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Dierbare gelovigen, 

 

De plaatsen en structuren in ons bisdom van Brescia in de zone van Fontanelle, op het grondgebied van 

de parochie Santa Maria Immacolata in Borgosotto di Montichiari (BS), zijn in de afgelopen decennia een 

belangrijk spiritueel referentiepunt en een plaats van bedevaart voor duizenden gelovigen uit Italië en het 

buitenland geworden. 

Dit indrukwekkende fenomeen van gebed en verering tot de heilige Moeder van de Heer – hier 

aangeroepen als Rosa Mystica en Moeder van de Kerk – is verbonden op een manier die niet ondergeschikt 

is aan de spirituele ervaring van Pierina Gilli (1911-1991), een ervaring, dat het onderwerp is van een 

hernieuwde fase van studie en inzicht door de kerkelijke autoriteit, zowel op bisschoppelijk niveau als op 

die van de Congregatie voor de Geloofsleer. Het doel van dit diepgaande onderzoek is om beter te 

begrijpen of en hoe een dergelijke spirituele ervaring het huidige Christelijke leven, het gevoel van 

verbondenheid met de Kerk en de deelname aan haar evangelisatie-missie kan bevorderen en vergroten, 

onder de bescherming en de inspiratie van de heilige Moeder van de Heer. 

Sinds 2001 bevestigden mijn gewaardeerde voorgangers voortdurend, in strikte overeenstemming met 

de aanwijzingen van de bevoegde organen van de Apostolische Stoel, het belang van het verwelkomen en 

erkennen van de uitoefening van de openbare eredienst in het Fontanelle-gebied, geleid door de specifieke 

bisschoppelijke richtlijnen. 

Het is voor mij een grote vreugde u te informeren dat, op mijn expliciete verzoek, de Apostolische Stoel 

zelf, door bemiddeling van de Congregatie voor de Geloofsleer, het Diocesaan Heiligdom Rosa Mystica - 

Moeder van de Kerk op deze locatie mogelijk heeft gemaakt en ik wens dit met een speciaal decreet vanaf 

7 december 2019 te bevestigen. Bij die gelegenheid – de vooravond van de Hoogfeest van de Onbevlekte 

Ontvangenis – zal ik deze plaatsen persoonlijk bezoeken om de eucharistie plechtig te vieren, waardoor het 

spirituele pad van het diocesaan heiligdom wordt ingewijd. 

Met een dergelijke plechtige afkondiging worden de missionaire mogelijkheden van deze heilige 

plaatsen ook op canoniek niveau erkend, om de vele spirituele vruchten die hier in de tijd zijn ontkiemd 

duurzaam te maken, te versterken en te vergroten. Daarom zou ik graag willen dat pastorale zorg voor 

pelgrims geïntensiveerd en goed begrepen wordt, tevens constant blijft, en dat de vieringen van de 

Sacramenten van Biecht en de Eucharistie actief en vruchtbaar blijven. Binnenkort zullen de benoeming van 

de Rector van het Heiligdom en de definitie van de Statuten betreffende het leven en de activiteit van het 

heiligdom zelf, bekend gemaakt worden. 

 In dankbaarheid tot de Heer voor dit geschenk dat onze diocesane Kerk verrijkt, vertrouwen we onze 

reis toe aan de heilige Moeder God en roepen wij haar aan voor de genade voor een steeds intenser geloof, 

een levendige hoop en een steeds actievere liefdadigheid. 

 

Ik roep de liefdevolle zegen van de Heer over een ieder van u. 

 

 

† Pierantonio Tremolada 



 
 

 

 
N.B. Elke eerste zaterdag van de maand, vanaf zaterdag 4 januari, om 10:30 uur viering van de Heilige Mis, 
voorafgegaan door het rozenkransgebed om 10.00 uur volgens de wens die de Heilige Maagd Maria aan de 
kinderen van Fatima had geuit. 
 
 


