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Dekret ustanowienia sanktuarium diecezjalnego

RÓŻY DUCHOWNEJ
I MATKI KOŚCIOŁA
w miejscowości Fontanelle koło MONTICHIARI
Prot. n. 1528/19

P

o odnotowaniu że miejsca i struktury znajdujące
się na terytorium naszej diecezji, w miejscowości Fontanelle, w obrębie parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Borgosotto
koło Montichiari, w ostatnich dziesięcioleciach stały
się ważnym punktem odniesienia duchowego i miejscem pielgrzymek dla tysięcy wiernych z Włoch i z
zagranicy;

Po rozważeniu że geneza historyczna tego imponującego fenomenu modlitwy i czci ku Matki Naszego Pana – tu wzywana jako Róża Duchowna i Matka
Kościoła - powiązana jest w sposób niepodrzędny
z doświadczeniem duchowym Pieriny Gilli (19111991).
Po odnotowaniu że geneza historyczna tego miejsca i jego sukcesywny rozwój są wciąż przedmiotem
wnikliwych badań ze strony autorytetu Kościoła (diecezji Brescii i Stolicy Apostolskiej), także aby zrozumieć jeszcze lepiej czy i w jaki sposób ten fenomen i
to miejsce mogą przyczynić się do rozwoju życia duchowego wiernych tu przybywających, do głoszenia
dobrej Nowiny i do przylgnięcia wiernych w sposób
jeszcze pełniejszy do łona Kościoła, pod osłoną Tej,
która od zawsze przez lud Boży widziana była jako
Niepokalane Poczęcie i jako pośredniczka między ludem Bożym i naszym Panem.
Po odnotowaniu że począwszy od roku 2001 moi
czcigodni Poprzednicy w ścisłej współpracy ze Stolicą Apostolską, podkreślali konieczność przyjęcia i
uznania kultu publicznego rozwijającego się w tych
miejscach, kierując tymże kultem poprzez odpowiednie dyrektoria diecezjalne;
Rozważywszy jaką wagę i potencjał misyjny niesie
w sobie uznanie kanonicznego takowych miejsc, ku
umocnieniu i powieleniu owoców duchowych zrodzonych tutaj w minionych latach, w trosce o zapewnienie
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odpowiedniej troski pasterskiej poprzez sakramenty
św., a szczególnie sakramenty pokuty i Eucharystii,
ku coraz wierniejszemu Ewangelii świadectwu życia
chrześcijańskiego poprzez wzajemną miłość braterską;
Wziąwszy pod uwagę kanony: 1230-1234 Kodeksu
Prawa Kanonicznego pod moją jurysdykcją

W jak najkrótszym okresie czasu zatwierdzony zostanie statut Sanktuarium i mianowany zostanie rektor Sanktuarium
Dane w Brescii 7 grudnia 2019
w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
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USTANOWIENIE DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM
RÓŻY DUCHOWNEJ (ROSA MISTICA) – MATKI KOŚCIOŁA

P

odczas tej uroczystej Mszy św.,
w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, w blasku Jej świętości,
tu w tym miejscu wkraczamy na nowy
szlak, z sercami pełnymi wdzięczności wobec Boga. Tą uroczystością
rozpoczynamy etap, który jako ważny
punkt wyścia ma ustanowienie tu w
Fontanelle nowego sanktuarium poświęconego Maryi Róży Duchownej,
Matce Kościoła.
Wypełniając ten uroczysty gest,
wchodzimy na szlak, który został już
otwarty i przetarty przez rzeszę tych
wszystkich, którzy tu w tym miejscu
przed nami otwierali swoje serca w
modlitwie na działanie Ducha św.,
dawcę nowego życia w wierze. Pragniemy przeżywać te chwile także i
we wspólnocie z tysiącami osób na
całym świecie, które zwracają się do
Dziewicy Maryi, wzywajac jej pomocy
jako Róży Duchownej i Matki Kościoła
tak jak była Ona wzywana tu w Fontanelle podczas wszystkich wydarzeń,
które widziały Ją jako protagonistkę.
Pokrzepieni wsparciem Stolicy Apostolskiej, w pełnym zjednoczeniu z
Papieżem Franciszkiem, z radością
dedykujemy to sanktuarium Matce
naszego Pana, uznając w jej osobie
te dwa przymioty które właśnie tutaj
objawiły nam jeszcze bardziej misję
Maryi.
Róża Duchowna, kwiat łaski, w którym piękno zbawienia ma szczególny i
uprzywilejowany odblask; kwiat czułości którego płatki tworzą czuły uścisk
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wokół tajemniczego centrum chroniąc
jego piękno; kwiat, który jest symbolem samego Kościoła św., obcowania
świętych, które wypływa z boku Chrystusa Ukrzyżowanego, poprzez moc
Ducha św.
Jak tu nie wspomnieć “Boskiej Komedii” Dantego i ostatniej pieśni “Nieba”, gdzie św. Bernard, towarzyszący
Dantemu na ostatnim etapie jego podróży, mając przed oczyma cudowne
piękno Dziewicy i mając w pamięci
Jej ogromny udział w tajemnicy wcielenia, tak się o Niej wyraża:
“W twoim łonie rozgorzał na nowo
płomień miłości, a dzięki niej, w
wiecznym pokoju, rozkwitł ten cudowny Kwiat”. Kwiat, zrodzony z ciepła
miłości Chrystusowej poprzez dzieło
zbawienia, to róża błogosławionych,
czyli cały Kościół św., w blasku Jego
świętości.
Tak oto tytuł Maryi jako Róży Duchownej łączy się pięknie z tytułem
Matki Kościoła. Wraz z Maryją, kwia-

