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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
 7عدد  1029   نون األولكا

فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا  مجلة شهريّة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

         

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معتبرا ان األصل التاريخي لهذا الحدث هو ظاهرة صالة 
لق عليها هنا إسم روزا وتوقير لوالدة اإلله والتي يط

والمرتبطة بطريقة اساسية في ... ام الكنيسة –ميستيكا 
مع (.  1111 – 1111)خبرة بيارينا جيلي الروجية 

المالحظة  ان األصل التاريخي لهذه الظاهرة والتطورات 
الالحقة به، كانت سببا لمرحلة جديدة من الدراسة والتمييز 

ا إذا كانت في الوقت من قبل سلطة الكنيسة، وذلك لفهم م
الحاضر بإمكانها ان تعزز وتنّمي حياة الحجاج المسيحية 
وإقتناعهم بإنتمائهم الى الكنيسة ونشر رسالتها التبشيرية 
في ظل حماية تلك التي طالما تم تعظيمها لقداستها 
وطهارتها، وقربها من هللا والناس إضافة الى وساطة 

 .األمومة
 
، كان اسالفي الكرام على إتفاق 1001بالنظر الى انه عام  

تام مع مؤشرات الهيئات المختصة للكرسي الرسولي، قد 
اّكدوا  بإستمرار على اهمية الترحيب واإلعتراف بممارسة 
العبادة العامة في األماكن المذكورة اعاله، بتعديلها عن 
طريق إصدار مراجع ابرشية خاصة، تنظر في اهمية 

شيرية في هذه األماكن المقدسة التعّرف على اإلمكانات التب
على المستوى الكنسي، وذلك من اجل توحيد وتعزيز 
وزيادة الثمار الروحية التي زرعت هنا على مّر الزمان، 

 كذلك تقديم الرعوية الكنسية  الالزمة للحجاج،
                                             __________ 

  1تتمة صفحة 

 

   

 

  ،بعد ان ادركت ان األماكن والمنشآت الموجودة في  ابرشيتنا
في بريشيا  في محلة فونتانيل على ارض رعية سانتا ماريا 

، قد  (BS)إيماكوالتا في بورغوسوتو في مونتيكياري 

اصبحت في اآلونة األخيرة مرجع روحي مهم ومكان للحج 
 .آلالف المؤمنين في إيطاليا والخارج

 

 بيار انطونيو تريموالدا
 بنعمة هللا والحبر الرسولي

 اسقف براشيا
 برشيمرسوم بإنشاء المزار األ

 لكنيسةااّم  –لماريا روزا ميستيكا 
 في فونتانيل في مونتيكياري

 
 1211/1011مرسوم رقم 
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عشّية عيد الحبل بال دنس، ومع اإلنبهار 
بالنور الساطع من سر نعمها ومجدها، 
يفرحنا ان نبدأ في هذا المكان مرحلة جديدة 
من رحلتنا، مع المرسوم الذي اعلن اليوم 
ونحن ممتنين وشاكرين الرب من كل 

مع هذا اإلحتفال والمرسوم الذي  .قلوبنا
تانيل المزار أُعلن، نعلن اليوم هنا في فون

. ام الكنيسة –األبرشي لروزا ميستيكا 
بقيامنا بهذا العمل الرسمي ننضم فعال الى 

الذي سبق ان فتحه الذين سبقونا، " الثلم"
من خالل الحشد الكبير الذي صلّى حّتى 

هذا المكان بإيمان كبير، فاتحين  اآلن في
 قلوبهم لعمل الروح القدس،

 
 

 تتمة صفحة 1 

خاصة من خالل اإلحتفال الواعي والنشيط والمثمر في 
الذبيحة اإللهية، واإلعترافات وسر اإلفخارسيا، كل ذلك لجعل 

المبنية على  المؤمنين اكثر تمّسكا بسر المعمودية والشهادة
 .تعاليم اإلنجيل والحّب األخوي

