا عنه، اذ لم ازره مسبقا ابدا

 .Anna S                                  شكرا روزوا ميستيكا

 

شكرا للسيدة العذراء المباركة التي شفتني على الفور : من بلجيكا ■

 .في فونتانيل من كسر رباعي
كل صحيح قبل ل األطباء لي، بأنني ال استطيع المشي بشسبق ان قا

، شفيت (الجفصين)ارسنتين ولكن بعد ستة اسابيع من نزع الجب
 شكرا ألمنا. تماما

     Michel Alain 
 

عزيزي المونسنيور نود ان نعلمكم انه في شهر : من المكسيك ■

تشرين األول سيكون لدينا إجتماع في المكسيك، حيث سنلتقي خالله 
 .دي جيزوس مطران تاباسكوالمطران جيراردو 

ليبارككم هللا، مع . نتمنى ان تصلوا على نية هذا اللقاء حتى ينجح
 .تحياتنا الحارة

 غابريل زوتشينيالمكسيك  –ماريا روزا ميستيكا 
 

 تحياتنا لكم من نيكاراغوا :من نيكاراغوا ■

نحن المجموعة الرسولية لماريا روزا ميستيكا في ابرشية سان 
في مناغا في نيكاراغوا،ونتمنى إنشاء تواصل مع  بيوس العاشر،

مجموعة ماريا روزا ميستيكا في فونتانيل حتى نتمكن من نشر 
 سنين 5إن مجموعتنا موجودة منذ حوالي . الوالء للسيدة العذراء

 .رسل ماريا روزا ميستيكا 
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تماما، في نظرة ولكن على العكس 

ة اإليمان، نجد هذا الطفل رغبة ومشيئ

Kاآلب السماوي،  انه ابنه المتجه الى  

لذلك فإن الطفل على اّي . الحياة األبدّية

.حال له قيمة هائلة  

هذا التأّمل يساهم في توسيع وعي األم 
وجعلها تجد الحّب الحقيقي لتتقّبل 

المولود الجديد على الرغم من كافة 
كذلك فإن الشيء نفسه ينطبق  .المشاكل

 .على باقي مشاكل الحياة
يعني " ان نضّحي": "ففي الزواج مثال

ان نرى الرابط الذي يجمع الزوجين، 
وهذا " سر"اّنه امر مهم جدا كونه 

يعني ان العالقة يجب ان ال تكون فقط 
مبنّية على تلبية حاجاتنا ورغباتنا، بل 

لية في تأسيس وعلى الشعور بالمسؤ
 .ةعائل

لذا اعتقد اّنه عندما طلبت مّنا روزا 
ميستيكا ان نعيش الصالة والتكفير 

والتضحية كانت في كل مناسبة تدعونا 
ألخذ الخيارات الصحيحة المأخوذة من 
عمق إيماننا، اي ان تكون نظرتنا دائما 

حّتى . شبيهة قدر اإلمكان بنظرة هللا
إّنها نظرة مليئة . ولو دفعنا ثمنها غاليا

 .لكل حقيقة مخلوقة بالحبّ 
، بل إّنها إّنها ليست نهاية الزمن

تماما كما يقول . الطريق نحو األبدّية
لنا في الواقع سفر التكوين، ان روح 

 ،إنها حقيقة. الرّب موجود منذ األزل
وهذا ،تماما كما يقول اإلنجيل ايضا 

الروح إنتششر بنفس الحياة اإللهية منذ 
. ي يسوع الناصريتجّسد كلمة هللا ف

اي ان الروح نفح في العالم اجمع 
ليعطي الحياة للكون، بالتحديد من 

خالل الجسد الذي اعطتنا إّياه مريم في 
" التضحية"لذلك، بتفعيل . احشائها

نكّمل عمل التجّسد وسر الفداء في 
 .انفسنا وفي العالم اجمع

 روزانا بريشيتي ميسوري
 
 

 

حتى يومنا هذا وانا اتأّمل في رسائل 
روزا ميستيكا، اتساءل لماذا كررت 

شابهتين من مريم في طلبها كلمتين مت
و " التضحية: "حيث المعنى وهما 

والتي في لغتنا اإليطالية " الكفارة"
متقاربة جدا من حيث المعنى 

قلت لنفسي انها ربما . والمضمون 
تود التأكيد على المعنى، حتى نفهمها 
بشكل افضل، ولكن هذا التعليل لم 

