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فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)

ايلول – تشرين األول  1029عدد5
مجلة شهريّة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل

نحو صدور قرار تحويل
مزارا ابرش ًيا
المزار الى
ً



معان عميقة ً
جدا ،لدرجة انها
هناك مراحل تاريخية في اماكن العبادة ،لها
ٍ
تذ ّكرنا ليس فقط بالتق ّدم المستمر في اإليمان الذي يعطينا اياه هللا مع الوقت ،لكن
بالنضج والوعي الكنسي بالنسبة لتدرج اإليمان الذي عاشه شعب هللا ،وذلك
بالمراقبة بعناية والسهر ووعي ثمار النعمة وخير النفوس.



في فونتانيل نستع ّد في نهاية هذه
السنة لعيش واحدة من تلك اللحظات
الكنسي
اإلعتراف
المتوقعة:
الرسمي من مطران براشيا بأماكن
العبادة هذه وبالعبادة المريمية
كمزار ابرشي على شرف ماريا
روزا ميستيكا.
حاليا هذه األماكن معترف بها فقط
من قبل األسقف حيث عهد الى
مندوب األسقف بإدارة المكان.
وبعد مشاورات عدة مع الهيئات
المختصة المكلّفة من قبل الكرسي
الرسولي ،سوف تصبح فونتانيل في
المستقبل القريب واحدة من
المزارات األبرشية المريمية في
بريشيا.

سيكون معترف بها من السلطة
كمكان مق ّدس ،بسبب تقوى المؤمنين
والوفود للحج بأعداد كبيرة (can
). 1230
كماااا هاااو مطلاااوب فاااي كااال مااازار،
الرعاياااة الرعوياااة والقااا ّداس اإللهاااي
يجب ان يكوناوا ماؤمّنين بشاكل كبيار
وثاباات وما ّ
انظم ،وذلااك تحاات إشااراف
راع ومساعدين " .مؤمّنين للمؤمنين
وفرة اكبر في وساائل الخاالص ()...
خاصة مع اإلحتفال بسر اإلفخارساتيا
واإلعترافات ). (can 1234

1

نسأل جميع الحجاج والمؤمنين
مرافقة هذه اللحظات الهامة في
اإلختيار ،والتمييز من قبل سلطة
األبرشية ،وأخذ القرار المناسب ،
بالصالة والتكفير والتضحية ،بنفس
الطريقة التي تميّز هذا المكان
المخصص لمريم العذراء منذ
البداية.
من الواضح ان هذا األمر يتطلّب
إدارة م ّتجددة وأكثر كثافة لتلبية
العبادة واألسرار المق ّدسة في
فونتانيل ،علما بأن هذا القرار ال
يغيّر ابدا من موقف الكنيسة في
اإلعتراف بالظهورات في الوقت
الحالي ،حيث ما تزال قيد الدرس
وعلى تواصل دائم مع ابرشيتنا
وفقا لعقيدة اإليمان.

تتمة صفحة 2

مزارا ابرش ًيا
نحو صدور قرار تحويل المزار الى
ً

تتمة صفحة 3

نحن نثق ببنوة روزا ميستيكا للكنيسة،
األم التي تعرف تماما ما تحتاج اليه
الكنيسة ،في هذا العصر التاريخي ،من
اجل ان يتجدد اإليمان المسيحي في
اوروبا وان يعيشوا صالة حقيقية مليئة
من الروح القدس.

فونتانيل  31تموز  2930عيد ماريا روزا ميستيكا .يقدّم المونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي للمؤمنين الحاضرين األب جيانماتيو روجيو ،كاهن ساليزي ومريمي
شهير ،الذي إحتفل بالذبيحة اإللهية مع كهنة آخرين من مناطق مختلفة

ومع ذلك ،مان المهام التأكياد علاى ان
هاااذا اإلختياااار سيسااااهم بالتأكياااد فاااي
زيادة إنتشاار العباادة ،وإمكانياة تقاديم
اإلحتفاااالت باألساارار بشااكل مسااتمر
الى جميع المؤمنين الذين يؤمّون هاذا
المكان من العالم اجمع.