 
من سلطتي   C.I.Cمن  1121-1120مع األخذ  في شرائع 

 العادية،

 اعلن المزار األبرشي
 ام الكنيسة –لروزا ميستيكا 

 .في فونتانيل دي مونتيكياري
 
 

وسوف تتم الموافقة على النظام الجديد للمزار 
 .وتسمية الراعي المسؤول

 
 كانون األول  7عن بريشيا صدرت 

 عشية عيد الحبل بال دنس 1011

 
 

 

   1011كانون األول  7

 فونتانيل
 

  

 .كلمة المطران خالل القداس اإلحتفالي إلقرار المزار األبرشي
 

القادر على تحويل وتجديد حياة اإليمان 

نحن نشعر ايضا بالتواصل مع  .لديهم

اآلالف من الناس في جميع انحاء العالم، 

والمتوجيهين نحو مريم العذراء 

الم  -المباركة، بإسم روزا ميستيكا

ا المكان الكنيسة، والمستوحي من هذ

ومن األحداث المتعلقة به، وبتشجيع 

الرسولي،  ودعم من قبل الكرسي

وبالتواصل الكامل مع قداسة البابا 

فرنسيس، نعلن بفرح تكريس هذا المزار 

 لوالدة اإلله، معترفين انها الحقيقة

 
 

 

التي ال يمكن إنكارها بان صفات روزا 
لِنَعْم المفعمة بجمال الفداء ميستيكا، زهرة ا

زهرة الحنان، .ذات مظهر ممّيز وفريد
اة سري، اوراقها وتحتضن نو حيث  تلتف 

زهرة رمز . حافظ على جمالها الثمين
للكنيسة نفسها، مع التواصل واإلتحاد مع 
القديسين والتي تتدّفق كنبع من يسوع 

 .المصلوب بقدرة الروح القدس
تذّكر الرؤية في هذا اإلطار ، كيف ال ن

الرائعة في  آخر غناء الجنة من الكوميديا 
اإللهية، حيث كان القديس برنارد مصاحبا 
دانتي في رحلته األخيرة، رأى نفسه يقف 
امام العذراء، مأخوذ بجمالها المبهر وهو 
يفكر في سر التجّسد، وحيث رآها كبطلة 

في أحشائك يشتعل "الرواية قائال عنها
ارة، ينبت السالم الحب، ومن تلك الحر

الزهرة التي نمت في دفئ حب  ".األبدي
المسيح في عمل الفداء هي وردة 
المكّرمين،اي الكنيسة بأجمعها ، في عظمة 

العذراء بإسم  من هنا وصف. قداستها
متحدة بشكل جّيد مع لقب " روزا ميستيكا"
معها تكون زهرة النعمة ، ". أم الكنيسة "

ه باإليمان وإخوت كذلك فإن تالميذ يسوع
يشّكلون شعب هللا المقّدس، والذين اصبحوا 
شهوداً لإلنجيل معلنين عن جمال مملكة 
هللا، وعاملين على نشر رائحة المسيح 

فأم يسوع  .الطّيبة في جميع انحاء العالم
اصبحت ايضا ام ( هللا معنا)والذي تفسيره 

 الكنيسة في قوتها الكنيسة، انها ترمز الى
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التناسلّية، تدافع عنها من الشرور، 
وتدعمها في مسار اإلرتداد، تواسيها في 

ب، تقّدسها وتلهمها على تنفيذ التجار
 .مهامها بشكل جّيد

اتمّنى على كل واحد مّنا،ان يتأمل في 
هذا المزار الذي تأسس اليوم في النور 

منذ البداية حتى  .نفسه والنظرة نفسها
اليوم اصبح هذا المكان األكثر إحساسا 
بقوة النعمة التي ولدت من اإليمان 

