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Adorujemy Twoj
Krzyz o Panie i
glosimy Twoje
zmartwychwstanie.
Z tego drzewa
Krzyza radosc
przyszla na swiat!

UZDRAWIAJACA MOC PRZEBACZENIA
I SZCZEREGO ŻALU ZA GRZECHY
Osatnia część, przesłania Papieża Franciszka na Wielkanoc 2019 rozpoczyna się właśnie
od tych słów. To przesłanie czerpie inspirację z fragmentow ósmego rozdzialu listu św. Pawła
do Rzymian, w ktorym opisuje on nowe życie wiernych żyjących w Duchu św i jego ogromne
skutki i konsekwencje w planie zbawienia wszechświata. Ten Boży plan wzgledem stworzenia jest ciągle realizowany przez Dobrego Ojca z Nieba i jest ciągle darowany ludziom w
przeciągu całej historii stworzenia, która jest wciąż otwarta i oczekuje z utęsknieniem swego
zbawienia (cfr. RZ 8, 19). Innymi słowy; dzieło naszego osobistego nawrócenia ma w sobie
ogromną i tajemniczą moc, która swoją siłą przekracza granice naszej duszy i naszego ciała
i osiąga bieg czasu ludzkiej historii jak i całą rzeczywistość stworzenia:

“J

eśli człowiek żyje jako
dziecko Boże, jeśli żyje jako
stworzenie odkupione i pozwala się prowadzić, przez Ducha
św. i potrafi rozpoznawać, i wprowadzać, w czyn prawo Boże, wraz
z prawem naturalnym wpisanym w
serce i w naturę, wtedy czyni dobrze także całej naturze wspołpracując z Bogiem w odkupieniu tegoż
stworzenia. Dlatego pisze św Paweł , całe stworzenie pragnie bardzo aby “objawiły się ” dzieci Boże,
czyli ci wszyscy którzy żyją pełnią

łaski paschalnego misterium Chrystusa i przynoszą owoc w postaci
coraz pełniejszego dojrzewania aż
po odkupienie tego co cielesne (i
ludzkie)”.
Tylko w taki sposób możemy
uczestniczyć w tej nieustannej
walce przeciw destruktywnej sile
grzechu, który usiłuje (kusząc)
zniszczyć naszą relację zaufania i
miłości z Ojcem i w taki sposób zamyka naszą naturę w samotności
i w strachu: “Po zniszczeniu relacji
(komunii) z Bogiem, podlega znisz-

czeniu także i harmonijna relacja z
ludzmi, z otoczeniem w którym żyją
i w konsekwencji raj, w którym żyli
przekszałcił się w pustynię (cfr. Wyj
3,17-18). Objawia się tu ten grzech,
który sprawia że człowiek uważa się
za pana stworzenia i za jego absolutnego władcę. Rodzi się wtedy pokusa aby żyć “używając” stworzenia
do naszych ogoistycznych celów (i
przeciw inym ludziom) a nie według
Bożego zamysłu i planu zbawienia”.
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Uzdrawiajaca moc przebaczenia i szczerego żalu za grzechy
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

W tym nadchodzącym okresie
Wielkiego Postu Papież wskazuje
nam dwie konkretne postawy aby
dobrze i w pełni przeżyć czas nawrócenia: Krocząc dogą szczerego
żalu za grzechy i przebaczenia aby
w ten sposób odnowić nasze serce i nasze chrześcijańskie oblicze i
żyć pełnią łaski tajemnicy Paschalnej. Ta łaska dąży do przekształcania naszego życia osobistego

i naszych codziennych relacji rodzinnych i międzyosobowych.
Ta droga która jest nam wskazana, znajduje potwierdzenie tu w
sanktuarium w Fontanelle, gdzie
ustawiczna modlitwa do Maryi i
symbol żółtej róży na ramieniu
Róży Duchownej są wezwaniem do
wszystkich pielgrzymów aby czynili
pokutę, a w szczególności do pokuty duchowej. Jest to wezwanie

