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13 lipca 1947

Dzienniczek Pieriny
Pragnę aby 13 dzień każdego miesąca stał
się dniem Maryjnym i aby poprzedzało
go 12 dniowe przygotowanie.
Dzień ten będzie dniem wynagrodzenia za
wszystkie zniewagi popełnione przeciwko
naszemu Panu przez osoby konsekrowane.
“Dzień ten niech będzie uświęcony
szczególnymi modlitwami, jak msza św.,
komunia św., różaniec św.,
godzina adoracji Najśw. Sakramentu”.
“Pragnę aby 13 lipca każdego roku,
był uroczyście świętowany
przez wszystkie Instytuty religijne
i Zgromadzenia zakonne
całego świata.

KULT MARYJNY W
SANKTUARIACH
S
I OBJAWIENIA

Do większości naszych czytelników z pewnością dotarła już wiadomość
o pozwoleniu na organizowanie pielgrzymek w formie “publicznej” jakiego Papież Franciszek,
w maju bieżącego roku, udzielił bośniackiej miejscowości Medjugorje,
w której znajduje się jedno z najbardziej znanych Sanktuariów Maryjnych na świecie,
a do którego od ponad 40 lat przybywają miliony pielgrzymów.

O

znacza że od tego momentu pielgrzymki do Medjugorje mogą być organizowane przez diecezje i przez
parafie katolickie i nie będą musiały mieć tylko formy “prywatnej”
(czyli tylko dzęki iniziatywie pojedyńczych wiernych) tak jak odbywało się to dotychczas.
Jest to wydarzenie wielkiej wagi
dla Medjugorje ale uważam że,
biorąc pod uwagę oczywiste proporcje i różnice między dwoma
miejscami kultu, może ono rzucić

wiele światła na delikatny okres historyczny jaki aktualnie przeżywamy w Fontanelle koło Montichiari.
Pomaga nam ono lepiej zrozumieć zadanie Kościoła w rozeznawaniu wiarygodności objawień
Maryi, które w obliczu rosnącego
fenomenu rozpowszechniania
się domniemanych objawień jest
jeszcze bardziej palące, tak jak
paląca jest kwestia regulowania i
zarządzania w sposób rozsądny
tych rozpowszechniających się
wyjątkowych fenomenów.

Jak podkreślił Papież Franciszek, władza Kościoła pragnie,
w swoim pasterskim zatroskaniu,
rozpowszechniać miejsca kultu
Maryjnego, szczególnie mając na
uwadze wzrastającą liczbę wiernych, udających się w pielgrzymkę i wciąż rosnącą ilość łask i
nwróceń które się w tychże sanktuariach dokonują. To dlatego konieczna jest zadbana organizacja
kultu realizowana pod bezpośrednią odpowiedzialnością pasterzy
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Kult maryjny w sanktuariach i objawienia
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i miejscowych Biskupów. W ten
sposób Kościół gwarantuje lepszy
dostęp do sakramentów św., i do
źródeł Łaski Bożej, dla dobra dusz
wiernych i dla dobra samego Kościoła katolickiego.
Odpowiedzialność pasterska
i dzieło ciągłego rozeznawania
owoców duchowych w świetle
Ewangelii stają się jeszcze bardziej koieczne w fazie w której, tak
w Medjugorje jak i w Fontanelle,
domniemane ojawienia nie zostały jeszcze definitywnie osądzone
przez Kościół a znajduje się pod
uważną obserwacją Stolicy Apostolskiej. Wydaje się jasne że
aprobacja kultu Maryjnego w formie publicznej, mimo tego iż jest
bardzo ważnym krokiem na szlaku rozeznawania Kościelnego, nie
może być interpretowane przez
wiernych jako automatyczna aprobata (uznanie autentyczności) samych objawień Maryi ani jako przyzwolenie doktrynalne idące w tym
kierunku; tym niemniej autorytet
Kościoła, pogłębiając studiowanie
autentyczności faktów, uznaje autentyczność owoców duchowych,
które rodzą się z owego doświadczednia religijnego i wielkie rozpowszechnianie się dewocji ludowej,
i bierze na siebie bezpośrednią
odpowiedzialność dbając o dobro
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duchowe wszystkich pielgrzymów
i troszcząc się o opiekę pasterską
w miejscach kultu.
To jest właśnie zadanie, jakie
biskupi diecezji Brescii przyjęli
bezpośrednio na siebie poczynając od roku 2001, w zarządzaniu
kultem Maryjnym w Fontanelle

