صوت مريم الوردة الس ّرية أم الكنيسة في العالم

فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)

تشرين الثاني-كانون األول  1029عدد6
مجلة شهريّة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل

مزار ابرشي
لماريا روزا ميستيكا – ا ّم ا لكنيسة



كما تمنيّنا في العدد األخير من مجلتنا ،بفرح كبير  ،اخيرا يمكننا ان نعلن ان السبت القادم الواقع في  7كانون
األول ،عشيّة عيد الحبل بال دنس ،في تمام الساعة الرابعة سيحضر المطران بيار انطونيو تريموالدا ال فونتانيل لحإحتفال
بالذبيحة ،حيث سيت ّم اإلعالن رسميا عن المزار األبرشي لماريا روزا ميستيكا ،ام الكنيسة.



مثلما اشير في ايلول ،هنالك قفزة
تاريخية تسجّ ل بعمق رحلة كنسيّة طويلة
بدأت في فونتانيل منذ اكثر من 00
عاما ،حت قبل ذلك
في كنيسة األبرشية.

الروحية منها والمريمية والتي
حدثت في فونتانيل عل مر
السنين.

سوف نكمل خضوعنا للكنيسة
وسنصغي للروح القدس الذي
سيستمر في مساعدة ومؤاساة
كنيسته.
كما نعرب عن خالص شكرنا
للمونسنيور بيار انطونيو ألنه وفقا
للتدخالت التي حصلت من قبل
اسالفه منذ عام  ،1002قد تم اإلذن
لحإحتفال بالعبادة للعموم .وقد اخذ
عاتقه الشخصي تجربة
عل
اإليمان والصالة في فونتانيل،
إضافة ال تاريخ بيارينا جيلي
اإلنساني والروحي ،مع حوار

نحن نقبل بإمتنان نقطة التحول هذه في
النضج والتي لم تحدث
بدون صعوبات ترافق هذا
المسار ،كما اننا عل يقين ان
اإلندماج الكامل في سلطة
الكنيسة في األبرشية ستفتح
بابا جديدا في مرحلة تطوير
العبادة ودراسة الظواهر
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تتمة صفحة 1

مزار ابرشي
لماريا روزا ميستيكا
ا ّم الكنيسة

تكملة صفحة 2

مستتتتمر متتتع الجهتتتات المختصتتتة
من الكرسي الرسولي.
ومتتا ستتاعده علت إتختتاذ خياراتتته
وقراراتتتته الف الحجتتتاج التتتذين
يقصتتتتدون فونتانيتتتتل كتتتتل عتتتتام
ستتتتتاجدين تحتتتتتت اقتتتتتدام ام ،
طالبين المساعدة والعزاء.
اللقبتتتتان اللتتتتذان ستتتتيمنحان لهتتتتذا
المتتتتتتزار :روزا ميستتتتتتتيكا  -ام
الكنيسة  ،ال ينفصالن توحتدهما
التقاليد والصالة والتقوى في هذا
المكان وفي العالم اجمع.
ستتوف تستتتمر متتريم فتتي إظهتتار
الحنان والحب التي تخص بهمتا
البشتتترية وفتتتي العنايتتتة ب والدهتتتا
المتتتت لمين ،وبتتتالنفوس المكرستتتة
لحب إبنها يسوع.
وبقلتتتب ملتتتيء بتتتالفرح والشتتتكر
نتحضّتر لعتتيو اوقتات متتن التتنعم
التي سترافق عيد الحبل بال دنس
حيتتث وعتتدتنا بنيتتل التتنعم ختتالل
ساعة النعم في فونتانيل.
ستتوف نعتتيو كتتل خطتتوة فتتي
طاعتتتة وخضتتتوع إلرادة التتتترب
وستلطة الكنيستة متع األختذ بعتين
اإلعتبتتتتار ثمتتتتار التتتتروح التتتتذي
يعط للكنيسة.
المندوب األسقفي
المونسنيور ماركو البا

مريم:
األم الحاضرة دائما



د لإلحتفال بعيد الميالد المجيد،
مرّة اخرى ،نستع ّ
متذكّرين ان هذا الطفل الذي سنحتفل به هو فريد من نوعه
المتجسدة بشخص يسوع.
ألنه كلمة هللا
ّ
ب ،قرر ان يعرّف
بعبارة اسهل انه هللا اآلب الذي بدافع الح ّ
عن نفسه من خالل اإلبن ،ليكون اقرب الى مخلوقاته ،من
خالل مشاركته لهم.