 .يسةبيسوع المسيح وباإلخالص ألمه القد
هذا المكان األبرشي هو كنيسة ، حيث 

فمياه النبع هذه . نصلي من اجل الكنيسة
تذّكرنا بمياه المعمودية، والتي حصل 
عليها كل مسيحي، كما تذّكرنا ايضا 
بحاجة الكنيسة اليوم للعودة الى الجوهر 
الحقيقي، الى قداستها، وإختبار نعمة 

فليكن هذا المزار مكانا . الروح القدس
دائما لذة اإلنتماء الى كنيسة  ش فيهنعي

الرّب،شعب إفتداه بدمه، وكهنوت 
 .ملوكي، ودولة مقدسة

فليكن هذا المكان المناسب للعيش 
بالصالة والشعور بالقوة اإللهية في 
اإلرتداد والخالص والوالدة من جديد، 

 .من خالل اإلحتفال بالذبيحة اإللهية

مع  .كذلك فليكن مصدرا للعزاء واألمل

لصالة نزرع هنا الوعي في التضحية ا
بتقدمة حياتنا اليومية كذبيحة : والتكفير

. ليسوع المخلّص مع التكفير عن ذنوبنا 
كل هذا قادر على إحباط األمور الدنيوية 

فليكن ايضا هذا . التي تطفئ فرحة القلب 
المكان مكانا ترفع فيه صلوات الشفاعة، 
باإلتحاد مع مريم والدة اإلله روزا 

نصلي لها  ام  الكنيسة، والتي –يستيكا م
في هذا المزار من اجل تقديس الكنيسة 

 في العالم اجمع ونخص بالذكر
 
 
 

 

 

كل العاملين فيها واولئك الذين دعاهم 
نطلب لهم نعمة القداسة . الرب للتكّرس

ونعمة الشهادة الواضحة والفرحة، 
طالبين المغفرة عن كل الذنوب التي 

. الكنيسة السريارتكبوها بحق جسد 
لسّيدة العذراء ان تحافظ نطلب من ا

وترافق وتدعم جميع الرجال والنساء 
المكّرسين في مهمتهم النبيلة في نشر 

 .اإلنجيل
وبينما نقول كل هذا ال يسعنا اال ان نفّكر 

فهذا المكان يستمد . بشهادة بيارينا جيلي
روحانيته ومرتبط إرتباطا 

مباشرابتجربتها الفريدة، وبإهتمام مريم 
كنيسة مدعوة لسماع فال. األمومي 

 .عالمات الروح القدس
فالوقت وطرق التمييز الروحية هما جزء 

 من مشروع سامي ، تغيب احيانا عن 

 

 
 

دعونا نبقى منفتحين على  .ناظرنا حدوده
إرادة الرب ونواصل هذا التمييز في 
. األحداث التي حصلت في هذا المكان

فالتواصل الكامل بين ابرشيتنا والكرسي 
الرسولي يشّجعنا ويدعمنا، من خالل 

نا الرغبة المشتركة في تفسير تجربة بياري
جيلي الفائقة الطبيعة، في  طريقة عيشها 

 .بإيمان صادق وتواضع كبير
سوف تسهر مريم على هذا الموضوع 

نعهد هذا المزار الى . الذي ما زال مستمرا
ام  –ام الرب المقدسة، روزا ميستيكا 

الكنيسة، طالبين منها ان تفيض نعمها على 
هذا المكان كما نأمل منها كل الخير 

 .رشي الجديد وللكنيسة اجمعلمزارنا األب
 

                  بيار انطونيو تريموالدا 
 

 "بأحشائك قد تّم إحياء الحبّ "
القديس برنار عن سر التجسد العظيم الذي دانتي مع هكذا ورد في آخر ترنيمة الجنة، حيث كتب 

بهذه .  هي والدة الطفل يسوع حصل في احشاء مريم، بحيث ان اجمل زهرة ممكن ان تنبت لنا،
الكلمات نفسها، ذّكرنا اسقفنا في بريشيا اثناء عظته بمناسبة عيد الحبل بال دنس واإلحتفال 