koło Montichiari, pozostajac w
stałym dialogu ze Stolicą Apostolską: taka droga była wielce
owocna, pomimo w trudności na
poszczególnych etapach, tak jeśli
chodzi o dobro duchowe wiernych
jak również na aktualnym etapie
rozeznania i badań - na dzień dzisiejszy i tych z czasu kiedy miały
one miejsce - odnośnie złożonego fenomenu domniemanych objawień. Mając na uwadze że kult
Róży Duchownej rozprzestrzenia
się coraz bardziej w wielu diecezjach świata, jak nas o tym wciąż
informują biskupi, kapłani, zakonnicy i wierni, uznaliśmy za stosowne i bardzo ważne podkreślić
że diecezja Brescii od dłuższego
czasu określiła i wcieliła w życie
zbiór reguł, norm, kryteriów do
wcielania w życie i sposobów rozeznawania pasterskiego pomocnych w rozpowszechnianiu zdrowego kultu Maryjnego, pozostając
w dyspozycyjności na działanie
Ducha świętego i wierni nauczaniu Kościoła, naszej Matki.
Mons. Marco Alba
Delegat biskupa

Matka Jezusa, Matka nasza,
Matka Kościoła
Jedenastego czerwca bieżącego roku, w całym Kościele katolickim obchodzone było święto Maryi Matki Kościoła. Zapewne
nie wszyscy wiedzą, że święto to ma bardzo długa i interesującą
historię. Historia ta połączona jest bezpośrednio z miasteczkiem
Montichiari i z Fontanelle, a więc dotyka każdego z nas, jako czcicieli Róży Duchownej. To dlatego prgnę Wam ją opowiedzieć.

Z

acznijmy od końca, czyli od ostatnich wydarzeń, a mianowicie od
roku 2018, kiedy to dekretem z dnia 11 lutego, (rocznica objawień
w Lourdes) Papież Franciszek ustanowił datę tegoż święta i jednocześnie umotywował swój wybór. Podczas gdy sama data została ustanowiona na poniedziałek po zesłaniu Ducha świętego, zostały także podane powody takiego wyboru. W umotywowaniu tego wyboru napisano:
“Ta celebracja pomoże nam zapamiętać że życie chrześcijańskie, aby
mogło wzrastać, musi być zakorzenione w tajemnicy Krzyża, w darze z
siebie Chrystusa podczas Eucharystii, w postawie Dziewicy ofiarowują-

cej, Matki zbawiciela i zbawionych. Mowa tu o wcieleniu Słowa Bożego w Jezusie, o śmierci na Krzyżu i
zmartwychwstaniu, ale także o ważnej roli współdzielenia z Synem tego misterium i o wsparciu dla tej misji
Jezusa przez Jego Matkę, Maryję. To zadanie zostało
jej powierzone pod Krzyżem. To wtedy jej konający
Syn powierzył jej cały rodzaj ludzki. Ona to swoje zadanie zaczęła wypełniać już w wieczerniku, gdzie w
jedności z Apostołami oczekiwała na zesłanie Ducha
św. Bedąc Matką Kościoła umiała razem z jego wspólnotą oczekiwać w ukryciu (i w cieniu Krzyża) na uzyskanie oficjalnej aprobaty w dniu zesłania Ducha św.
W rzeczywistości, samo ustanowienie święta Matki Kościoła było metą końcową tego kroczenia które
zostało zapoczątkowane już w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa. Już Ojcowie Kościoła, giganci świętości i zdrowej doktryny, uważali Maryję za Matkę całego Kościoła katolickiego. Święty Augustyn nazywał
ją “Matką członków (Chrystusa).... Ponieważ dzięki
swojej miłości przyczyniła się do poczęcia nowych
wiernych w tym Kościele, w którym Chrystus jest Głową a oni członkami”.
Na zakończenie obrad Soboru Watykańskiego II,
który zaczerpnął od tej tradycji, ale nie zwerbalizował
tego w żadnym tekście oficjalnym, Papież Paweł VI
dnia 21 listopada 1964 roku ogłosił oficjalnie Maryję
Matką Kościoła, ku chwale Dziewicy Maryi i ku naszemu pocieszeniu. Papież wyraził w ten sposób swoje
pragnienie aby wraz z tym tytułem “naród chrześcijański czcił Ją jeszcze bardziej i aby się do niej zwracał
w modlitwie”. Pragnienie Papieża zrealizowało się w
pełni aż po ustanowienie święta o którym pisaliśmy
powyżej. Właśnie w tę rzeczywistość pełną trudów
i bólów wzrastania, w ten czas w którym byliśmy powołani do zdania sobie sprawy coraz bardziej z wiel-