ومع ذلك سنر ّكز هذه المرة عل
الوالدة اكثر من الطفل ،اي عل مريم،
لتذكرنا مرة اخرى بعظمتها وقوة
شفاعتها.
لقد تحدثنا مرات عدة عن اهميّة كلمة
"نعم" لمشروع التجسّد اإللهي .إن
ال يريد تنفيذ مشروعه من دون موافقة
حرة وبإرادة كاملة لواحدة من
مخلوقاته.
وكما نعلم ان مريم ،عل الرغم من
صغر سنها وقلة خبرتها في الحياة،
وافقت ان تصبح والدة المسيح.
يمكننا القول" ،عذراء" ،خاضت
مغامرة كانت تعرف هدفها وهو
إعطاء منقذ للعالم .ولكن بالت كيد كان
هناك تفاصيل ترافق هذه المغامرة.
تفاصيل جميلة ولكن في كثير من
األحيان مؤلمة جدا.
هتتتتذه التفاصتتتتيل عرفناهتتتتا طبعتتتتا متتتتن
اإلنجيتتل المقتتدس وهتتي لتتم تتوقتتف عنتتد
متوت يستوع وال حتت متع متوت متريم
بل ما زالت مستمرة حت اليتوم فتي متا
يستتم "الستتنة الطقستتية" وهتتي القصتتة
الكاملتتة والتتتي تتجتتدد كتتل عتتام  ،وهتتي
تكمتتن بتتين صتتعود يستتوع ال ت الستتماء
وعودته الرائعة بتجسده .
فتتتي الواقتتتع ،ان الكتتتتب المقدستتتة تتتتتكلمّ
قلتتيال عتتن متتريم ودورهتتا ،وبتتاألخص
حضورها كبطلة الرواية ،في اللحظات
األكثر اهمية في حياة يسوع،
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إبتداء من والدة يسوع الغير طبيعية
وبظروف محفوفة بالمخاطر ،ومع
ذلك إصطحبه نور لم يضيء فقط
المكان المحيط فيه بل اضاء معه
األرواح والقلوب  .في البداية اضاء
قلوب الرعاة الذين هرعوا عل الفور
ال المغارة ومن ثم المجوس الثالثة
الذين قاموا بمسيرة طويلة لتكريم هذا
الملك.
وكان حدسهم ينبؤهم ب ن هذا الطفل
مهم جدا لمصير اإلنسانية .وبعد فترة
من الوقت ،كانت هذه النبوءة واضحة
من خالل دخول يسوع ال الهيكل
حيث قال سمعان الشيخ لمريم " :ها
قد وضع لسقوط وقيام كثيرين من
إسرائيل  ...وانت ايضا سوف يجوز
سيف في قلبك".
يظهر لنا اإلنجيلي لوقتا صتراع متريم
الداخلي" :وكانت مريم تحفظ كل هتذا
وتت مله في قلبها"
كتتتذلك يخبرنتتتا لوقتتتا كيتتتف ان يستتتوع
الفت الصغير وجد في الهيكل وكتان
يحتتتتاور العلمتتتتاء ويجتتتتادلهم وكيتتتتف
اجاب والديه اللذين كانا يبحثتان عنته:
" ال تعلمان انه علي اإلهتمام بمتا هتو
ألبي".
كتتل هتتذه التتت مالت اثمتترت فتتي قلتتب
مريم ،ألنه في عرس قانا الجليل ومع
إقتناعهتتتا بهويتتتة إبنهتتتا دفعتتتته ال بتتتل
اجبرتتته علت إنجتتاز المعجتتزة األول ت
في عرس قانا حيث قالت" :إفعلوا ما
ي مركم به".
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متتتتن المحتمتتتتل ان هتتتتذه األم المميتتتتزة
والشتتتتجاعة ،كانتتتتت لتتتتبع الوقتتتتت
ضعيفة  ،نفهم ذلتك ،ففتي حيتاة يستوع
العاديتتة ،تزايتتد اعتتداؤه ،كتتان بإمكانهتتا
متتتتع اقاربتتتته ان تبقيتتتته فتتتتي المنتتتتزل
وتخبؤه ،لكنها لم تفعل ذلك .بل كانتت
قويتتة وتجلّتتت قوتهتتا وهتتي واقفتتة متتع
ابنها تحت اقدام الصليب.
منتتتتذ تلتتتتك اللحظتتتتة إنتهتتتتت امومتهتتتتا
الجستتدية لتتحتتول ال ت اموم تة روحيتتة
للبشتترية ب كملهتتا ف صتتبحت ا ّم للعتتالم
اجمع ،خاصتة لجميتع المتؤمنين التذين
يشكلون الجسد السري متخذين يستوع
معلما لهم.
انهتتا مرحلتتة إنتقاليتتة فتتي حيتتاة متتريم،
كذلك في حيتاة كتل واحتد منتا .خاصتة
بعتتدما اصتتبحت الشتتاهد األول بحلتتول
التتروح القتتدس عليهتتا متتع التالميتتذ فتتي
العليّة.
وأكملتتتتت ذلتتتتك بعتتتتد صتتتتعودها التتتت
الستتتماء .والمستتتيحيين األوائتتتل بتتتدأوا
يفهمتتون جيتتدا دور متتريم ووستتتاطتها
األمومية مع اإلبتن .حيتث شتهدت لهتا
العديتتد متتن المخطوطتتات واإلبتهتتاالت
والتهاليتتتتل والشتتتتكر علتتتت جتتتتدار متتتتا
يعرف ب "غرفة البشارة".
في بداية قداستنا اإللهتي ،هنتاك تكتريم
ختتتاص لمتتتريم ،ومتتتع متتترور التتتزمن
اضتتحت بطلتتة الظهتتورات المريميتتة،
حيث تظهر كمبعوث سماوي لحإرشاد
ال اإليمان حت ال ننست ابنهتا التذي
اعطته الحياة وحت ننشتر ايضتا حتب
الربّ .
اعتقد انه علينا عيو زمن الميالد هذا
العام في هذه الروحانية مع إتحاد دائم
وعميق مع مريم ،حت تستاعدنا علت
إختتتتراق اللغتتتز الكبيتتتر التتتذي ستتتوف
نعيشه
روزانا بريشيتي ميسوري