tem Łaski, także i uczniowie Pana,
Jej bracia i siostry w wierze, tworzą
święty lud Boży, stają się świadkami
Ewangelii, głoszą piękno Królestwa
Bożego i niosą całemu światu dobre
imię Chrystusa. Matka Jezusa, Boga
z nami, została także Matką Kościoła
czyniąc go uczestnikiem płodnej miłości Chrystusa, broniąc go przed złem,
wspierając go w drodze ku nawróceniu, pokrzepiając w trudnościach,
uświęcając go w prawdzie i zachęcając do misyjności.
Pragnę abyśmy w tym świetle spojrzeli na to sanktuarium, które dziś
wszyscy stanowimy. W świadomości
tego co dotychczas tu przeżyliśmy,
niech stanie się ono miejscem przemocnej łaski, która rodzi się z wiary w
Chrystusa i z nabożeństwa do Jego
Matki.
Niech będzie to miejsce w którym
będziemy wzrastać i w którym będziemy modlić się za Kościół. Woda ze
źródła które wypływa w tym miejscu
przypomina nam o chrzcie św. który
każdy z nas otrzymał i o konieczno-

ści powrotu do tego co niezbędne
w rzeczywistości Kościoła, do jego
świętości, do doświadczenia Łaski
w mocy Ducha św. Niech to sanktuarium będzie miejscem intensywnego
doświadczania piękna przynależności
do Kościoła Chrystusowego, bycia
częścią ludu odkupionego przez Jego
krew, królewskim kapłaństwem, narodem świętym.
Niech będzie miejscem doświadczenia na modlitwie i w znakach sakramentalnych tej Bożej mocy, która
prowadzi do nawrócenia, do odrodzenia, do zbawienia, ale jest także
źródłem pocieszenia i nadziei. Wraz
z modlitwą niech wzrasta tu troska
o jeszcze głębsze pojęcie czym jest
prawdziwa pokuta i czym jest prawdziwa ofiara: niech będzie miejscem
ofiarowania z miłością swojej codzienności, aby zjednoczyć ją z ofiarą
Chrystusa Zbawiciela, a pokuta niech
stanie się stylem naszego życia, tak
aby mogła skutecznie przeciwstawiać
się postępującej sekularyzacji.
Niech stanie się miejscem, z którego będzie wznosić się modlitwa wstawiennicza, w zjednoczeniu z Maryją,
Różą Duchowną i Matką Kościoła.
Niech lud Boży modli się tutaj o świętość całego Kościoła a szcególnie o
świętość jego pasterzy i tych których
Pan wezwie do życia konsekrowanego. Niech chrześcijanie wymadlają tutaj dla nich łaskę świętości i łaskę radosnego i przejrzystego świadectwa,
niech proszą o przebaczenie ich win
i ran jakie zadają mistycznemu ciału
Chrystusa. Niech wyprasza się tutaj u
Maryi Dziewicy aby zachowała, towarzyszyła i wspierała wszystkie osoby
Bogu poświęcone i ich szlachetną misję głoszenia Ewangelii.
W tym kontekście nie sposób nie
wspomnieć o świadectwie Pieriny Gil-

li. To miejsce jest z nią szczególnie
związane i swoją typową duchowość
zawdzięcza właśnie jej.
W swoim matczynym zatroskaniu
Kościół powinien wsłuchiwać się w
głos Ducha św. Rytm i sposoby rozeznawania duchowego są częścią
planu Bożej Opatrzności choć często
nie jesteśmy w stanie dostrzec tego
planu.
Pozostańmy więc otwarci na wolę
Bożą i trwajmy w dalszym rozeznawaniu wydarzeń które miały tu miejsce. Wspiera nas świadomość bycia
w pełnym zjednoczeniu naszej die-