kiej roli Maryi, w ten czas błogosławiony wszczepia
się, ze szczególną wagą, Montichiari i Fontanelle. To
właśnie Paweł VI, informowany o tym co działo się w
jego rodzimej diecezji, z owych wydarzeń czerpał moc
i inspirację do ustanowienia święta o którym pisaliśmy.
Wiemy że objawienia Maryi w Fontanelle, które miały miejsce w roku 1947 i później w 1966 są wciąż na
etapie weryfikacji i badań, ale przesłania w nich zawarte i zgodne z doktryną chrześcijańską, weszły w
życie i do tradycji wiernych jako kult oficjalnie uznany przez Kościół. Właśnie tutaj od roku 1947, Maryja
przedstawiła się jako Róża Duchowna (Rosa Mistica),
“Matka Jezusa i wszstkich was”, obierając sobie katedrę Montichiari, co więcej centrum tego kościoła
na swoje najważniejsze objawienia . Wtedy nie dała
Ona jeszcze szczególnych objaśnień do owych wydarzeń, ale użyła symboli, które później okazały się
mieć ogromną wagę. 22 lipca 1973 roku Maryja wypowiedziała słowa o naprawdę ogromnej wadze: W
“Róży Duchownej” “mieści się moje fiat(niech się stanie wola Twoja) odkupienia i fiat mojej współpracy w
Nim (z Synem). Jestem Niepokalanym Poczęciem,
Matką Pana Jezusa i Matką łaski. Matką Mistycznego
Ciała: Kościoła! Oto dlaczego mój Boski Syn zaprosił
mnie do Montichiari w 1947 i ja przybyłam, stawiając
moje stopy w centrum katedry w Montichiari pośród
wielu córek i synów.....także po to aby pokazać że jestem Matką mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła”.
Później dodała że, jako Matka Kościoła, została aby
powiedzieć nam że dla jej Kościoła nadchodzi “czas
mroczny, pełny ateizmu i osłabienia miłości do Pana
(Boga). To co dziś wszyscy mamy przed oczami.
Rosanna Brichetti Messori

Otrzymaliśmy
■ Proboszcz z diecezji Brescii - Serce człowieka
otwiera się na wiarę poprzez mocne doświadczenie
Maryjne; Maryja prowadzi człowieka na spotkanie ze
swoim Synem. W naszych wspólnotach parfialnych,
trud przekazywania wiary, trud przeżywania modlitwy
i liturgii z młodzieżą i z młodymi rodzicami są znane
od dawna, ale często, kiedy odmawia się różaniec, lub
jest w toku jakieś wydarzenie Maryjne, jak na przykład
pelegrynacja “Maryi pielgrzymującej”, młodzi nagle się
pojawiają; prawdopodobnie ta nowa gneracja chrześcijan nie jest tak zamknięta na wiarę jak się to nam
wydaje. Mogłaby ona przybliżyć się do Słowa Bożego przez Maryję. W końcu my wszyscy mamy przed
oczami zadania którym Kościół stawia czoło: nowe
formy “duchowości bez Boga”, ześwieczczenie (sekularyzacja), ubóstwianie pieniądza.
Papież Franciszek, zdając sobie sprawę z tych wszystkich
problemów, pisze w encyklice Evangeli Gaudium (numer
74):....”konieczna jest taka ewangelizacja która pomoże odkryć

