
W 
Fontanelle przygotowuje-
my się właśnie do prze-
żywania, w tej końcowej 

części roku, jednej z tych chwil, 
od dawna oczekiwanej, czyli do 
ofi cjalnego i kanonicznego uzna-
nia przez Biskupa diecezji Brescii, 
miejsca kultu w Fontanelle wraz 
z nabożeństwem do Najświętszej 
Maryi Panny jako Sanktuarium 
diecezjalnego ku czci Maryi Róży 
Duchownej. Do dziś to miejsce 
było uznawane tylko jako dele-
gacja Biskupa i było powierzone 
delegatowi Biskupa aby kierował 
on organizacją kultu; w najbliższej 
przyszłości, po skonsultowaniu 

się z odpowiednimi organami Sto-
licy Apostolskiej, Fontanelle sta-
ną się (także z punktu widzenia 
prawnego/kanonicznego jednym 
z Maryjnych Sanktuariów diece-
zji Brescii: w taki sposób zostanie 
ustanowione ofi cjalnie że tak jak 
w każdym z tych świętych miejsc, 
także i tutaj, “ze szczególnych 
względów dewocjonalnych liczni 
wierni udają się w pielgrzymkę” 
(kan. 1230). 

Po ustanowieniu Sanktuarium 
diecezjalnego, jak to jest wymaga-
ne w każdym innym Sanktuarium,  
w Fontanelle będzie zapewnio-
na w sposób jeszcze pełniejszy i 

trwalszy posługa pasterska, która 
będzie kierowana przez Rektora 
i jego współpracowników. Odpo-
wiedzialni ci “zapewnią wiernym 
obfitość środków zbawienia (...) 
przede wszystkim poprzez spra-
wowanie Eucharystii i sakramentu 
pojednania” (kan. 1234). Już teraz 
prosimy wszystkich pielgrzymów 
mających nabożeństwo do Maryi 
Róży Duchownej aby wspierali 
modlitwą, pokutą i ofi arą te waż-
ne momenty w dziejach Fontanel-
le, według stylu jaki towarzyszył 
temu Maryjnemu miejscu od sa-
mych jego początków. 

Wydarzenie to, ewidentnie do-
tyczy w sposób szczególny orga-
nizacji i odnowy kultu oraz życia 
sakramentalnego w Fontanelle 
ale nie zmieni ono aktualnego 
zdania Kościoła odnośnie auten-
tyczności objawień Maryjnych. 
Kościół zawiesza wypowiadanie 
się w tej kwestii podczas tego eta-
pu badań i egzaminowania który 
jest w toku w naszej diecezji i we 
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W historii każdego miejsca kultu są pewne chwile i przej-
ścia  bardzo istotne, takie które są przepełnione bardzo 
głębokim znaczeniem, ponieważ nie tylko przypominają 
nam o ciągłym doświadczeniu  wzrostu naszej wiary w 
tym czasie który daje nam dobry Bóg, ale ukazują  również 
stopniowe dojrzewanie świadomości bycia Kościołem w 
żywej wierze ludu Bożego poprzez uważną obserwację 
owoców Bożej Łaski i dobra dusz.



Podobnie jak w poprzednich latach także i w 
tym roku, 13 października przystąpimy do Ko-
munii św. z tą szczególną intencją: z intencją 
która została nam zasugerowana przez Maryję 
tu w Fontanelle, i która stała się już tradycją od 
kiedy to właśnie Maryja zaprosiła nas do ży-
wienia się Ciałem Chrystusa także i po to aby 
wynagrodzić zło popełniane przez tych, którzy 
nie tylko Chrystusa nie znają, lecz także i tych, 
którzy przystępują do Komunii św. z nonsza-
lancją czy wręcz z bez szacunku, lub tylko po 
to aby Go obrazić. 

niem modlitwy i kultu Maryjnego, 
które rodziły się w tym miejscu, 
aby później powoli ogarnąć pięć 
kontynentów. 

Ks. Prałat Marco Alba
Delegat Biskupa

współpracującej z diecezją Kon-
gregacji do spraw doktryny wiary; 
tym niemniej należy podkreślić iż 
ta decyzja, przyczyniając się do 
rozszerzenia kultu i środków Łaski 
sakramentalnej wśród wiernych 
którzy tu przybywają ze wszyst-
kich zakątków świata, przyniesie 
także nowe ważne elementy po-
mocne do rozeznania ewange-
licznego i poczynając od owoców 
będzie mogła ocenić i rozeznać 
także i autentyczność drzewa z 
którego te owoce pochodzą i które 
jest źródłem działania Ducha św.