 .ام الكنيسة –الرسمي بإقرار المزار األبرشي لروزا ميستيكا 
شارحا لنا كبف تحافظ الكنيسة على نواتها بعناية  في إثبات وإحتضان  وبحب حماسي ابدي، 

ف ان مريم العذراء ، بنعومة وِرقَّة الوردة ، تحتضن بأوراقها كل اوالدها الذين يرغبون وكي
 .بالعودة الى حضنها ، خاصة اوالدها األكثر معاناة واألكثر بعدا

تلك هي المهمة التي عهد بها الينا األسقف رسميا، حيث اصبح هذا المزار الجديد اداة متواضعة 
ارينا جيلي، التي كانت سهلة اإلنقياد الى الروح القدس ومنفتحة وبسيطة ويرتكز على مثال بي

بقلب مليئ بالعاطفة واإلمتنان، للهدية الرائعة . وجاهزة للتعرف على ثماره الجديدة من النعم 
التي حصلنا عليها في مزارنا األبرشي، إضافة  الى مجموعة كبيرة من المؤمنين المحبين لروزا 

نرغب ان نضع انفسنا بثقة . و تجمعوا حولنا في هذا  النهار بحّب كبير ميستيكا والذين شاركونا
 .متجددة في اعقاب هذه المرحلة الكنسية والتي وصلت اليوم الى نقطة تحول تاريخية

 .فلتساعدنا مريم  البريئة من الدنس جميعا، على فهم كيفية تقديم حياتنا إلعالن ونشر اإلنجيل
 .يع بعيد ميالد مجيد وسنة جديدة من النعم مع الرب يسوعافضل التمنيات الصادقة للجم

 
 .المونسنيور ماركو البا

 المندوب األسقفي
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 غفران كامل للكنيسة 
باأليام الليتورجية حيث يمنح بها الغفران الكامل في شكل عام، الئحة 

 .ام الكنيسة –روزا ميستيكا  –في مزار األبرشية 
o 1  عيد والدة اإلله: كانون الثاني 

o 12 عيد بشارة مريم: آذار 

o كل يوم جمعة من ايام الصوم المبارك 
o  (ثاني احد بعد عيد الفصح)احد الرحمة اإللهية 
o احد العنصرة 
o  عيد جسد الرب احد 
o عيد قلب يسوع وهو يأتي نهار الجمعة التي تلي عيد الجسد 

o 12 آب عيد  إنتقال السيدة العذراء 

o 1 تشرين الثاني ذكرى الموتى المؤمنين 

o احد يسوع الملك 

o 1 كانون األول عيد الحبل بال دنس 

o 21 كانون األول ذكرى القديس سلفستر 

o  ناسبة اعيادهم او بم)مرة واحدة في السنة يختارها المؤمنون
او ذكرى الحج الجماعية الى ... ذكرى سيامتهم او معموديتهم

 ...فونتانيل
 

 ميستيكا روزوا ماريا مؤسسة تصدر كل شهرين مجلّة

P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY 

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 
 :اإلتصال الرجاء للتواصل

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 www.rosamisticafontanelle.it :التالي 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 

روزانا بريشيتي  : المدير المسؤول     
 بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا 

                                                                           
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990 
Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs) 

  جويس فرنيني صايغ  لبنان–بعبدات  –ماريا روزا ميستيكا عائلة    :الى اللغة العربية  ترجمة

 .تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكثر وأكثر
 .نرجو بلطف التعاون مع القراء للحفاظ على العالقة مع المؤمنين

ريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال عليها بواسطة الب الحصولاذا كان باإلمكان 

نتمنى من حضرتكم المساهمة بحد  .بالبريد العادي االعنوان حتى ال نرسله
المؤسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول . ادنى

على الراغبين في  . عليها، حتى للذين ال يستطيعون المساهمة
 : فية التاليةالتبرع او المساهمة الرجاء إستخدام التفاصيل المصر