حصلنا على :
مفسرة:
لقد تل ّقينا تقارير عدة عن شفاءات غير متوقعة وغير
ّ
نطلب منكم التكرّم بتقديم وثائق طبّية تشهد على المرض
والشفاء.
من إيطاليا -كتبت ام :إسمي س.م .ووصلت ال فونتانيل – مونتيكياري في
 20ب بعد الظهر ألعبّر عن فرحي للكاهن  .انا ام لشاب يبلغ العشرين من
عمره ،وفي عام  1021اصيب بورم خبيث في دماغه.
للبدء اريد ان اوضح ب ن كل هذه الظروف الصعبة خلقت بي ما اسمّيه:
إستيقاظ النائم" ألني فعال احسست وك ني استيقطت من نوم طويل وانا ات هب
إلستئناف رحلتي الروحية .بدقة اكبر اود ان اسمّيها " إنطالقة جديدة ،ووالدة
جديدة" .ما يدهو اولئك الذين رافقوني والذين يسمعوني ،انه طوال فترة
الخطرعل حياة ابني وطوال وفترة العالج كانت صالتي فقط موجهة ليسوع
ومريم ،مما منحي القوة والدعم في محنتي  ،لم اطلب ابدا الشفاء له.
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طالبة منهما
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فقط وضعت حياة ابني بين يديهما مستسلمة كليا لمشيئة
الرب ،ألنه وحده يعلم ما هو األفضل لنا جميعا.
ّ
وفي ايلول  ،1023بدأنا بفترة عالج طويلة بعدها علق
األطباء كافة العالجات واكتفوا بإجراء تصوير مغناطيسي
كل  3اشهر لمراقبة الوضع .حت اليوم كل شيء عل ما
يرام ،نتائج الصور جيدة .إستعاد ابني حياته الطبيعية ،مع
العلم ان يسوع ومريم كانا يرافقانه في عذاباته وانا وضعت
نفسي بين يدي الرب مستسلمة لمشيئته ،وشاهدة عل
حضوره في حياتنا ليس فقط بالقول بل بطريقة عيشنا.
برنامج اإلحتفاالت الليتورجية :تشرين الثاني -كانون األول 1029
معاودة اإلأحتفال اليومي بالذبيحة اإللهيّة.