Z synowskim oddaniem powie-
rzamy się Maryi, Róży Duchow-
nej, Matce która dobrze wie cze-
go potrzebuje Kościół w tej epoce 
historycznej, aby w naszej Euro-
pie nastąpiło odrodzenie wiary w 
Chrystusa i odrodzenie modlitwy, 
przeżywanej w Duchu i w praw-
dzie; podniosłe chwile modlitwy, 
które przeżywać będziemy tu w 
Fontanelle w najbliższych miesią-
cach, szczególnie Komunia św. 
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wynagradzająca, która w tym roku 
przypada w niedzielę 13 pażdzier-
nika, będą dla nas okazjami aby 
powierzyć Jej samej sprawę Ma-
ryi Róży Duchownej w Fontanelle 
wraz z ogromnym doświadcze-

Fontanelle 13-lpiec 2019 Święto ku czci Maryi Róży Duchownej - Ks. Prałat 
Marco Alba, delegat Biskupi, przedastawia wspólnocie wiernych Ojca 
Gianmatteo Roggio, zakonnika Saletynów znanego teologa Maryjnego, który 
przewodniczy mszy św. koncelebrowanej wraz z kapłanami przybyłymi z 
różnych kontynentów.

C
óż za smutek! Ojciec Pio, ten wielki święty, któ-
rego dał nam Pan aby pomógł milionom ludzi na 
świecie lepiej pojąć prawdy wiary, zwykł mawiać: 

“gdybyśmy zrozumieli prawdziwą wartość Eucharystii, 
niezbędna by była obecność nie tylko licznych służb 
porządkowych ale także policji aby koordynowała ona 
rzeszami tłumów jakie przybywałyby na każdą Eucha-
rystię”.  

Jestem przekonana, że dziś największym proble-
mem nie jest wiedza o Eucharystii lecz sama wiara w 
Eucharystię, a konkretnie fakt że coraz mniej wierzy-
my w Eucharystię. W ostatnim czasie ujrzało światło 
dzienne pewne badanie przeprowadzone w Ameryce 
(na Instytucie Pew Research Center) o tym co wiedzą 
Amerykanie o ich religii, aby uwydatnić także związek 
katolików z Eucharystią. Wynik tego badania nie napa-
wa optymizmem. Według niego tylko co trzeci badany 
katolik wierzy że pod postaciami chleba i wina są praw-
dziwie obecne Ciało i Krew Chrystusa. Aż 69% uważa 
że to tylko symbole, które przypominają gest Jezusa 
podczas ostatniej wieczerzy, lecz nie ma on w sobie tej 
samej mocy. Miejmy nadzieję że w Italii sytuacja jest 
lepsza pod tym względem, chociaż dane statystyczne  

Eucharystia, 
przeogromny dar
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o praktykach religijnych jakie mamy do dyspozycji nie 
napawają optymizmem gdyż nie różnią się wiele od 
tych amerykańskich.  Sytuacja wydaje się tym bardziej 
trudna kiedy zdamy sobie sprawę z tego że Euchary-
stia to nie jeden z wielu licznych aspektów wiary, ale 
centrum wiary chrześcijańskiej, gdyż zawiera w sobie 
całą syntezę tejże wiary. Zawiera ona i wyraza w sobie 
całą historię zbawienia, plan Boga względem człowie-
ka, wcielenie Słowa Bożego w osobie Jezusa z Naza-
retu, Jego śmierć na Krzyżu i Jego zmartwychwstanie, 
zadatek naszego zmartwychwstania na końcu czasów.  
To Eucharystia, w tym czasie oczekiwania na zmar-
twychwstanie, pozwala nam cieszyć się bezpośrednią 
obecnością Jezusa nie tylko w naszym i naszych bliź-
nich sercach, lecz aż po każdą żywą komórkę nasze-
go organizmu. Ten wciąż odnawiający się cud, który 
jest ciągle “potwierdzany” przez cuda eucharystyczne, 
wcąż odnawiające się podczas tych dwóch tysiącleci 
chrześcijaństwa, i które wspomagają naszą wiarę. W 
ostatnich cudach Eucharystycznych w Argentynie i w 
Polsce, uznanych przez Episkopaty tych krajów, bo ich 
nadzwyczajność została potwierdzona przez ważne 
Instytuty Badań – jak NASA – a podczas kytórych ho-

stia nie tylko przeistoczyła się w ludzkie ciało ale we 
fragment ludzkiego serca. Serce, które jak to zostało 
potwierdzone – studiując stan białych krwinek krwi – 
zostało poddane ogromnemu stresowi fizycznemu, 
właśnie tak jak Serce Jezusa.

Wszystkie te prawdy powinniśmy mieć przed oczyma 
w sposób szczególny 13 października tego roku, ale 
powinniśmy je nosić w naszym sercu za każdym ra-
zem, kiedy tylko przystępujemy do Komunii św. Przyj-
mijmy taką postawę wraz z głęboką wdzięcznością 
za dar wiary jaki został nam powierzony i ofiarujmy 
Jezusowi całą naszą miłość. Ludzkość ma do swojej 
dyspozycji przeogromny dar, którego w pełni nie może 
pojąć, ma Boga który stał się nam tak bliski że przy-
jął na siebie nasze ciało, a od którego niejednokrotnie 
się odwraca. Szukamy szczęścia wszędzie i w końcu 
wszystko nas rozczarowuje, podczas gdy oczekuje nas 
Serce pełne miłości i pragnie nas przygarnąć, przytulić 
i dać ukojenie i pociechę. Pragnie dać nam Swój pokój 
i Swoją radość. 

