
N
a te hebben vastgesteld dat de plaatsen en 
structuren, aanwezig in ons bisdom van Bres-
cia in de zone van Fontanelle, op het grond-

gebied van de parochie Santa Maria Immacolata in 
Borgosotto di Montichiari (BS), in de afgelopen de-
cennia een belangrijk spiritueel referentiepunt en een 
plaats van bedevaart voor duizenden gelovigen uit 
Italië en het buitenland zijn geworden;

In overweging nemend dat de historische oor-
sprong van dit indrukwekkend fenomeen van gebed 
en verering tot de heilige Moeder van de Heer – hier 

aangeroepen als “Rosa Mystica - Moeder van de 
Kerk” – verbonden is op een manier die niet onder-
geschikt is aan de spirituele ervaring van Pierina Gilli 
(1911-1991);

Gezien de historische oorsprong van dit fenomeen 
en de daaropvolgende ontwikkelingen momenteel 
het onderwerp zijn van een hernieuwde fase van stu-
die en inzicht door de kerkelijke autoriteiten, ook om 
beter te begrijpen of en hoe in het heden, het chris-
telijke leven van pelgrims begunstigd en verhoogd 
kan worden, gezien ook de overtuigde betrokken-
heid met de Kerk en het delen van haar evangeli-
satiemissie onder de bescherming en inspiratie van 
Haar die altijd verheven is vanwege Haar onbevlekte 
heiligheid, Haar nabijheid tot God en tot de mensen, 
en haar moederlijke bemiddeling;

Gezien het feit dat mijn gewaardeerde voorgangers 
sinds 2001, in strikte overeenstemming met de aan-
wijzingen van de bevoegde organen van de Apostoli-
sche Stoel, voortdurend het belang bevestigden van 
het verwelkomen en erkennen van de uitoefening 
van openbare erediensten in de bovengenoemde 
plaatsen, onder de leiding van speciale bisschoppe-
lijke richtlijnen;

Gezien het belang van het erkennen ook op cano-
niek niveau m.b.t. de missionaire mogelijkheden van 
deze heilige plaatsen en om de vele spirituele vruch-
ten die hier in de loop van de tijd zijn gekweekt te 
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versterken en te vergroten, tevens om de plichtmati-
ge en kerkelijke pastorale zorg van de pelgrims aan 
te kunnen bieden, vooral door een bewuste, actieve 
en vruchtbare viering van de Sacramenten van de 
Biecht en de Eucharistie, met het oog op levens- en 
doopgetuigenissen, die meer aansluiten bij de eisen 
van het Evangelie en van broederlijke liefde;

Gezien de canons 1230-1234 van de C.I.C., van 
mijn normale autoriteit,

INSTITUEER IK HIERBIJ HET DIOCESAAN HEILIGDOM
ROSA MYSTICA - MOEDER VAN DE KERK

TE Fontanelle DI MONTICHIARI.

 De goedkeuring van een nieuw Statuut van het 
nieuwe Heiligdom en de benoeming van de Rector 
worden zo snel mogelijk verstrekt.
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Uitgevoerd te Brescia op 7 december 2019
Tijdens de wake van het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis

DE BISSCHOP
DE BISSCHOPPELIJKE

KANSELIER
Mons. Marco Alba

KANSELIER
Mons. Marco Alba

O
p deze vooravond van het feest 
van de Onbevlekte Ontvangenis, 
in het stralende licht van haar 

mysterie van genade en glorie en in die-
pe dankbaarheid tot God, beginnen we 
op deze plek vreugdevol aan een nieuwe 
fase van onze reis. Met deze viering en 
met het decreet dat is afgekondigd, con-
stitueren we vandaag, hier in Fontanelle, 
het diocesaan heiligdom van Maria Rosa 
Mystica en de Moeder van de Kerk.

Bij het vervullen van deze plechtige 
daad, voegen we ons bij degenen die 
ons op het pad zijn voorgegaan, de grote 
menigte die tot nu toe op deze plaats met 
geloof heeft gebeden met een open hart 
voor de actie van de Heilige Geest tot be-
kering en hernieuwing van het geloof. En 
we voelen ons ook in gemeenschap met 
de duizenden mensen in de wereld die 
zich tot de Heilige Maagd Maria wenden 
en haar als Rosa Mystica en Moeder van 
de Kerk oproepen en inspiratie putten uit 
deze plaats en de gebeurtenissen die er-
mee verband houden.

Aangemoedigd door de steun van de 
Heilige Stoel en in volledige gemeen-
schap met Paus Franciscus, dragen 
we vol vreugde dit heiligdom op aan de 
Moeder van de Heer, en zien in haar de 
onloochenbare waarheid die deze twee 
suggestieve kwalifi caties uitdrukken.