اكثر من ذلك ،ان هذه الحقيقة قد
تقدم عناصر مهمة وجديدة في
التنشئة اإلنجيلية .حيث من الثمرة
نستطيع الحكم على الشتلةاو النبتة.
وعلى المشرفين عليها وعلى عمل
الروح القدس.

من القداديس المهمة التي نعيشها في
األشهر القادمة في فونتانيل قداس عيد
"المناولة التكفيرية" والذي يقع في
تشرين األول وبالتحديد يوم األحد 31
تشرين األول ،فنستغل الفرصة ونطلب
شفاعتها من اجل قضيّة روزا ميستيكا
شاكرين الرب على هذه الخبرة الكبيرة
في الصالة والعبادة المريمية النابعة
من هذه األماكن الهادئة والجميلة،
والتي تنتشر بظروف غامضة في
القارات الخمس.
المونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي

محزن! األب بيو ،هاذا القاديس العظايم الاذي اعطاناا إيّااه
الاارب والااذي ساااعد الماليااين ماان الناااس فااي العااالم اجمااع
بتقواه وطهره وبقوة شخصيته علاى اإليماان ... ،قاال :إذا
كاناات القيماااة الحقيقياااة للقاااداس معروفاااة ،فاااال غناااى عااان
المساااؤولين لتنظااايم المجموعاااات ااتياااة للمشااااركة فاااي
القداس.
كمااا وإنااي مقتنعااة تمامااا ان المشااكلة الحال ّيااة اليااوم هااي
اكثر من اي وقت مضى مع العلم اننا "نعرف اليوم اكثر"
ولكننا "نؤمن به " اق ّل واق ّل.
في هذا الصدد ،دراسة حديثاة تام نشارها فاي اميركاا مان
قبل معهد مهم ( مركز بيو لألبحاث) حاول" :مااذا يعارف
األميركيون عان الادين " ومان ضامنها تا ّم تساليط الضاوء
علااااى العالقااااة بااااين الكاثوليااااك واإلفخارسااااتيا.وحسااااب
اإلحصاااءات كاناات النتيجااة خطياارة جاادا ،بحيااث ان ثلااث
الكاثوليااك فقااط يؤمنااون بااأن اإلفخارسااتيا هااي جسااد ودم
المسيح تحت شكلي الخبز والخمر.

اإلفخارستيا ،هدية عظمى



فاااي  31تشااارين األول مااان هاااذه السااانة،
ساانلتقي ماان جديااد مااع القربااان المق ا ّدس علااى ن ّيااة
خاصة ق ّدمتها لنا مريم العذراء في ظهوراتها هنا
في فونتانيل والتي اصبحت تقليدا سنويا رائعا:
ّ
نتغذى من جسد يسوع وباألخصّ ":تعويضا" عان
خطايااا اولئااك الااذين يتجاهلونااه والااذين يتناولونااه
بدون إستحقاق وبفتور وإزدراء.
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ح ّبي يحتضن البشر ّية بأكملها
فاااي الساااابعينات ،كاااان هناااااك كاااااهن
يرغااب بمعرفااة روزا ميسااتيكا فكااان
يحااااب ان يع ّباااار عاااان ح ّبااااه للعااااذراء
بالح ّج .فراح يحج بكثير مان الحمااس
والشجاعة.
يوميااات بيارينااا جيلااي فااي  13نيسااان
 3711نقرأ:

" اان قاا ّدم لااي اماااكن عاا ّدة ،كرّ ماات
فيهااااااااا افضاااااااال تكااااااااريم واحبّنااااااااي
اوالدي.احماال بنفسااي للااربّ صاالوات
اطفااالي المتفااانين لااي!...هااا هااو ح ّبااي
يعانق العالم اجمع!...ال تخافوا ابدا ياا
اوالدي ،تابعوا دائما على نشر