cezji ze Stolicą apostolską we wspólnym pokornym pragnieniu znalezienia
właściwej (i pełnej wiary) interpretacji
wydarzeń z życia Pieriny Gilli. Najświętsza Dziewica Maryja z pewnością czuwać będzie także nad drogą
która nas czeka.
Najświętszej Matce naszego Pana,
Róży Duchownej i Matce Kościoła powierzamy to sanktuarium. To Ją prosimy o to aby czyniła go coraz bardziej
pełnym łaski. Od Niej mamy nadzieję
otrzymać wiele dobra dla naszej dicezji i dla całego Kościoła.
† Pierantonio Tremolada

“W Twoim łonie rozgorzał na nowo ogień miłości”
ak pisze poeta Dante, w ostatniej Pieśni “Raju” wkładając w usta św. BernarT
da opis wielkiej tajemnicy wcielenia w łonie Maryi, aby mógł rozkwitnąć dla
nas Najpiękniejszy z kwiatów, symbolizujący narodzenie Jezusa.
Nasz Biskup diecezjalny z Brescii, podczas swojej homilii w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, kiedy to ustanowił nowe Sanktuarium
diecezjalne pod wezwaniem Róży Duchownej – Matki Kościoła, odwołał się
do powyższych słów poety, aby przypomnieć nam jak Kościół strzeże i obejmuje
w wielkim uścisku to misterium wiary, ogrzane płomieniem Bożej miłości i jak
Dziewica Maryja, z delikatnością kwiatu róży obejmuje swoimi płatkami wszystkie swoje dzieci, które pragną powrócić do Jej uścisku, w szczególności tych
którzy od niej się oddalili i cierpiących.
Nasz Biskup uroczyście powierzył nam wszystkim właśnie to zadanie a nowopowstałe Sanktuarium pragnie stać jego się pokornym narzędziem, naśladując przykład Pieriny Gilli w otwartości na działanie Ducha św. i gotowe do
rozpoznawania nowych owoców łaski. Z sercami głęboko wzruszonymi i pełnymi wdzięczności za wielki dar jaki otrzymaliśmy od naszego kościoła diecezjalnego, zjednoczeni dochowo z rzeszą wiernych i czcicieli Róży Duchownej,
pragniemy dalej kroczyć z ufnością tym nowym szlakiem wyznaczonym przez
Kościół, a który doprowadził nas do tego przełomowego momentu. Niech Niepokalana Dziewica wspomaga nas wszystkich w coraz pełniejszym ofiarowaniu
naszego życia w głoszeniu piękna Ewangelii.
Życzę z całego serca wszystkim Wam pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku!
Delegat Biskupa
Ks. Prałat Marco Alba
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Biskup Brescii

List do
diecezjan

21 listopad 2019
Najdrożsi,
miejsca i struktury znajdujące się na terytorium naszej diecezji, w
miejscowości Fontanelle, w obrębie parafii Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Borgosotto koło Montichiari, w ostatnich
dziesięcioleciach stały się ważnym punktem odniesienia duchowego i
miejscem pielgrzymek dla tysięcy wiernych z Włoch i z zagranicy;
Ten imponujący i ważny fenomen modlitwy i czci ku Matki Naszego
Pana – tu wzywana jako Róża Duchowna i Matka Kościoła - powiązana jest w sposób niepodrzędny z doświadczeniem duchowym Pieriny Gilli (1911-1991). Miejsce to i jego sukcesywny rozwój są wciąż
przedmiotem wnikliwych badań ze strony autorytetu Kościoła (diecezji
Brescii i Stolicy Apostolskiej), także aby zrozumieć jeszcze lepiej czy i
w jaki sposób może on w tym miejscu przyczynić się do rozwoju życia
duchowego wiernych tu przybywających, a także do głoszenia dobrej
Nowiny i do przylgnięcia wiernych w sposób jeszcze pełniejszy do łona
Kościoła, pod osłoną Tej, która od zawsze przez lud Boży postrzegana
była jako Niepokalane Poczęcie i jako pośredniczka między ludem Bożym i naszym Panem.
Począwszy od roku 2001 moi czcigodni Poprzednicy w ścisłej współpracy ze Stolicą Apostolską, podkreślali konieczność przyjęcia i uznania kultu publicznego rozwijającego się w tych miejscach, kierując tymże kultem poprzez odpowiednie dyrektoria diecezjalne;
Rozważywszy jaką wagę i potencjał misyjny niesie w sobie uznanie kanonicznego takowych miejsc, ku umocnieniu i powieleniu owoców duchowych zrodzonych tutaj w minionych latach, w trosce o zapewnienie odpowiedniej troski pasterskiej poprzez sakramenty św., a
szczególnie sakramenty pokuty i Eucharystii, ku coraz wierniejszemu
Ewangelii świadectwu życia chrześcijańskiego poprzez wzajemną miłość braterską;
Po pozytywnym rozpatrzeniu mojej otwartej prośby, Stolica Apostolska, przez Kongregację do Spraw Kultu, zezwoliła aby w Fontanelle
ustanowione zostało Diecezjalne Sanktuarium Róży Duchownej i Matki
Kościoła a ja jako Pasterz dicezji z wielką radością, mam zamiar odpowiednim dekretem ustanowić wyżej wspomniane Sanktuarium w dniu 7
grudnia 2019 roku. Z tej okazji, w wigilię Niepokalanego Poczęcia Naj-