Rosa Mystica, bloem van genade 
waarin de schoonheid van verlossing een 
bevoorrechte en bijzondere openbaring 
vindt; bloem van tederheid, waarin de 
bloemblaadjes een omhelzing vormen 
die zich rond een geheime kern bindt 
en haar in haar kostbare schoonheid 

bewaakt; bloem, symbool van de Kerk 
zelf, een gemeenschap van heiligen die 
vanaf een bron van de gekruisigde zijde 
van Christus stroomt, in de kracht van de 
Heilige Geest. En hoe kunnen we vanuit 
dit perspectief niet denken aan het be-
wonderenswaardige visioen in het laatste 
lied van het Paradijs van de Goddelijke 
Komedie? Sint Bernard, de mysticus, 
die Dante vergezelt in het laatste stuk 
van zijn reis, aanschouwt de Maagd in 
al haar oogverblindende schoonheid en 
peinzend over het mysterie van de incar-
natie die haar als de hoofdrolspeler ziet, 
spreekt hij: “In uw schoot werd de lief-
de opnieuw ontstoken, door wier warme 
invloed in de eeuwige vrede deze bloem 
zo tot bloei is gekomen”. De bloem ont-
kiemd door de warmte van Christus’ lief-
de in het verlossingswerk is de roos van 
de gezegenden, dat wil zeggen de gehele 
Kerk in de pracht van haar heiligheid.

Zo wordt de betiteling van de Maagd 
als “Rosa Mystica” goed verenigd met 
die van “Moeder van de Kerk”. Samen 

met haar, de bloem van genade, zijn zelfs 
de discipelen van de Heer, Zijn broeders 
in het geloof, het heilige volk van God; zij 
worden getuigen van het evangelie, kon-
digen de schoonheid van het koninkrijk 
van God aan en verspreiden de heerlij-
ke geur van Christus in de wereld. En 
de Moeder van Jezus, de God met ons, 
wordt ook de Moeder van de Kerk: zij be-
trekt de Kerk in haar genererende kracht, 
verdedigt haar tegen het kwaad, onder-
steunt haar op het pad van bekering, 
troost haar in beproevingen, heiligt haar 
in waarheid en inspireert haar om haar 
missies uit te voeren.

Ik zou willen dat ieder van ons dit hei-
ligdom dat we vandaag hebben gegrond-
vest, in dit licht ziet. Dat in de nasleep van 
wat tot nu toe is geleefd, het steeds meer 
een plek wordt om de kracht van genade 
te voelen, geboren uit het geloof in Jezus 
Christus en de toewijding aan zijn heilige 
Moeder.

Laat het een plaats zijn om als Kerk te 
groeien en voor de Kerk te bidden. Het 
water van deze bron herinnert ons aan de 
doop die elke christen heeft ontvangen, 
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het herinnert ons aan de grote behoefte 
die de Kerk vandaag heeft om terug te 
keren naar de essentie van haar realiteit, 
naar haar heiligheid, naar de ervaring van 
genade in de kracht van de Heilige Geest.

Moge dit heiligdom een plaats zijn 
waar wij, als een door Zijn Bloed verlost 
volk, de schoonheid van het behoren tot 
de Kerk van de Heer, met een koninklijk 
priesterschap en een heilige natie, steeds 
beter kunnen ervaren.

Moge het een plaats zijn om in gebed 
te leven en in de viering van de sacra-
menten de goddelijke kracht van beke-
ring, wedergeboorte, redding, maar ook 
troost en hoop, te ervaren. Dat we met 
gebed ons hier bewuster raken van de 
waarde van boete en opoffering: van het 
liefhebbende en dagelijkse offer van ons 
eigen leven in gemeenschap met Chris-
tus de Verlosser en van boetedoening als 
een manier van leven, in staat om de we-
reldse gezindheid die de vreugde van het 
hart dooft, tegen te gaan.

Moge het ook een plaats zijn om voor-
spraak te vragen, in hechte gemeen-
schap met de heilige Moeder van God, 
Rosa Mystica en Moeder van de Kerk. 
Laten we in dit heiligdom bidden voor de 
heiligheid van de gehele kerk, maar in het 
bijzonder voor haar dienaren, voor dege-
nen die de Heer heeft geroepen tot een 
leven van toewijding.

Laat ons om de genade van heiligheid 
voor hen vragen, dat zij een duidelijke 
en vreugdevolle getuige mogen zijn, laat 
ons vergeving vragen voor al hun schuld 
en voor het kwaad dat het mystieke li-
chaam van de Kerk door hun toedoen is 
aangedaan. Laten we de Heilige Maagd 
Maria vragen om alle gewijde mannen en 
vrouwen te behouden, te vergezellen en 
te ondersteunen in hun nobele missie het 
evangelie te verkondigen.

 En terwijl we dit alles zeggen, kunnen 
we niet anders dan denken aan het getui-
genis van Pierina Gilli. Deze plek is met 

haar verbonden en haalt haar spiritualiteit 
uit haar unieke ervaring. In haar moeder-
lijke zorg is de Kerk geroepen om te luis-
teren naar de tekenen van de Geest. De 
tijden en manieren van spiritueel onder-
scheidingsvermogen maken deel uit van 
een voorzienig project, waarvan de con-
touren vaak aan onze visie ontsnappen. 
Laten we ons openstellen voor de wil van 
de Heer en doorgaan met het vergroten 
van het onderscheidingsvermogen over 
de gebeurtenissen die op deze locatie 
hebben plaats gevonden. We worden 
aangemoedigd door de volledige ge-
meenschap tussen onze Bisdom en de 

Heilige Stoel, in de gemeenschappelijke 
wens om de buitengewone ervaring van 
Pierina Gilli in grote nederigheid en met 
oprecht geloof naar waarheid te interpre-
teren. De Heilige Maagd Maria zal ook 
waken over de verdere ontwikkeling van 
dit pad.

