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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
  4عدد  1029  تموز  –حزيران 

فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا  مجلة شهريّة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، اّنه منذ اّيار الماضي اقّر البابا فرنسيس كما سبق وعرف الكثير من قّراءنا"
لم، حيث مريمية األكثر اهمّية في العاالرسمي بإسم الكنيسة الى إحدى المقامات ال مرسوم سمح فيه الحجّ  

 ".بزيارة مدينة البوسنة المعروفة بإسم مديغورية ا،عام 04خالل  ماليين من الحجاج قام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3491تموز   31

 يوميات بيارينا
_________________________ 

 

من كل شهر يوم مريمي   31اتمّنى ان يكون "

 31يسبقه صلوات تحضيرية ممّيزة لمدة 

 ."يوم
 

هذا اليوم يجب ان يكون يوم إصالح وتكفير " 
عن كلّ الخطايا المرتكبة من قبل النفوس 

 "المكّرسة بحّق رّبنا
 

سيتقّدس هذا اليوم بصلوات ممّيزة، بقداس " 
 "وبتالوة الوردية وبساعة سجود

 

تموز من كلّ سنة يوم  31اتمّنى ان يكون "

 ".يحتفى به من قبل كل المؤسسات الدينية
 

 

مللللا حللللوار  مونتيكيللللار  –فونتانيللللل 
 .وإتصال دائم ما الكرسي الرسولي

 
إن هللللذا المسللللار نللللاجح ل غايللللة، ع للللى 
اللللرمم ملللن التعلللا والصلللعوبات فلللي 
مراحل معّينة، سواء ملن اجلل الحجلاج 

   .او من اج نا

هللذا السللماب البللابو  الميللم يعنللي اّن 
الحلللّج اللللى مديغوريلللة بلللات مسلللموحا 

اصلللبح األبرشللليات والرعايلللا  وجميلللا
 .بإمكانيا تنظيم رحالت حج

لللم يعللد مللن الضللرور  ان تكللون هللذ  
رحللالت خاصللة او رحللالت الللرحالت 

 الحال انتكع ى صعيد فرد  كما 
فنقطللة التحللّول هللذ  ليللا اهميللة . قللبال

 كبرى بالنسبة لمديغورية

 

 

 المريميةالعبادة 
 في المزارات والظهورات

 

طبعا ما مراعاة النسا واإلختالفلات 
وهلللللذا يمكلللللن ايضلللللا ان .الواضلللللحة

يضلللليء ع للللى المرح للللة التاريخيللللة 
 –الدقيقلللللة التلللللي تعيشللللليا فونتانيلللللل 

 .مونتيكيار 
ا ع للى تمييللز فللي الواقللا هللي تسللاعدن

وفيم ميملة سل طة الكنيسلة تجلا  هلذ  

الظيللللورات المريميللللة ومللللا يترّتللللا 

 وروّية في  ع ييا من تنظيم بحكمة

هللللذ  العبللللادة بشللللكل سللللريا  نشللللر
وواسللا فللي األمللاكن المتع ّقللة بيللذ  

 .الظواهر اإلستثنائّية
تمامللا كمللا ذكللر البابللا فرنسلليس فللي 

 .خطابه الرعو 
ا   ان السلللل طة الكنسللللية   يمكنيللللا

تعزيللللز امللللاكن العبللللادة المريميللللة 

وبلللاألخّا األخلللذ بعلللين اإلعتبلللار 

 جّ ي تحاعداد المؤمنين المتزايدة الت

  2صفحة تتمة 
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 المريمية في المزارات والظيوراتالعبادة 
  1صفحة تتمة 
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في هذا السلياق يجلا ان يكلون هنلا  
منظمة اكثر تنظيم ليلذ  العبلادة تحلت 

لية مباشللرة مللن قبللل وإشللراف ومسللؤ
ة المح ّلللي، فيضلللمن مطلللران الكنيسللل

الللى الللنعم ،الوصللول بطريقللة سلل يمة 
. والقدسلية الموجلودة فلي ذلل  المكلان

وذل  افضل ل ملؤمنين ول كنيسلة بحلّد 
 .ذاتيا في العالم اجما

 
ليات الرعوّيللة وفممارسللة هللذ  المسللؤ

في التدقيق، اصبح امرا ضروريا في 
مديغوريللة كمللا فللي فونتانيللل، حيللث 

 ميللر تالظيللورات المريميللة مللا زاللل
لل الكنيسلة ولكنيللا  معتلرف بيلا ملن قلبا
تحت إشراف دقيلق ملن قبلل الكرسلي 

