
J
ak to podkreślaliśmy w mie-
siącu wrześniu, jest to wyda-
rzenie o wielkiej wadze histo-

rycznej, gdyż zwieńcza ono cały 
okres kroczenia miejscowej 
wspólnoty parafi alnej w Mon-
tichiari zapoczątkowany po-
nad 50 lat temu. Przyjmijmy z 
wdzięcznością to historyczne 
przejście do którego dobrnęli-
śmy nie bez przeszkód jakie 
towarzyszą podobnym 
przejściom i ze świa-
domością że pełno-
prawne wcielenie 
w mistyczne ciało 
Kościoła diece-

zjalnego przyniesie nowy okres 
rozwoju kultu i otworzy nowy roz-
dział w analizowaniu tego złożone-

go fenomenu 
duchowego i 

Maryjnego jaki narodził się w tym 
miejscu w minionych latach, wsłu-
chując się w głos Ducha św. który 
wciąż towarzyszy i pociesza swój 
Kościół.

Wyrażamy ogromną wdzięczność 
Biskupowi Pierantonio, pasterzo-
wi naszej diecezji, gdyż podobnie 
jak Jego poprzednicy poczyna-
jąc od roku 2001 zezwalali na kult 
publiczny w Fontanelle, a sam Bi-
skup Pierantonio nosił osobiscie w 
swoim sercu doswiadczenie wiary 
i modlitwy poczęte w Fontanelle i 
interesował się życiem i duchowym 
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CIĄG DALSZY NA STR. 2

Tak jak pisaliśmy w poprzednim numerze naszego biuletynu, dziś wreszcie może-
my ogłosić z wielką radością, że w sobotę 7 grudnia o godzinie 16.00, w wigilię uro-
czystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Biskup Ordynariusz 
diecezji Brescii, Jego Ekscelencja Pierantonio Tremolada, będzie w Fontanelle aby 
przewodniczyć uroczystej Eucharystii podczas której, w Fontanelle zostanie ofi cjal-
nie ustanowione diecezjalne Sanktuarium Maryi Róży Duchownej-Matki Kościoła.
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T
ym razem jednak, bardziej 
niż nad Dziecięciem, po-
chylmy się nad Jego Matką, 

nad Maryją, aby odkryć na nowo, 
gdzie kryją się Jej wielkość i Jej 
skuteczne wstawiennictwo za na-
szymi intencjami. Wielokrotnie pi-
saliśmy już o tym jak ważna była 
Jej pozytywna odpowiedź w chwi-
li zwiastowania, bo właśnie tam 
wszystko wzięło początek. Było to 
przyzwolenie na Boży plan wcie-
lenia, a którego Bóg nie chciał re-
alizować bez miłosnego przyzwo-
lenia swojego stworzenia. Maryja, 
będąc jeszcze bardzo młodą i nie-
świadomą trudów życia, ale i dys-
pozycyją i szczodrobliwą kobietą, 
zaakceptowała aby zostać Matką 
Mesjasza. W ten sposób przyjęła 
“w ciemno” plan Boży, w którym 
znała tylko swoje główne zadanie 
- dać światu Zbawiciela – ale nie 
mogła wiedzieć co tak naprawdę 
bedzie ją czekało. A czekało na nią 
wiele wspaniałych chwil, lecz tak-
że wiele cierpienia – tak jak nam to 
relacjonują Ewangelie – a wszyst-
ko to nie zakończyło się wraz ze 
śmiercią Jezusa, ani też z koń-
cem ziemskiego życia Maryi. Ma 
ono wciąż miejsce także i teraz w 
“czasach Kościoła”, czyli obejmuje 
okres historyczny od wniebowstą-
pienia Jezusa, aż po Jego powrót 
na końcu dziejów.

Pismo święte niewiele nam mówi 
o Maryi. Tym niemniej daje nam ją 
poznać w tym co najważniejsze 
aby rozpoznać Jej rysy charakte-
ru i Jej dzieło jakiego się podjęła, 

dziełem Pieriny Gilli: był on w stałym 

kontakcie ze Stolicą Apostolską, bio-

rąc na swoje barki odpowiedzialność 

za troskę pasterską oraz zezwalając 

na szersze i pogłębione badania fe-

nomenu w Fontanelle dla dobra tysię-

cy wiernych, którzy przybywają na to 

miejsce, aby wzywać wstawiennictwa 

Matki Bożej i szukać u Niej pociechy 

i pomocy.