Otrzymaliśmy
■ Z Argentyny - Nazywam się Eduardo Devit, jestem zakonnikiem-salezjaninem i jestem członkiem wspólnoty religijnej która
pracuje w Parafii Santo Domingo Savio, w miasteczku Rosario,
w Republice Argentyny. Od roku 1981 w naszej parafii rozwinął
się mocny ruch duchowy poświęcony Maryi Róży Duchownej.
Istnieje on od czasu gdy grupa parafian w czasie odmawiania
różańca przed wizerunkiem Maryi, Róży Duchownej ten sam
wizerunek znajdujący się w Fontanelle, zauważyła że po twarzy
tego wizerunku zaczęly płynąć łzy. To wydarzenie powtórzyło się
także przy innych okazjach i świadczą o tym świadectwa wiernych tam obecnych. Od tamtego czasu ruch ten nadzorowany
przez ówczesnego proboszcza, ks. German Plasenzotti pozostał
w naszej parafii, gdzie szczególnie 13 dnia każdego miesiąca
świętujemy Maryję w sposób szczególny Po upływie wielu lat, w
roku 1996 wspólnota parafialna rozpoczęła budowę nowej świątyni poświęconej do kultu parafialnego ale także ku czci Maryi
Róży Duchownej. Podczas tych minionych lat wysiłek wiernych
sprawił że prace przy budowie poszły mocno do przodu. Pragnęlibyśmy aby w świątyni powstała nowa kaplica, tak aby wierni mogli mieć łatwiejszy dostęp do figury Róży Duchownej i aby mogli
tam znależć miejsce na modlitwę. Niech Maryja, Róża Duchowna
dalej nas wspiera w naszych wysiłkach. Zostańmy w kontakcie.
Br. Eduardo Devit sdb
Parafia Santo Domingo Savio Rosario, Argentyna
■ Z Fontanelle - W niedzielę 10.02.2019 po wejściu do wody
w kościele Róży Duchownej w Fontanelle z mojej prawej stopy
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do ofiarowania dobrowolnie siebie
samych i własnych codziennych
prób i doświadczeń jako modlitwa
o nawrócenie grzeszników i jako
wynagrodzenie za grzechy osób
Bogu poświęconych. W ten sposób
przyniesiemy ulgę mistycznemu
Ciału Chrystusa jakim jest Kościół.
Wtedy czynimy naszym także i wezwanie do trudnego ale i pokornego przebaczenia aby otrzymać w
darze uzdrowienie naszego serca
i odbudowanie komunii w naszych
rodzinach i w naszych wspólnotach.
Prośmy Maryję, Różę Duchowną,
aby wybłagała nam łaskę owocnego przeżycia tego czasu łaski dla
naszego zbawienia, dla zbawienia
Kościoła i dla zbawienia całego
świata. Prośmy z ufnością Maryję
aby pomogła nam wprowadzić w
czyn to autentyczne nawrócenie
które sprawi iż przyniesiemy owoce
poprzez które oddamy chwałę naszemu Ojcu który jest w niebie.
Mons. Marco Alba
Delegat Biskupa

zniknął tłuszczak. Miałam go od dwóch lat i bardzo cierpiałam nie
mogąc już prawie wogóle chodzić. Otrzymałam tę łaskę chociaż
już nawet wogóle o tym nie myślałam; nawet nie znałam tego
miejsca i była to moja pierwsza wizyta w tym miejscu. Dziekuję
Róży Duchownej za tę wielką łaskę.
Anna S.
■ Z Belgii - Poniedziałrek 26/11/2018 Jestem wdzięczny Błogosławionej Dziewicy Maryi która uzdrowiła mnie w Fontanelle z
poczwórnego złamania. Lekarze powiedzieli mi że będę potrzebował 2 lat aby móc znów poprawnie chodzić. Sześć tygodni po
zdjęciu gipsu zostałem uzdrowiony!
Dziekuje
Michel Alain
■ Z Meksyku - Czcigodny ks. Prałacie, pragniemy ks. Poinformować że w pażdzierniku w Meksyku będziemy mieć spotkanie,
podczas którego obecny będzie Mons. Gerardo De Jesus Biskup
Tabasco. Bardzo prosimy włączyć to nasze spotkanie do intencji
Mszy świętej. Niech Bóg księdza błogosławi. Moc uścisków
Gabriel Zechinelli
María Rosa Mística México
■ Z Nikaragui - Przesyłsamy moc pozdrowień z Nikaragui.
Jesteśmy apostolską grupą modlitewną Maryi Róży Duchownej
z parafii św. Piusa X w Managua (Nikaragua) i pragniemy wejść
w kontakt z grupą modlitewną Maryi Róży Duchownej w Fontanelle by w ten sposób móc rozszerzać jeszcze bardziej cześć ku
Najświętszej Maryi Pannie. Nasza grupa istnieje od około 5 lat.
Apostołowie Maryi Róży Duchownej