 
Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE 
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté - 
Inscrit 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 

 

 الة مفتوحةرس
 لألبرشية

1011تشرين الثاني  11بريشيا   

 ...اصدقائي األعزاء
إن األماكن والهياكل الموجودة في ابرشيتنا في فونتانيل، على ارض 

 (BS)ابرشية سانتا ماريا ايماكوالتا في بورغوسوتو، في مونتيكياري، 

اصبحت منذ سنوات مرجعية روحية مهمة ومكان للحج آلالف 
هذه الظاهرة من الصالة والتكريم . أيطاليا ومن الخارجالمؤمنين من 

لوالدة هللا القديسة، والتي يطلق هنا عليها اسم روزا ميستيكا، مرتبطة 

(.  1111 – 1111)بطريقة اساسية بتجربة بيارينا جيلي الروحية 

تجربة دفعت الى مرحلة جديدة من الدراسة والتمييز من قبل السلطة 
هدف هذه . توى األبرشية ام تجاه عقيدة اإليمانالكنسية سواء على مس

الدراسة المتعمقة، هو فهم افضل ، كيف يمكن لهذه التجربة الروحية ان 
تعزز حياتنا المسيحية الحالية، والشعور باإلنتماء الى الكنيسة، 

 .والمشاركة في رسالة التبشير باإلنجيل تحت حماية وإلهام والدة األله

سالفي الكرام باإلتفاق والتعاون مع األجهزة ، اّكد ا1001منذ عام 

المختصة للكرسي الرسولي، اهمية الترحيب والتقدير في ممارسة 
العبادة العامة  في منطقة فونتانيل  مع اإلشراف عليها بشكل خاص 

 .وتوجيهها من قبل األبرشية
انه لمن دواعي سروري، ان اتواصل معكم بناء على طلب صريح من 

ي من خالل جماعة العبادة والتي سمحت بأن يصبح الكرسي الرسول
وبكل سرور انوي . ام الكنيسة –المزار مزارا ابرشيا لروزا ميستيكا 

 . 1011كانون األول  7ان اضع مرسوما خاصا لهذا األمر وأقّره في 

بهذه المناسبة، وعشية عيد الحبل بال دنس، سوف اقوم  شخصيا بزيارة 
يحة اإلإلهية ولتدشين المسار الروحي الجديد هذا المكان لإلحتفال بالذب

 .لمزار األبرشية
مع مثل هذا اإلعالن الرسمي، اصبحت اإلمكانات التبشيرية لهذه 

األماكن المقدسة ،معترف بها ايضا على المستوى الكنسي، من اجل 
 .توحيد وتعزيز وزيادة العديد من الثمار الروحية على مر الزمن

د ان تتكّثف الرعاية الرعوية للحجاج وتكون ولتحقيق هذه الغاية، او
بشكل ثابت ويومي من خالل اإلحتفاالت اليومية بالذبيحة اإللهية، 

 .وبسر اإلعتراف 
 

اخطط قريبا تعيين رئيس للمزار ووضع قوانين تتعلق بحياة ونشاط 
 .شاكرين الرب على هذه الهدية الثمينة لكنيستنا.المزار

نعهد مهامها الى القديسة مريم والدة اإلله مستوحين منها نعمة 

األمل الدائم والنشاط  اإليمان بكثافة اكثر من اي وقت مضى، من
ف في األعمال ّّ  .الخيرية بشكل مكّي

 .بركة الرب تكون مع العالم اجمع
بيارانطونيو تريموالدا.  

 

 

 مطران بريشيا 

كانون  1كل اول سبت من الشهر بدءا من يوم السبت  :مالحظة

يسبقها  10:20الثاني سوف يتم اإلحتفال بالقداس في تمام الساعة 

وذلك بناء على طلب مريم  10:00تالوة الوردية في تمام الساعة 

 .طيماألوالد فا
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