We vertrouwen dit heiligdom toe aan de 
heilige Moeder van de Heer, Rosa Mys-
tica en Moeder van de kerk. We vragen 
haar om er steeds meer een plek van ge-
nade van te maken. Van haar hopen we 
alle goeds voor onze diocesane Kerk en 
voor de gehele Kerk.

† Pierantonio Tremolada

“In Uw schoot werd de Liefde opnieuw ontstoken”

Zo liet Dante Sint Bernard in het laatste Lied van het Paradijs het grote mysterie 
van de Incarnatie beschrijven, die plaatsvond in de schoot van Maria, zodat de 

mooiste Bloem, die van de geboorte van het Kind Jezus, voor ons kon ontkiemen.
Met dezelfde woorden herinnerde onze bisschop van Brescia in zijn preek tijdens 

de Wake van de Onbevlekte Ontvangenis gedurende de plechtige viering van de 
instelling van het diocesaan heiligdom Rosa Mystica - Moeder van de Kerk, 
ons eraan, hoe de Kerk haar ontkiemende kern bewaart en met een vurige eeuwige 
liefde omarmt, en hoe de Maagd Maria, met de delicatesse van een roos, met de 
bloemblaadjes al haar kinderen omhult, die terug willen keren in deze omhelzing, 
vooral degenen die ver weg staan en lijden.

Dit is de taak die de bisschop ons plechtig heeft toevertrouwd en waarvoor dit 
nieuwe Mariale heiligdom een bescheiden en eenvoudig instrument wenst te zijn, 
gebaseerd op het voorbeeld van Pierina Gilli, volgzaam aan de krachtige werking 
van de Geest en open voor het herkennen van altijd nieuwe vruchten van Genade.

Met een hart vol emotie en dankbaarheid voor het grote geschenk dat we hebben 
ontvangen van onze diocesane Kerk, verenigd met zoveel gelovigen en getrouwen 
van Rosa Mystica die zich in deze dagen met grote genegenheid om ons heen heb-
ben verzameld, willen we opnieuw met hernieuwd vertrouwen de sporen volgen van 
deze lange kerkelijke reis, die vandaag een historisch keerpunt heeft bereikt. Moge 
de Onbevlekte Maagd, ons allemaal helpen begrijpen, hoe we ons leven steeds beter 
kunnen aanbieden om de schoonheid van het Evangelie te verkondigen.

Aan iedereen de oprechte wens voor een Heilige kerstfeest en een Nieuw Jaar vol 
Genade in de Heer Jezus!

Mgr Marco Alba
Bisschoppelijk afgevaardigde
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VOLLE AFLAAT VAN DE H. KERK

Lijst van liturgische dagen waarop de volle afl aat 
wordt verleend in gewone vorm, onder de gebruikelijke voorwaarden 

bij het Diocesaan Heiligdom Rosa Mystica
Moeder van de Kerk.

❍ 1 januari: Hoogfeest van de Moeder van God
❍ 25 maart: Hoogfeest van de Aankondiging van Maria
❍ Elke vrijdag van de vastentijd
❍ Zondag, Hoogfeest van de Goddelijke Bermhartigheid
 (2e paasdag)
❍ Zondag, Pinksteren
❍ Zondag, Hoogfeest van Corpus Christi
❍ Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
 (vrijdag na Corpus Domini)
❍ 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
❍ 2 november: Herdenking van de gelovige gestorvenen
❍ Zondag, Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal
❍ 8 december: Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis
❍ 31 december: Feest van Sint Silvester
❍  Eén keer per jaar, op een door de gelovigen gekozen dag (bij-

voorbeeld: verjaardag, huwelijk, verjaardag van de doop, heilige 
wijding, van religieuze geloften etc.)

❍  Ter gelegenheid van een gezamenlijke bedevaart 
 naar het heiligdo

Wij wensen u een Heilig 
Kerstfeest en een Gelukkig 

Nieuw Jaar!

Brescia, 21 november 2019

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 gelo-
vigen uit Italië en het buitenland geworden.

Dit indrukwekkende fenomeen van gebed en verering tot de heilige Moe-
der van de Heer – hier aangeroepen als Rosa Mystica en Moeder van de 
Kerk – is verbonden op een manier die niet ondergeschikt is aan de spiritu-
ele ervaring van Pierina Gilli (1911-1991), een ervaring, dat het onderwerp 
is van een hernieuwde fase van studie en inzicht door de kerkelijke autori-
teit, 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 evan-
gelisatie-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 specifi eke 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 gelegen-
heid – 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.

De Bisschop van Brescia

Open brief 
aan het Bisdom

Met een dergelijke plechtige afkondiging worden de missionaire moge-
lijkheden 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 defi nitie 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.