“Ofiara”: co oznacza w rzeczywistości?
Ci którzy czytają nasze artykuły od dłuższego czasu
wiedzą już że analizujemy na nowo przesłanie Maryi,
Róży Duchownej do Pieriny Gilli. Streszcza się ono w
3 słowach: “modlitwa”, “ofiara”, “pokuta”, które mają
wielką wagę gdyż powinny zadomowić się głęboko w
naszych sercach. Jak już wspomniałem analizujemy
je powtórnie ponieważ analizowalśmy je na łamach
naszego periodyka już niejednokrotnie w minionych
latach. Jak mawiali nasi przodkowie repetita iuvant (powtarzanie jest pożyteczne) i w efekcie to co powtarzamy staje się coraz bardziej nasze. Ta prawda sprawdza
się jeszcze bardziej na polu duchowym, gdzie serce
człowieka opiera się zmianom, ale właśnie te zmiany
(na lepsze) dają mu nowe życie i są dla jego dobra.

S

nując refleksje i rozważając
na nowo przesłanie Róży Duchownej zastanawiałam sie
dlaczego Maryja powtarza w nim
dwa razy słowa które mają prawie
identyczne znaczenie: “ofiara” i “pokuta”. W języku potocznym mają
one praktycznie to samo znaczenie.
Pierwotnie myslałam że być moze
Maryja chciała podkreslić znaczenie tych słów abyśmy mogli zrozumieć głebiej ich sens. Ale nie byłam
tego pewna. Jednak pewnego dnia
czytając komentarze o charakterze
duchowym znalazłam coś co mi
pozwoliło zrozumieć ich znaczenie.
Autor komentarza, ojciec Antonio
Gentili ze Zgromadzenia Barnabitów, założonego przez św. Antonio
Maria Zaccaria, ekpert duchowości,
interpretuje te słowa w taki sposób
że od pierwszego momentu wydała
mi się ona jedyna poprawna i dlatego zdecydowałam się zaadoptować
ją jako własną i pragnę sie tym odkryciem podzielić również z czytelnikami.
Słowo “ofiara” w swoim etymologicznym znaczeniu z języka łacinskiego brzmi: “sacrum facere”, czyli
robić to co święte, uczynić coś lub
kogoś świętym, jak łatwo wszyscy
możemy zrozumieć . To czynienie
czegoś lub kogoś świętym ma jednak
swoją cenę , kosztuje. Ten kto chce
coś zmienić we własnym życiu we-

wnętrznym musi zdać sobie sprawę
że pociąga to za sobą konsekwencje
także i w postaci rezygnacji z czegoś i że za zmianę trzeba zapłacić
jakąś cenę . Tak, z pewnością za
zmiany trzeba zapłacić pewną cenę,
ale ta rzecz która przez nas zostaje
uświęcona (uczyniona święta) jest
równocześnie wspaniała, cudowna
(takie jest etymologiczne znaczenie
“sacralizzare”). A to oznacza zmianę
naszego spojrzenia na całą rzeczywistość. Zmienić spojrzenie zaczynając od nas samych poprzez naszych braci i siostry a skończywszy
na całym świecie.
Mam tu na myśli to nowe spojrzenie, które może narodzić się tylko
z wiary i które sprawia że możemy
dostrzec działanie Boga w każdym
człowieku czy rzeczy, w każdym wydarzeniu odnoszącym się do naszego życia czy też życia całego świata.
Takie patrzenie na wszystko oczyma wiary jest bardzo istotne gdyż
faktycznie zmienia naszą perspektywę. Oto konkretny przykład jak to
się dzieje: Postawmy się przez moment na miejscu kobiety która niespodziewanie dowiaduje się że jest
w ciąży której nie oczekiwała i która
stawia ją w bardzo trudnej sytuacji.
Albo wyobraźmy sobie kobietę która
dowiaduje się że dziecko noszone
przez nią pod sercem ma poważne
problemy zdrowotne. Sposób my-