 .الرسولي
 

يبللدو واضللحا ان إعتللراف السلل طات 

الكنسية وإذن العبلادة المريميلة بشلكل 

عام يجا ان   يعطى ت قائيا وبشلكل 

اوتوماتيكي وفور  و  يكون كنقطلة 

تحللللّول عقائديللللة ضللللمنّية فللللي هللللذا 

 .المعنى

الكنسلللللية ملللللا ذلللللل  ع لللللى السللللل طة 

مواصللل ة مرح لللة الدراسلللة وتعميلللق 

 مصدر الحقائق والوقائا، م تمسين 

 

ثمللللار الخبللللرة الدينيللللة واإلنتشللللار 
الشلللللعبي الواسلللللا اللللللذ  يفلللللر  

مباشلللرة ملللن الحمايلللة  لياتومسلللؤ
الروحّية ل حجاج في اماكن العبلادة 

 .هذ 
هلللذا هلللو بالضلللبط اإللتلللزام اللللذ  
تفرضللله اسلللاقفة براشللليا منلللذ علللام 

 لعبادة في في مركز ا 2001
 

 ، أّم الكنيسة ، اّمنا أّم يسوع
 

حزيران في العالم اجمع بعيد  11إحتفلت الكنيسة في 
ربما ال يعلم الجميع ان وراء هذا . مريم امّ الكنيسة

العيد قصّة مهمّة متعلّقة بشكل مباشر بمونتيكياري 
لذلك . وفونتانيل وباألخص بكل محّب لروزا ميستيكا

 .عاحببت اليوم ان اتناول هذا الموضو
 

“  
 

لنبدأ بآخر األحداث ا  اإلحتفال الرسمي بيذا العيد، فمنذ العام الماضلي ا  سلنة 

شللباط  11ومللا صللدور المرسللوم الللذ  اصللدر  البابللا فرنسلليس بتللاري   2012

ذكللرى الظيللور األول فللي لللورد، تللّم تحديللد تللاري  هللذا العيللد واليللدف مللن هللذا 
 .اإلثنين بعد احد العنصرة يوم التاري  ان يكون 

بيللدف نمللو الحيللاة إن هللذا اإلحتفللال سيسللاعدنا ع للى ان نتللذّكر اّنلله : "حيللث ذكللر
بسللر الصلل يا  وبتضللحية المسلليح فللي سللر  المسلليحية ع ييللا ان تكللون مرتبطللة

 "اإلفخارستيا، وبالعذراء واهبة العطاء والدة المخ ا وجميا من إفتداهم
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: حص نا ع ى  

 

 

 

 

 

 

 

كان يحدث في ابرشيته األم وإست يم منيا إلصدار هذا 
 .رسمياإلعالن ال

نحن نع م جيدا ان الظيورات المريمة التي حص ت عام 
ما زالت قيد الدرس وما  1411ومن ثم عام  1491

ذل  فإن مضمونيا متمّس  تماما بالدين المسيحي، وهذا 
 التكريمالمضمون يتج ّى في تفاني المؤمنين وفي 

 .به المعترف  المريمي
ريم نفسيا بإسم ، قّدمت م1491حسنا في ذل  الوقت منذ 

وإختارت " كم جميعاام يسوع وأم" روزا ميستيكا"
كاتدرائية مونتيكيار ، وفي وسط ت   الكنيسة اعطتنا 

 .الرسائل األكثر اهمّية
 تفي وقتيا، لم تعط ا  تفسيرات لرسائ يا لكنيا إستخدم
 .الرموز التي كشفت في وقت  حق معناها الميم جدا

عندما قالت اشياء  1411وز تم 22هذا ما حدث في 

مرتبط " الظيور بإسم الوردة السرية:" بغاية األهمية
بال حظة التي تجسد فيّي إبني يسوع وتابعت برهة 

نعم لسر الفداء ونعم لمشاركتي في هذا السر :"وجيزة
ل تعظيم " الوردة السرية"متمثال في اجمل زهرة 

ع، ام الحبل بال دنس، ام المسيح يسوانا  –واإلبتياج 
ألجل هذا ارس ني ابني ."النعمة وام جسد الكنيسة السر 

لمست حيث  1491اإلله يسوع الى مونتيكيار  عام 

هذا . طة بأو د  الكثرقدما  األر  وسط الكنيسة محا
كانت دعوة و: يعني انني انا مريم ، ام الجسد السر 