W nowo powstałym Sanktuarium 

diecezjalnym Maryja wzywana będzie 

pod dwoma tytułami: Róża Duchow-
na (Rosa Mistica) i Matka Kościoła. 

Są one nierozłączne w tradycji modli-

twy i czci obecnej tu w tym miejscu 

i we wielu innych miejscach kultu na 

świecie, gdzie rozpowszechniło się 

nabożeństwo do Matki naszego Pana 

przez Fontanelle: tytuły te będą nam 

dalej objawiać czułość i miłość z ja-

kimi Maryja pragnie przygarnąć do 

siebie ludzkość, i przytulić do serca 

przede wszystkim swoich synów i cór-

ki cierpiących oraz dusze kosekrowa-

ne z miłości do Jej Syna Jezusa.

Z sercem przepełnionym radością 

i wdzięcznością przygotowujemy się 

na przeżywanie tych podniosłych 

chwil Bożej Łaski, jakie towarzyszyć 

bedą uroczystości Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 

a która jest przeżywana szczególnie 

właśnie tu w Fontanelle podczas Go-

dziny Łaski. Wznieśmy wszyscy, jako 

wierni i czciciele Róży Duchownej, 

ufną modlitwę do Boga aby każdy 

nasz gest i każda decyzja były prze-

żywane w duchu posłuszeństwa Bogu 

i autorytetowi Kościoła kontemplując 

owoce jakimi Duch św. obdarza swój 

Kościół.

Ks. Prałat Marco Alba
Delegat Biskupa
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Diecezjalne Sanktuarium
Maryi Róży Duchownej
Matki Kościoła
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

MARYJA:
Matka nieustannie obecna

Już po raz kolejny przygotowujemy się do cele-
browania wielkiej uroczystości Bożego Narodze-
nia, mając na uwadze fakt że to Dziecię, które-
go narodziny będziemy wkrótce świętować, jest 
jedyne i bardzo, bardzo szczególne, gdyż jest 
Słowem Bożym wcielonym w osobę Jezusa. Mó-
wiąc prościej: Bóg Ojciec, przez swojego Syna, 
przybliżył się tak bardzo do swoich stworzeń, że 
przyjął na siebie całą ich ludzkość. 

a przede wszystkim ukazują nam 
Ją obecną – współtowarzyszącą – 
w najważniejszych wydarzeniach 
swojego Syna. Wszystko rozpo-
częło sie od narodzin Jezusa, co 
prawda w ubóstwie, ale towarzy-
szyło mu światło które opromie-
nia nie tylko otoczenie lecz także 
umysł i serce. Światłość którą uj-
rzeli jako pierwsi pasterze i przy-
byli w pośpiechu do stajenki aby ją 
podziwiać. Po nich dotarli Mędrcy 
ze wschodu, którzy mimo uciąż-
liwej i długiej podróży pragnęli 
uczcić Tego, w którym widzeli je-
dynego prawdziwego Króla serc 
ludzkich. Niedługo po tych wyda-
rzeniach, serce Maryi przenika ja-
koby ostry miecz ukryty w proro-
czych słowach Symeona: “On jest 
tutaj na śmierć i zmartwychwsta-
nie wielu....a Twoją duszę prze-
niknie miecz boleści”. Ewangelista 
Łukasz w dalszej części Ewangelii 
komentuje: “Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy rozważając je 
w swoim sercu”.

 I raz jeszcze św. Łukasz ukazu-
je nam Maryję w medytacji, kiedy 
to dwunastoletni Jezus, odnale-
ziony w świątyni przez rodziców 
odpowiada im: “Czyż nie wiedzieli-
ście że powinienem zajmować się 
sprawami mojego Ojca?”

Ta medytacja, w sercu Maryi, 
przyniosła obfi ty owoc, a dane jest 
nam go dostrzec najpierw podczas 
wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie 
z pełnym przekonaniem zwra-
ca się najpierw do Syna, prawie 
przymuszając go do uczynienia 



3

cudu, a potem zwraca się do sług: 
“Uczyńcie wszystko cokolwiek wam 
powie”.