 31تموز  2930الكاميرون ايضا إلتحقت بنا لإلحتفال بعيد روزا ميستيكا

اما ال  %97الباقين يعتقدون ان اإلفخارستيا مجرّ د رمز
يااذ ّكرنا بليلااة العشاااء األخياار مااع التالميااذ  ،وفعاليااة هااذا
الحدث ال تتجدد مع كل ق ّداس وال تتعدى الرمز.
نأمل بأن يكون الوضع اقال ساوءا علاى األقال فاي إيطالياا.
ولكن البيانات حول الممارسات الدينية المعروفاة ال تاوحي
بأن الوضع افضل بكثير من وضع الواليات المتحدة.
نعاام كاال هااذا ياادعو للقلااق ،ألن اإلفخارسااتيا ليساات رماازا
لإليمان المسيحي بل هي األساس وتمثل في ح ّد ذاتها قصّة
الخاالص باادءا مان  :خطااة الاربّ لإلنسااان ،وتجسّاد الكلمااة
في يسوع الناصري ،وموته على الصليب حتى قيامته مان
بين األموات ...ك ّل هذا إلتزام منه نحونا حتى نهاية الدهر.
فااي غضااون ذلااك ،نؤكااد ان ساار اإلفخارسااتيا مااع باااقي
األسرار يسامحوا لناا ان نشاعر بحضاور يساوع فيناا ،لايس
فقط في قلوبنا ،ولكن في كل خليّة من خاليا جسمنا.
هي معجزة ثابتة للقربان باين العدياد مان المعجازات التاي
رافقتنا في القرنين الماضيين ،وهي تساعدنا على ان نقتبله
بكل إحترام ونحتضنه بكال خشاوع وحابّ  .فاالمعجزة التاي
حدثت في األرجنتين وفي بولندا،والتي إعترف بها من قبل
المراجع الدينية المعنية والمعتمدة مان قبال معاهاد البحاوث
الكبرى .كالنازا تؤ ّكد لنا ذلك...

عظمة رحمة الربّ  ،الاذي مان خاالل
امّه يريد ان ينقاذ البشاريّة.تاابعوا فاي
نشاااااااار مبااااااااادرة الحااااااااج الجميلااااااااة
بإخالص ...ا ّنها عملياة توحياد الحابّ
األخااوي الااذي ينتقاال للجميااع ويجلااب
السااااالم للنفااااوس!  ...قلااااب والاااادتكم
يصااالي مااان اجااال نيااال بركاااة إبنهاااا
السماوية لكم .يسوع المسيح اتى مان
اجلكم جميعا!"
الجمعيّة تتل ّقاى بإساتمرار طلباات مان
العاااالم اجماااع تطلاااب تماثيااال لاااروزا
ميستيكا ،خاصة مان قبال الماؤتمرات
والرعايااااااا واألدياااااارة ومجموعااااااات
الصالة تحت إسم روزا ميستيكا.
إن العروض التي تام جمعهاا كال 31
من ك ّل شاهر ساوف تقاوم بتلبياة هاذه
الطلبات.
نحن نعتمد على تشجيعكم.

حيث وفاي كال مارة تتحاول اإلفخارساتا لايس فقاط الاى
لحم ودم بل الى اجزاء حيّة من القلب ،تام تحديادها عان
طرياااق دراساااة خالياااا الااادم البيضااااء الموجاااودة والتاااي
تحتاج الى جسم حايّ لتعايش .واألكثار مان ذلاك ان هاذه
الخاليا تعود الى قلب تعرّ ض لضرب حاد على مستوى
الصدر ،تماما كما تعرض يسوع الناصري للضرب...
اظنّ ان ك ّل ذلك ّ
يحثناا علاى إدراك اهميّاة القرباان لايس
فقط فاي  31تشارين األول بال فاي كال مارّ ة نقتارب بهاا
منه علينا ان نشكر بعمق النعمة اإللهية التي منحت لناا
مق ّدمين ليسوع خالص حبنا وإحترامنا...
إن البشرية ال تعرف قيمة هذه الهدية السماوية الضخمة
بل تتجاهلها الى حد كبير .اراد الربّ ان يتشارك مع
البشريّة حياتهم بالمقابل ادارت له البشرية ظهرها.
نحن نبحث دائما عن السعادة في مكان آخر ولكننا ال
نلبث ان نشعر بخيبة األمل في النهاية .في الواقع هناك
قلب ينبض بالحب ينتظرنا بإستمرار للترحيب بنا،
ليحتضننا وليمنحنا الراحة والسالم والفرح.
روزانا بريشيتي ميسوري
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من لبنان  :يصلّي المؤمنون بكل حرارة