Rosanna Brichetti Messori

13 lipca 2019  także Cameroun przyłącza się do świętowania Maryi Róży Duchownej.

na i gdzie mnie szukają w mo-
dlitwie....Ja sama przedstawiam 
Panu modlitwy wiernych synów 
i córek! Oto moja miłość obej-
muje i ogarnia cały świat!... Nie 
bójcie się dzieci, odwagi głoście 
i nieście wielkie dzieło Miłosier-
dzia Pana, które przez tę Matkę 
pragnie zbawić całą ludzkość. 
Bądźcie wierni w kontynuowa-
niu pięknej inicjatywy peregri-
natio..., która łączy w modlitwie 
i przez którą przekazuje się mi-
łość braterską i wielki pokój dla 
dusz!... Serce tej Matki wyprasza 
u Boskiego Syna Jezusa Chry-
stusa Jego błogosławieństwo 
niebieskie dla was wszystkich!”.

Fundacja, do której wciąż na-
pływają prośby o figurki Maryi, 
Róży Duchownej z całego świata a 
szczególnie z seminariów, z klasz-
torów, z parafi i i od grup modlitew-
nych mających za patronkę Maryję 
Różę Duchowną, zdecydowała że 
ofi ary zbierane 13 każdego miesią-
ca będą przeznaczone ne ten cel. 
Pewni Waszej solidarności liczymy 
na Waszą wyrozumiałość.

“Moja miłość ogarnia i obejmuje całą ludzkość”

W 
latach ’70 pewien kapłan, 
pragnący szerzyć kult Ma-
ryi, Róży Duchownej, do-

chodzi do wniosku że aby Maryja 
została pokochana przez lud po-
trzebna jest tzw.: peregrinatio czyli 

pielgrzymowanie Maryi. Organizuje 
on to przedsięwzięcie z miłością i z 
odwagą. W dzienniczku Pieriny Gilli 
pod datą 30.04.1977 r. czytamy: 

“Teraz sprawił że weszłam do 
wielu miejsc gdzie jestem kocha-
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PROGRAM CELEBRACJI NA MIESĄCE WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2019
POWRACA CODZIENNE SPRAWOWANIE EUCHARYSTII

Dni powszednie 
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 niedzielną liturgią Słowa.

Niedziela i święta
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00  Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz. 16.30  S. Różaniec św.
Godz. 17.00  S. Uroczysta Msza św.

Niedziela  8 września - XXIII niedziela zwykła 
i Swięto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Święto wspólnot wierzących ze Sri Lanki.
Godz. 10.00-13.00:  Msza św. i procesja pielgrzymów 
 ze Sri Lanki
Po południu porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę.

Piątek 13 września - Miesięczny Dzień Maryjny
Godz. 16.00  Spowiedź św;  Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00  S. Msza św.

Od wtorku 1 października do soboty 12 października 
włącznie: 12 dni modlitwy przygotowującej 
do Komunii św. wynagradzającej. 
Każdego dnia:  godz. 16.00 spowiedź św, 
 godz. 16,30 Różaniec św, godz 17.00 Msza św.

Ponidziałek 7 października – Matki Bożej Różańcowej
Niedziela 13 października - Miesięczny Dzień Maryjny 
i Święto Komunii św. wynagradzającej i rozdanie 
chleba błogosławionego
Godz. 10-12  Spowiedź św.
Godz. 10,15  Błogosławieństwo chleba, 
 procesja Maryjna, Różaniec św.
Godz. 11,00  Uroczysta Msza św.
Godz. 16-18  Spowiedź św.
Godz. 16.00  Adoracja Najśw. sakramentu
Godz. 16.30  Różaniec św.
Godz. 17.00  Uroczysta Msza św.

Niedziela 20 października – Światowy Dzień Misyjny
Niedziela 27 października - ZMIANA PORZĄDKU NABOŻEŃSTW
Porządek zimowy nabożeństw 
Godz. 15.00-17.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00 Adoracja Najśw. sakramentu. 
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Uroczysta Msza św.

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)

Wysyłka za pośrednictwem subskrypcji pocztowej Podatek
pobrany - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

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 

Objętość nie pozwala nam na publikację tylu innych pięknych 
świadectw współpracowników wdzięcznych Róża Duchowna. Są 
one przechowywane w archiwach. Wszyscy czujemy się zjedno-
czeni w modlitwie w sercu matczynym Maryi Róży Duchownej.

 Fundacja Rosa Mistica - Fontanelle

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie pro-
simy 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, któ-
rzy życzą sobie nadal otrzymywać pocztą, prosimy o wkład minimal-
nej ofi ary. 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 społeczność- 
Zarejestrownay 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

Z Libanu: wierni na modlitwie Fontanelle.