Być może ta cudowna i odważ-
na Matka przeżywa chwile obawy, 
kiedy podczas nauczania Jezusa, 
kiedy widzi że wielu czuje do nie-
go niechęć, Ona wraz z członkami 
swojej rodziny chce Go “uchronić” 
przed ludzką złością poprzez na-
kłonienie Go do powrotu do rodzin-
nego domu. Jednak właśnie wtedy 
zdaje sobie sprawę z determinacji 
Jezusa i towarzyszy Mu wiernie 
(pomimo ogromnego cierpienia) 
do końca Jego misji, aż po Krzyż. 
I właśnie tam, gdzie kończy się Jej 
macierzyństwo fi zyczne, rozpoczy-
na się to duchowe dla dobra całej 
ludzkości. Dla tych wszystkich, któ-
rzy tworzą mistyczne Ciało Chry-
stusa. 

To jedno z najważniejszych wy-
darzeń w życiu Maryi, ale także i w 
życiu każdego z nas. Zostanie ono 
potwierdzone w dniu zesłania Du-
cha św. kiedy otrzyma światło Bo-
żego Ducha. Kontynuować będzie 
tę misję także i po Wniebowzięciu. 
Pierwsi chrześcijanie pojmą bar-
dzo szybko skuteczność Jej mat-
czynego wstawiennictwa u Syna. 
Świadczą o tym chociażby grafi ty 
odnalezione na ścianach domu, 
w który uważany jest jako miejsce 
zwiastowania, lecz także obecne w 
liturgii pierwszych wieków wezwa-
nia modlitewne do Maryi. Maryja, 
od pierwszych wieków potwierdzać 
będzie sukcesywnie te przeczucia 
wiernych poprzez swoje objawie-
nia. Cała historia chrześcijaństwa 
usłana jest tymi cudownymi wyda-
rzeniami, które ukazują nam Maryję 
jako wysłanniczkę nieba, dbającą o 
to aby wiara w miłość Jej Syna nie 
poszła w niepamięć wśród ludu i 
aby wzbudzała w naszych sercach 
odpowiedź w postaci miłości.

Oto w jakim duchu powinniśmy 
przeżywać także i tegoroczne świę-
ta Bożego Narodzenia: coraz peł-
niejsze i synowskie zjednoczenie z 
Maryją, aby pomogła nam pojąć tę 
wielką tajemnicę naszej wiary, do 
której się przygotowujemy. 

Rosanna Brichetti Messori

■ Z WłochZ Włoch - pewna matka pisze do nas: Nazywam się C.M. i nawie-
dziłam Fontanelle w sobotnie popołudnie 10 sierpnia i opowiedziałam 
kapłanowi moją matczyną radość z uzdrowienia mojego dwudziesto-
letniego syna z raka mózgu w 2012 roku. Żyje on do dziś i ma się 
bardzo dobrze. Pragnę dodać że to uzdrowienie dokonało we mnie 
tak zwanego “rozbudzenia ze snu”, bo tak właśnie się poczułam, kie-
dy rozpoczęłam na nowo żyć autentycznie moje życie duchowe. To 
było prawdziwe narodzenie na nowo. Kiedy opowiadam o tym co mi 
się przydarzyło, ci którzy mnie słuchają wpadają w osłupienie. Otóż 
podczas choroby i rekonwalescencji mojego syna nie modliłam się o 
jego uzdrowienie, ale o siłę i moc dla mnie, abym mogła podtrzymywać 
syna w jego kroczeniu na “Kalwarię”; o to tylko prosiłam, zawierzając 
moje dziecko Jezusowi i Jego Matce Maryi. Równocześnie powierza-
łam się całkowicie Bożej Woli, bo tylko Pan wiedział i wie najlepiej 

Otrzymaliśmy wiele zawiadomień o domniemanych cudow-
nych i niewytłumaczalnych uzdrowieniach. Bardzo prosimy 
o przesyłanie nam także dokumentacji medycznej poświad-
czającej autentyczność choroby i uzdrowienia.

Otrzymaliśmy
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2019
POWRACA CELEBRACJA MSZY ŚW. W DNI POWSZEDNIE

Każdego dnia (powszedni)
Godz. 15.00  Spowiedź św; Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00  S. Msza św.

Sobota
Godz. 15.00  Spowiedź św; Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00  S. Msza św. z niedzielną liturgią Słowa.

Niedziele i święta
Godz. 15.00 -18.00 Spowiedź św. 
Godz. 15.30  Adoracja Najśw. Sakramentu 
Godz. 15.30  Różaniec św. Godz. 16.00 Uroczysta Msza św.