 .يقنعني تماما
فترة واثناء قراءتي لبعض منذ  وإذ 

ت الروحية، إتضح لي شيئا المقاال
. جعلني افهم ذلك بطريقة اوضح

وصاحب هذا المقال كان األب 
ين انطونيو جنتيلي وهو رجل د

 ينتمي الى رهبنة القديس انطوان
 les Barnables –ماريا زاكاريا 

وهو خبير وعالم روحاني، شرح 
بدت لي اكثر وضوحا فهذه الكلمات، 

فقرنتها بعبارات روزا وإقناعا، 
 .ميستيكا ألنقلها ايضا لكم

 
كلمة من اصل التيني " التضحية"
"sacrum facere " معناها واضح

وجعل " تقديس"اما كلمة      وبسيط
 .األشياء مقّدسة فهي مختلفة تماما

للوصول الى معنى هذه الكلمات 
 اليوم، علينا اإللتزام بتغيير داخلي، 

 

مما يعني القيام ببعض التنازالت 
وهذا الجهد  والعمل على ذواتنا،

نعم صحيح  .الشيءبعض " مكلف"
انه مكلف ولكن بالمقابل يمنحنا 

بالمعنى الذي " التقديس"ألن .الكثير
سبق وذكرناه يعني فعال شيئا بغاية 

هذا يعني تغيير . الروعة والجمال
نظرتنا الى كثير من الحقائق، 
، ومن .والتغيير يجب ان يبدأ بأنفسنا

ثم بإخوتنا في اإلنسانية، لينتقل الى 
 .العالم اجمع

انها مسألة من منظار آخر، جديد ال 
يمكن ان نعيشها اال باإليمان الذي 

عمل هللا في كل " رؤية"يقودنا الى 
شخص وفي كل شيء يتعلّق بحياتنا 

النظر الى كل شيء "فهذا . وبالعالم
مهم جدا، ألنه إذا " ي عين اإليمانف

 . فّكرنا باألمر تتغّير المعادلة بالطبع
حّيا على ذلك  هل تريدون مثاال 

؟ حسنا لنضع انفسنا مكان  بسيطا 

إمرأة تكتشف بأنها تنتظر مولودا لم 

تخطط له على اإلطالق، وهو 

. سيضعها امام كثير من الصعوبات

او انها ستضع مولودا سيكون لديه 

.مشاكل بعد الوالدة  

ان العقلية العامة في يومنا هذا تطرح 

.اإلجهاض كحل لهذه المشكلة  

كل الذين يتابعونا في األعداد السابقة ، يعلمون اننا في بعض المقاالت السابقة 
فّكرنا مرارا وتكرارا في المهمة التي اوكلت الى بيارينا جيلي من قبل روزا 

 " .صالة ، تضحية وتوبة: "ميستيكا وهي طلب
. هم انه لهذا السبب علينا الدخول الى اعماق قلوبنامن الواضح والم

لنفّكر من جديد ألننا بالفعل سبق ان قمنا بذلك مّرات عّدة في السنوات :"فأقول
التكرار يساعدنا علىى و "في اإلعادة إفادة": ولكن كما يقول القدماء. األخيرة

 الر تملّك الموضوع والخوض في اعماقه اكثر واكثر خاصة من الناحية
ان ولكن ما هو مهم فعال انه علينا .وحّية حيث اننا نقاوم اي تغيير في حياتنا 

ألن ذلك . نفهم اهمّية فهم الحاجة الى تغييربعض األشياء في سلوكنا وتصرفاتنا 

  » .سيكون لخيرنا

 

 

 ماذا تعني فعلياً؟  "التضحية"
 ” 
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 قس اإلنجيلي القديس مرعيد  –نيسان  42الخميس 

 قداس إحتفالي0  01:11وردية        0  01:31

 نيسان األحد الثاني بعد الفصح وعيد الرحمة اإللهيّة 41األحد 

 قداس  00:11زياح مريمي    0  01:31بدء صالة الجماعة     2:31

 قداديس مثل ايام العيد واآلحادالظهر مواعيد البعد 

    

 + 323931223828: المسؤول + 32131213000: إلستعالماتا

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

 عن تكتب التي الجميلة شهاداتال 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
 ميستيكا روزوا ماريا مؤسسة

P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY 

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 
لاإلتصا الرجاء للتواصل : 

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

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

Poste 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 

روزانا بريشيتي  : ؤول  المدير المس   
 بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا 

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

  لبنان-بعبدات  –موعة صالة ماريا روزا ميستيكا مج     :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 ا نرسلهالعنوان حتى ال
المؤسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول . ادنى

على الراغبين في  . عليها، حتى للذين ال يستطيعون المساهمة
 : التبرع 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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