UDZIELENIE ODPUSTU ZUPEŁNEGO
PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI
Wykaz dni liturgicznych w których można uzyskać
Odpust zupełny w formularzu zwyczajnym, Pod zwykłymi warunkami
W sanktuarium diecezjalnym pod wezwaniem
Maryi róży duchownej i matki kościoła
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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1° Stycznia: Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
25 Marca: uroczystośc Zwiastowania Najśw. Maryi Panny
Singoli każdy piątek w okresie Wielkiego Postu.
Niedziela Bożego Miłosierdzia (II niedziela wielkanocna)
Niedziela Zesłania Ducha św.
Niedziela Bożego Ciała
Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa
(piątek po Uroczystości Bożego Ciała)
15 Sierpnia: Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.
2 Listopada: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Niedziela Chrystusa Króla
8 Grudnia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
31 Grudnia: Święto św. Sylwestra
Jeden raz w roku, w dniu wybranym przez samego wiernego (na
przykład w dniu urodzin, w rocznicę ślubu, w rocznicę święceń kapłańskich itp...)
Z okazji pielgrzymki grupowej do Sanktuarium

św. Maryi Panny, przybędę z wizytą do tegoż miejsca aby celebrować
uroczystą Eucharystię, inaugurując wten sposób nowy etap duchowy w
tymże Sanktuarium. Poprzez tę uroczystość jest moją intencją ustanowienie tamże nowego Sanktuarium takż z punktu widzenia kanonicznego, mając na uwadze jego potencjał misyjny a także ku umocnieniu
i powieleniu owoców duchowych zrodzonych tutaj w minionych latach
i w trosce o zapewnienie odpowiedniej opieki pasterskiej poprzez sakramenty św., a szczególnie sakramenty pokuty i Eucharystii, ku coraz
wierniejszemu Ewangelii świadectwu życia chrześcijańskiego poprzez
wzajemną miłość braterską; W jak najkrótszym okresie czasu zatwierdzony zostanie statut i mianowany zostanie rektor Sanktuarium.
Wdzięczni Panu za ten dar, który ubogaca nasz Kościół diecezjalny,
powierzamy Matce Bożej nasze ziemskie pielgrzymowanie, prosząc Ją
aby wybłagała nam łaskę mocnej wiary, żywej nadziei i pełnej konkretnych gestów miłości.
Dla was wszystkich wzywam obfitego błogosławieństwa Bożego.
† Pierantonio Tremolada
W każdą pierwszą sobotę miesiąca, począwszy od soboty 4 stycznia, o godzinie
10.30 będzie odprawiana msza św., a o godzinie 10.00 będzie recytowany różaniec św., według pragnienia Matki Bożej przekazanego pastuszkom z Fatimy.

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy
błogosławionych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego
Nowego Roku!
Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie prosimy
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, którzy życzą sobie nadal
otrzymywać pocztą, prosimy o wkład minimalnej ofiary. Fundacja będzie
kontynuowała wysyłkę tym, którzy pragną otrzymywać biuletyn, nawet jeśli
nie zechcą wesprzeć dopłatą..
JEŚLI PRAGNIECIE WESPRZEĆ NAS SWOIMI
OFIARAMI, UŻYJCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH BANKOWYCH:
Tytułem: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
„Organ kościelny uznany przez społecznośćZarejestrownay 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”)

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

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Dyrektor odpowiedzialny: Rosanna Brichetti
Edytowane przez Fundację Rosa Mistica - Fontanelle
Autoryzacja Sądu Brescii n. 61/90 del 29/11/1990
Tłumaczenie: Wiesław Sudoł
Wydruk: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