ślenia większości naszego społeczeństwa sugerowałby aborcję jako
rozwiązanie problemu. Spojrzenie
wiary natomiast podpowiada nam
że to dziecko które zostało poczęte
jest dzieckiem Bożym, przez Niego
chcianym i kochanym i przeznaczonym do życia wiecznego. To dziecko
ma więc przeogromną wartość. Tego
typu przemyślenia w perspektywie
wiary, z pewnością są pomocne bo
otwierają serce matki tak aby dać jej
wystarczająco dużo odwagi i miłości
by przyjąć to nowe życie pomimo
tego że problematyczne.
Podobne rozważanie moglibyśmy
przyjąć jako możliwe do wcielenia
w życie we wszystkich innych dziedzinach naszego życia. Na przykład
w małżeństwie czynić świętą sakramentalną więź małżeńską znaczy
traktować tę więź nie jako usatysfakcjonowanie naszych pragnień czy
potrzeb ale jako postawę odpowiedzialności względem rodziny którą
się założyło.
Jestem przekonana że kiedy Maryja, Róża Duchowna zachęca nas
do ofiarowania nie tylko pokuty wraz
z modlitwą, ale także ofiary pragnie
ona zaprosić nas do przyjęcia w nas
takiego spojrzenia wewnętrznego
które byłoby jak najbardziej podobne do spojrzenia jakie ma sam Bóg.
Nawet wtedy gdy to wymaga od nas
jakiejś ceny, nawet wtedy gdy to nas
wiele kosztuje.
Oznacza to mieć w nas spojrzenie
pełne miłości do całego stworzenia,
które przeznaczone jest do wieczności. W nim (stworzeniu) obecny
jest Duch Boży, który już od zarania
dziejów, jak relacjonuje nam autor
ksiegi Rodzaju ożywiał wszystkie
stworzenia swoim tchnieniem. To
samo stworzenie, według Ewangelii, zostało w jeszcze ściślejszy sposób złączone z życiem Bożym, gdy
Słowo Boże wcieliło się w Jezusie z
Nazaretu, przyjąwszy na siebie, poprzez ludzkie ciało odziedziczone od
Maryi, cały świat. Podobnie i my czyniąc “ofiarę” kontynuujemy to samo
dzieło wcielenia i zbawienia w nas
samych i w całym świecie.
Rosanna Brichetti Messori
3