عامة لجميا ابناء الكنيسة من اجل الصالة والتوبة 
اتت مريم لتحّذر ابناءها من . والتكفير عن الز ت 

تحّجر او قساوة : اوقات عصيبة ومظ مة بدأت تظير
هذ  . نحو حبيم وتع قيم بالرا ق وا البشر وفتور

 .العبارات هي اليوم امام اعين الجميا
 نا بريشيتي ميسوريروزا

 
 

 

لص يا هذا يعني تجّسد الك مة في يسوع، وموته ع ى ا
وقيامته وإدرا  مريم المستمر بدورها األمومي، تحت 

 ب حظات م الص يا حيث عيد ليا ابنيا قبل موتهاقدا
 .اخوته في اإلنسانية ،الص يا ع ى

ع ى الفور بدأت مريم بممارسة عم يا، بالتحديد في ت   
نتظرت ح ول الروب إسل، الع ّية، جنبا الى جنا ما الر

  الكنيسة، التي منذ ت   ال حظة اصبحت اّم ليذ. القدس
ولدت ع ى طريق الج ج ة ووجدت دورها الرسمي في 

 .العنصرة
في الواقا ان إقرار عيد مريم ام الكنيسة وتحديد تاري  
محدد له يعني الوصول الى نقطة بدات رح تيا منذ 

 .القرون المسيحية األولى
بأمومة عمالقة القداسة والعقيدة سبق ان إعترف آباؤنا 

من بينيم القديس أومسطينوس حيث . مريم نحو الكنيسة
ألنيا إشتركت في " جسد المسيحاعضاء ام " سماها 

 . و دة المؤمنين الجديدة في الكنيسة
ان و دة الرأس :"كذل  قال القديس البابا ليون العظيم؟

 ".هي ايضا و دة الجسد
  1419تشرين الثاني  21رسميا في   هذا المعتقد أقرّ 

مريم الفائقة القداسة، ام الكنيسة، "البابا بولس السادس  
 ".لمجد العذراء القديسة ولتعزيتنا

ويعطي " ع ى امل ان نضا هذا ال قا كدليل خاا، 
الشعا المسيحي المزيد من التكريم واإلجالل الى مريم 

وهذا ما حصل منذ البداية " متوس ين  ومتضرعين الييا
 .  تك منا عنهحتى تحديد موعد العيد الذ

فونتانيل، نرّكز بالضبط ع ى هذا العيد، -في مونتيكيار 
وع ى دور مريم الكبير ليس فقط ما يسوع الحي ولكن 

 .بدورها ما الكنيسة المولودة منيا
 لدرجة ان البابا بولس السادس من المحتمل اّنه ع م ما

 

 كاهن من بريشيا
ان ق ا اإلنسان ينفتح ع ى اإليمان من خالل إختبار 

. مريم بدورها تجما اإلنسان ما إبنيا. مريمي قو 
يصعا في رعايانا نشر اإليمان وعيش الصالة 
ال يتورجية ما الشبان وأه يم ، ولكن في كثير من 
األحيان وما صالة الوردية او في ا  إحتفال مريمي 

المشاركة كثيرة ويظير  مثل زياب العذراء الزائرة تكون
هذا الجيل الجديد ربما مير ميتم  .اإليمان بوجوهيم

بتغذية إيمانه ولكن من خالل مريم يمكنه التقّرا من 
بالتحّديات التي  إضافة الى ذل  ك نا يع م  .ك مة هللا
روحانية بدون "الكنيسة من نظريات إيمانية جديدة  تواجه
 ...ع منية، عبادة المال، اإللحاد" هللا
 
 
 

 

 

رقم )هذا الصدد كنا البابا فرنسيس في األنج ة الجديدة في 
باإلنجيل ينير  جديد تبشير ،لقد اصبح من الضرور "(  19

 بيئةالطرق الجديدة إلجراء عالقة ما هللا واآلخرين وال
 . ويستحث القيم األساسية

9صفحة تتمة   
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 1029 اب –تموز  :  الليتورجية اإلحتفاالت برنامج
   احد -سبت  –القداديس فقط جمعة : الصيفي الدوام 

         ________________________________                           
 

 :الخميسمن اإلثنثن الى 

  الوردية0  11010إعترافات     0 ::110

 

 والسبت  الجمعةكل 

 قداس  11:00         الوردية0  11010إعترافات     0 ::110

 