برنامج اإلحتفاالت الليتورجية :ايلول -تشرين األول 1029
تبدأ اإلحتفاالت بالذبيحة اإللهية يوميا
من اإلثنثن الى الخميس:
 0390::إعترافات  0 39013الوردية
السبت
 31:33قداس
 0390::إعترافات  0 39:13الوردية
األحد وأيام العيد
 390::سجود
 0 380:: - 390::إعترافات
 0 310::ق ّداس إحتفالي
 0 3903:وردية
األحد  8ايلول األحد الثالث والعشرون من زمن العنصرة – ميالد السيدة
العذراء ونهار مخصص للجالية السريالنكيّة.
 0 31033 – 33:33قداس وزياح للجالية السريالنكية
بعد الظهر مثل كل نهار عيد
الجمعة  31ايلول  :نهار مريمي على شرف روزا ميستيكا – ام الكنيسة
 39:33سجود
 0 38:33 - 390::إعترافات
 0 310::ق ّداس إحتفالي
 0 3903:وردية
من الثالثاء  3تشرين الثاني حتى  32تشرين الثاني:
 32يوم من الصالة تحضيرا للمناولة التكفيرية
كل يوم :
 31:33قداس
 0390::إعترافات  0 39:13الوردية
اإلثنين  7تشرين الثاني :عيد سيدة الوردية
األحد  31تشرين الثاني :نهار مريمي وذكرى المناولة التكفيرية
وتوزيع الخبز المبارك
والزياح المريمي
 32:33 – 33:33إعترافات  33035تبريك الخبز
 0 33:33قداس إحتفالي
 39:33سجود
 0 38:33 - 390::إعترافات
 0 310::ق ّداس
 0 3903:وردية
األحد  29تشرين الثاني نهار عالمي للمك ّرسين
 27تشرين الثاني بدء التوقيت الشتوي
 350::سجود
 0 310:: - 350::إعترافات
 0 390::ق ّداس إحتفالي
 0 3503:وردية
اإلستعالمات + 17313793333 :المسؤول+ 171231771878 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

فونتانيل
تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكثر وأكثر.
نرجو بلطف التعاون مع القراء للحفاظ على العالقة مع المؤمنين.
اذا كان باإلمكان الحصول عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال
العنوان حتى ال نرسلها بالبريد العادي .نتمنى من حضرتكم المساهمة بحد

ادنى .المؤسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول
عليها ،حتى للذين ال يستطيعون المساهمة .على الراغبين في
التبرع او المساهمة الرجاء إستخدام التفاصيل المصرفية التالية:
Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
 “Organe ecclésiastique reconnu par la communautéInscrit 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

المساحة ال تسمح لنا بنقل العديد من الشهادات الجميلة التي تكتب عن
ماريا روزا ميستيكا ،ولكن كلها حفظت في سجالتنا .نحن جميعا
متحدين بالصالة وبقلب ماريا روزا ميستيكا األمومي.
جمعية روزا ميستيكا – فونتانيل
مجلّة تصدر كل شهرين
مؤسسة ماريا روزوا ميستيكا
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
:اإلتصال الرجاء للتواصل
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
: www.rosamisticafontanelle.itالتالي 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
المدير المسؤول  :روزانا بريشيتي
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