PORZADEK NABOZENSTW W MIESIĄCU MARZEC I KWIECIEŃ 2019
MARZEC 2019 POCZATEK WIELKIEGO POSTU
Od Poniedziałku do Piątku:
Godzina 15.00 Spowiedż św.
Godz. 15.30 S. Różaniec lub Droga Krzyżowa. Godz. 16.00 Msza św.
Godz.Każdego 13 dnia Miesiąca: “Dzień modlitwy Maryjnej”
Godz. 15.00-17.00 Spowiedż św. Godz. 15.00 Adoracja
Godz. 15.30 Różaniec. Godz. 16.00 Msza św.
Sobota
Godz. 15.00-17.00 Spowiedż św.
Godz. 15.30 Różaniec. Godz. 16.00 Msza św. niedzielna
Niedziela i święta
Godz. 15.00-17.00 Spowiedż św.
Godz. 15.00 Adoracja. Godz. 15.30 RóżaniecGodz. 16.00 Msza św.
Środa 6 Marca - Popielec –
Dzień postu i wstrzemiężliwości od potraw mięsnych
Początek wielkiego postu
Godz. 15.00 Spowiedż św. - Adoracja eucharystyczna.
Godz. 15.30 S. Różaniec.
Godz. 16.00 Msza św. i posypanie głów popiołem.
Środa 13 marca - Miesięczny dzień Maryjny
Wtorek 19 marca - Uroczystość św. Józefa
Niedziela 24 marca - III niedziela
Wielkiego Postu.: Dzień modlitwy i postu za misjonarzy męczennikow
Poniedziałek 25 marca - Uroczystość Zwiastowania
Niedziela 31 marca :
ZMIANA PORZĄDKU NABOŻEŃSTW PORZĄDEK LETNI:
NABOŻEŃSTWA BĘDĄ ROZPOCZYNAĆ SIĘ GODZINĘ PÓŹNIEJ
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja.
Godz. 16.30 Różaniec. Godz. 17.00 Msza św.
KWIECIEŃ 2019
OKRES WIELKIEGO POSTU I OKRES WIELKANOCNY
Od Poniedziałku do Piątku:
Godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 S. Różaniec lub Droga Krzyżowa. Godz. 17.00 Msza św.

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mystica” wzrastają; uprzejmie prosimy 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 ofiary. Fundacja będzie 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 społecznośćZarejestrownay w rejestrze osób prawnych pod nr 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 (ostatnim znakiem jest „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

Sobota
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz. 16.30 Różaniec
Godz. 17.00 Msza św. niedzielna
Niedziela i święta
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św. Godz. 16.00 Adoracja.
Godz. 16.30 Rózaniec. Godz. 17.00 S. Uroczysta Msza św.
Sobota 13 kwietnia - Miesięczny dzień Maryjny
Niedziela 14 Kwietnia - Niedziela Palmowa
Błogosławieństwo Palm, procesja do kościoła i początek mszy św.
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja. Godz. 16.30 Rózaniec.
Godz. 17.00 S. Uroczysta Msza św.
TRIDUUM PASCHALNE: 18-19-20 KWIETNIA
– Wielki czwartek: godz. 15.00 - 17.00 Adoracja eucarystyczna
i Rózaniec – Spowiedź św.
– Wielki piątek: Godz. 15.00 Droga Ktrzyżowa i pamiątka
śmierci naszego Pana.
– Wielka Sobota: Godz. 15.00 - 17.00 Spowiedż 17.00 S. Różaniec (Nie ma mszy św.)
Niedziela 21 kwietnia: Uroczystość Zmartwychwstania
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja. Godz. 16.30 Różaniec
Godz. 17.00 S. Uroczysta Msza św.
Poniedziałek 22 Kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny
Godz. 16.30 Różaniec. Godz. 17.00 Msza św.
Czwartek 25 Kwietnia - Święto św. Marka ewangelisty
Godz. 16.30 Rosario. Godz. 17.00 S. Messa
Niedziela 28 Kwietnia - Niedziela Bożego Miłosierdzia
Godz. 9.30: Modlitwa wspólnotowa.
Godz. 10.30: procesja Maryjna .Godz 11.00: Uroczysta Msza św.
Po południu porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę.

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Objętość nie pozwala nam na publikację tylu innych pięknych
świadectw współpracowników wdzięcznych Rosa Mystica. Są
one przechowywane w archiwach. Wszyscy czujemy się zjednoczeni w modlitwie w sercu matczynym Marii Rosa Mystica.
Fundacja Rosa Mystica Fontanelle

Bimensile d’informazione
della Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY
Per navigatore satellitare: Via Madonnina
Per comunicazioni rivolgersi a:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel. 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Visiona la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it
Tariffa Fondazione senza fini di lucro:
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 Brescia

Wysyłka za pośrednictwem subskrypcji pocztowej Podatek
pobrany - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Dyrektor odpowiedzialny: Rosanna Brichetti
Pod kierunkiem Fundacji Rosa Mystica
Z upowaznieniem trybunału w Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Tłumaczenie: Sylvia Hetarihon Drukarnia
Drukarnia:Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