nowe sposoby relacji z Bogiem, z innymi i ze środowiskiem, i
która powoła na nowo do życia wartości fundamentalne. Konieczne jest dotarcie tam gdzie formują się nowe paradygmaty
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i nowe możliwości opowiadania i gdzie możliwe jest dosięgnięcie słowem Jezusa najgłębszych cierpień dusz”. Dzisiaj naprawdę konieczne jest znalezienie nowych dróg, znalezienie
nowych modelów do ewangelizowania ludzi naszych czasów,
i dlatego tak ważne jest prosić Ducha św. aby natchnął i prowadził swój Kościół”. Jako proboszcz mogę powiedzieć że miłość
do Dziewicy Maryi nie traci swojego blasku i swojej intensywności nawet w takich okresach znieczulenia religijnego. Ona
przyciąga do siebie serca wielu osób: jestem przekonany że
koniczne jest znalezienie nowych sposobów głoszenia Ewangelii, ale nie możemy puścić w niepamięć drogi tak pełnej łaski, jaką jest nabożeństwo do Maryi. Różaniec święty i miejsca
kultu Maryjnego są dla wielu chrześcijan źródłem odnowienia
i wzrostu duchowego. Wiele fragmentów dzienniczka Pieriny Gilli dało mi do myślenia. Szczególnie ten z 15 listopada

PROGRAM CELEBRACJI NA MIESĄCE LIPIEC I SIERPIEŃ 2019
PROGRAM LETNI: Msze św. bedą odprawiane w piątek, sobotę i niedzielę każdego tygodnia.

Od poniedziałku do czwartku
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz. 16.30 Różaniec św.
Piątek
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 S. Msza św.
Sobota
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 S. Msza św. z liturgią niedzielną
Niedziele i święta
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
Sobota 13 lipca - Dzień Maryjny ku czci Maryi “Róży Duchownej” i Matki Kościoła
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
Niedziela 14 Lipca
Święto Róży Duchownej, Matki Kościoła
Godz. 10.00-12.00 Spowiedź św.
Godz. 10.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz. 10.30 Różaniec św.
Godz. 11.00 Uroczysta Msza św.
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
Piątek 26 lipca – Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najśw. Maryi Panny
Wtorek 13 sierpnia - Dzień Maryjny ku czci Maryi
“Róży Duchownej” i Matki Kościoła
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
Czwartek 15 sierpnia
Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
Czwartek 22 sierpnia
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Królowej

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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1966 roku, w którym Pierina pyta Maryję o powód dla którego
Włochy są nawiedzane przez tak wielkie karcenie. Prawdopodobnie chodziło jej o liczne potopy jakie przetoczyły się przez
kraj w owym czasie, a miedzy nimi ten najbardziej znany kiedy
wylała rzeka Arno. Maryja inspiruje Pierinę tymi słowami: “Nie
przyjmuj tego jako karcenia, ponieważ prawdziwym niebezpieczeństwem i karą jest ateizm który chce skusić ludzkość. Moja
matczyna miłość sprawi że do tego nie dojdzie”. Jestem przekonany do tej prawdy, z pewnością nabożeństwo do Maryi, tak
żywe wśród ludu jest jakby wałem obronnym nie do przebycia
przeciwko rozpowszechniającemu się relatywizmowi. To nie
są rzeczy przedawnione: poświęcenie naszej wspólnoty Sercu
Maryi i przypomnienie jaką wagę w naszym życiu ma modlitwa, pokuta i ofiara za zbawienie świata. W mojej wspólnocie
figura Róży Duchownej towarzyszyła naszej modlitwie za rodziny i o nowe powołania zakonne podczas całego miesiąca
maja. Maryjo, Różo Duchowna, módl się za nami.
Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” 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
Objętość nie pozwala nam na publikację tylu innych pięknych
świadectw współpracowników wdzięcznych Rosa Mistica. Są
one przechowywane w archiwach. Wszyscy czujemy się zjednoczeni w modlitwie w sercu matczynym Maryja Rosa Mistica.
Fundacja Rosa Mistica - Fontanelle
Fondation Maria Rosa Mistica
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

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: Wiesław Sudoł
Drukarnia:Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