من اإلثنثن الى الخميس:
 0200::إعترافات  0 20030الوردية
السبت
 0200::إعترافات  0 20030الوردية  0 20:00قداس إحتفالي
األحد وأيام العيد
 200::سجود
 0 270:: - 200::إعترافات
 0 200::ق ّداس إحتفالي
 0 2003:وردية
الجمعة  1تشرين الثاني عيد جميع القديسين
 200::سجود
 0 270:: - 200::إعترافات
 0 2003:وردية  0 200::ق ّداس إحتفالي على نية المحسنين الينا
السبت  2تشرين الثاني  :ذكرى الموتى المؤمنين
ااألربعاء  11تشرين الثاني :نهار مريمي
 200::سجود
 0 270:: - 200::إعترافات
ّ
 0 200::قداس إحتفالي
 0 2003:وردية
الخميس  21تشرين الثاني :دخول العذراء الى الهيكل
األحد  22تشرين الثاني  :عيد يسوع الملك
األحد  1كانون األول  :بدء زمن الميالد
السبت  7كانون األول عشية عيد الحبل بال دنس
 20:00قداس إحتفالي يترأسه المونسنيور بيار انطونيو مطران بريشيا
لإلعتراف بفونتانيل كمزار ابرشي.
األحد  8كانون األول  :عيد الحبل بال دنس
 0 903:صباحا صالة جماعية
 20:30زياح
 21000 – 20:00إعترافات
 22:00قداس يليه ساعة النعم
بعد الظهر  0200:: :إعترافات  0 20030الوردية  0 20:00قداس
الجمعة  11كانون األول  :نهار مريمي
 200::سجود
 0 270:: - 200::إعترافات
 0 200::ق ّداس إحتفالي
 0 2003:وردية
األربعاء  22كانون األول  :ليلة عيد الميالد
 200::سجود
 0 270:: - 200::إعترافات
ّ
 0 200::قداس إحتفالي
 0 2003:وردية
الخميس  22كانون األول :ذكرى الشهيد القديس إتيان
 200::سجود
 0 270:: - 200::إعترافات
ّ
 0 200::قداس إحتفالي
 0 2003:وردية
األحد  22كانون األول :ذكرى العائلة المقدسة
األربعاء  1كانون الثاني  :2222عيد مريم والدة اإلله
 200::سجود
 0 270:: - 200::إعترافات
 0 200::ق ّداس إحتفالي
 0 2003:وردية
 0 20:00قداس

اإلستعالمات + 12212222111 :المسؤول+ 121227221828 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

اشكركم عل إهتمامكم.
انا جاهزة لتقديم اي توضيح او استفسار عن هذا
الموضوع .كما سبق وقلت وضعت حياتنا انا زوجي
وابني بين يدي يسوع ومريم .فونتانيل – مونتيكياري
س.م.
مكان عزيز جدا عل قلبي.
مع التقدمات التي تم جمعها في الثالث عشر من
األشهر األخيرة تم إرسال  3تماثيل لروزا ميستيكا الى
الهند ،والبرازيل ،وسيسيل .بينما نتحضر إلرسال تماثيل
اخرى الى باقي البلدان.
نشكر المؤمنين على نعاونهم معنا في هذه المبادرة.
تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكثر وأكثر.
نرجو بلطف التعاون مع القراء للحفاظ عل العالقة مع المؤمنين.
اذا كان باإلمكان الحصول عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال
العنوان حت ال نرسلها بالبريد العادي .نتمن من حضرتكم المساهمة بحد

ادن  .المؤسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول
عليها ،حت للذين ال يستطيعون المساهمة .عل 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
بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا
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