  وأيام العيداألحد 

  سجود  ::110       إعترافات   0   ::120 -  ::110

 إحتفالي قّداس0  ::110    وردية    0  :1103

  

 الكنيسةام  –نهار مريمي على شرف روزا ميستيكا : تموز 31السبت 

  سجود  ::110       إعترافات   0   ::120 -  ::110

 إحتفالي  قّداس0  ::110    وردية    0  :1103

 

  عيد روزا ميستيكا ام الكنيسة: تموز 39األحد  

 وردية0  10:10سجود        10:00إعترافات     12000 – 10:00

 قداس إحتفالي0  11:00

  سجود  11:00       إعترافات   0   12:00 -  ::110 

  قّداس0  ::110    وردية    0  :1103

 

 ذكرى يواكيم وحنة والدا القديسة مريم العذراء: تموز 12الجمعة 

 

 يوم مريمي على شرف روزا ميستيكا ام الكنيسة : آب 31الثالثاء 

  سجود  ::110       إعترافات   0   ::120 -  ::110

 إحتفالي  قّداس0  ::110    وردية    0  :1103

 

 عيد إنتقال السيدة العذراء : أب  31الخميس  

  سجود  ::110       إعترافات   0   ::120 -  ::110   

 إحتفالي  قّداس0  ::110    وردية    0  :1103

 

 مريم سلطانة السماء واألرض: أب 11الخميس 

 

 

 + 141291441242: المسؤول + 14010419111: إلستعالماتا

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

 عن تكتا التي الجمي ة الشيادات من العديد بنقل لنا تسمح   المساحة
 جميعا نحن .سجالتنا في حفظت ك يا ولكن ميستيكا، روزا ماريا

 .األمومي ميستيكا روزا ماريا وبق ا بالصالة متحدين
 فونتانيل – ميستيكا روزا جمعية

 شيرية مج ّة
 ميستيكا روزوا ماريا مؤسسة

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

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 
 :اإلتصال الرجاء ل تواصل

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع
 الربح تبغي   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  : 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  –ماريا روزا ميستيكا عائلة    :ترجمة

 .تكاليف الشحن إلرسال مج ة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكثر وأكثر
 .نرجو ب طف التعاون ما القراء ل حفاظ ع ى العالقة ما المؤمنين

ع ييا بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال  الحصولاذا كان باإلمكان 

تمنى من حضرتكم المساهمة بحد ن .بالبريد العاد  االعنوان حتى   نرس ي
المؤسسة ستواصل إرسال المج ة لكل من يرما بالحصول . ادنى

ع ى الرامبين في  . ع ييا، حتى ل ذين   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 

 

 1صفحة تمة ت

ككاهن ابرشية استطيا التأكيد ان الحا لمريم العذراء   
يتالشى و  ينقطا حتى في هذ  األوقات من السخط  

 انا إذا. من الناس الييا ةرالديني، فيي تجذا ق وا كثي
مقتنا انه من الضرور  إيجاد طرق جديدة بإعالن 

 بالنعم وهي لكن طريق مريم م يء .اإلنجيل بشارة
صالة الوردية . تساعدنا في إيجاد الطريق الى الراّ 

ة ونمو روحي وزيارة األماكن المريمية هما مصدر تغذي
 في يوميات عدد كبير من المقاطا .المسيحيين لكثير من

 تشرين 11بما في ذل  ظيور . بيارينا جي ي توضح ذل 
 

ت    عندما سألت بيارينا األم العذراء لم كل 1411الثاني 

العقوبات ع ى إيطاليا؟ ربما وقتيا كانت تشير الى كثرة 
. الفياضانات في ت   الفترة وأشيرها واقواها فيضان ارنو

  تعتبروها عقابا، " :العذراء لبيارينا هذ  العبارات اوحت
الذ  ييدد العالم ولكن حبي  ان العقاا الحقيقي هو اإللحاد

التفاني . لحقيقةانا جدا مقتنا بيذ  ا" األمومي سيمنعه
وتكريس مجموعاتنا لق بيا . المريمي يشّكل حاجزا ضد الشر

 .وممارسة الصالة والتكفير والتوبة ليس امرا من الماضي
في مجموعتنا ل صالة يرافقنا تمثال مريم طي ة شير ايار 

 .المبار  ل صالة من اجل العائالت والدعوات الكينوتية
 .ي ألج ناماريا روزا ميستيكا ام الكنيسة ص          
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