Piątek 1° listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
Godz. 15.00 -18.00 Spowiedź św. 
Godz. 15.30  Adoracja Najśw. Sakramentu 
Godz. 15.30  Różaniec św. 
Godz. 16.00  Uroczysta Msza św. w intencji wszystkich 
 wiernych zmarłych

Sobota 2 listopada – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Środa 13 listopada - Miesięczny Dzień Maryjny
Godz. 15.00  Spowiedź św; Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00  S. Msza św.

Czwartek 21 listopada – Święto ofi arowania Najśw. Maryi Panny.

Niedziela 24 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla

Niedziela 1° grudnia: Początek okresu Adwentu
Sobota 7 grudnia
Wigilia Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
Godz. 16.00:   Uroczysta Msza św. celebrowana przez Jego Ekscelen-

cję Pierantonio Tremolada, Biskupa Brescii, ogłoszenie 
Fontanelle Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym 

Niedziela 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświetszej Maryi Panny 
Godz.   9.30 Wspólnotowe modlitwy poranne
Godz. 10.00-12.00 Spowiedź św.
Godz. 10.30  Procesja
Godz. 11.00  Uroczysta Msza św. i Godzina Łaski
Godz. 15.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00  Adoracja Najśw. sakramentu
Godz. 15.30  Różaniec św.
Godz. 16.00  Uroczysta Msza św.

Piątek 13 grudnia – Miesięczny Dzień Maryjny 
Godz. 15.00 Spowiedź św. – Adoracja Eucharystyczna
Godz.  5.30 Różaniec św. Godz. 16.00 Uroczysta Msza św.

Środa 25 grudnia: UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Godz. 15.00  Spowiedź św. – Adoracja Eucharystyczna
Godz. 15.30  Różaniec św. Godz. 16.00 Uroczysta Msza św.

Czwartek 26 grudnia: Święto św. Szczepana męczennika
Godz. 15.00  Spowiedź św. Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00  S. Uroczysta Msza św.

Niedziela 29 grudnia - Święto świętej Rodziny
Środa 1° stycznia 2020: Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
Godz. 15.00  Spowiedź św. Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00  S. Uroczysta Msza św.

Ograniczona ilość miejsca w biuletynie pozwala nam na opubliko-
wanie innych świadectw przez Was nadesłanych. Niemniej jednak 
są ona ważne i są przechowywane w naszych archiwach ponieważ 
są pomocne w naszym procesie. Zostańmy złączeni w modlitwie 
poprzez matczyne Serce Maryi Róży Duchownej.

 Fundacja Rosa Mistica - Fontanelle

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

czego tak naprawdę potrzebujemy i co jest dla nas naj-
lepsze. Wtedy zaczęliśmy bardzo ciężki okres leczenia 
medycznego, wciąż pełni ufności w Bożą pomoc aż 
w końcu, we wrześniu 2013 roku lekarze zaprzestali 
leczenia ograniczając się tylko do cotrzymiesięcznych 
kontroli poprzez rezonans.

Do dziś, mój syn czuje się dobrze, rezonans nic nie 
wykazuje, a moje dziecko rozpoczęło nowe życie ze 
świadomością że to Jezus i Maryja towarzyszyli mu 
w jego drodze krzyżowej. Ja natomiast oddałam się 
całkowicie Bogu, aby czynić tylko to co wydaje się Mu 
słusznei świadczę moim życiem i moim słowem o nie-
ustannej obecnonści Boga w naszym życiu. Bardzo 
dziękuję za uwagę i daję moją dyspozycyjność jeśli 

potrzebne będą dalsze wyjaśnienia. Moje życie, życie 
mojego męża i mojego syna powierzyłam w ręce Maryi 
i Jezusa, a Fontanelle koło Montichiari jest bardzo bli-
skie mojemu sercu.

C.M.

Dzięki funduszom zebranym z waszych ofi ar każ-
dego 13 dnia tych ostatnich miesięcy, wysłaliśmy 
już 3 fi gury Maryi z Fontanelle i dotarły one już do 
Indii, Brazylii i Sycylii. Aktualnie przygotowujemy 
następne, do kolejnych krajów. Serdecznie dzięku-
jemy wszytkim czcicielom, którzy przyczynili się do 
tej inicjatywy.

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Dwumiesięcznik informacyjny Funacji “Rosa Mistica” – Fontanelle
Skrytka pocztowa 134 – 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY

Dla nawigacji GPS: Via Madonnina

Po inne informacje zwracać się pod adres:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Odwiedzanie strony internetowej web: 
www.rosamisticafontanelle.it

Taryfa Fundacji bez  celów zarobkowych:
Poczta włoska (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 Brescia

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
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