
Szczere i gorące słowa powitania i podziękowania 
kieruję do naszego Biskupa Pierantonio dzięku-
jąc mu za Jego obecność w tym miejscu, gdzie 

za chwilę przewodniczył będzie Eucharystii, w dniu tak 
ważnym z historycznego punktu widzenia i tak długo 
oczekiwanym przez bardzo wielu pielgrzymów; w imie-
niu wszystkich wyrażam naszą wdzięczność czcigod-
nemu ks. Biskupowi, za to w jaki sposób od początku 
swojej misji pasterskiej w naszej diecezji wziął sobie do 
serca to miejsce i sprawę Róży Duchownej, wyczuwa-
jąc wartość i doniosłość tego Maryjnego nabożeństwa, 
które rozprzestrzeniło się już na pięciu kontynentach. 
Dzień dzisiejszy jest dla nas momentem przełomowym 
z punktu widzenia historycznego, a Maryja z pewnością 
pomoże nam rozeznać także i w przyszłości owoce Bo-
żej Łaski.

Serdeczne słowa podziękowania wikariuszom Bisku-
pa tutaj obecnym, kapłanom z różnych krajów koncele-
brującym i osobom konsekrowanym, szczególnie tym 
związanym z charyzmatem św. Crocifi ssa di Rosa, tak 
bliskiej doświadczeniu duchowemu Pieriny Gilli.

Serdeczne słowa pozdrowienia i podziekowania kie-
ruję do przedstawicieli władz politycznych i wojskowych 
tu obecnych. Przypominają nam oni jak ważne jest 
Fontanelle dla społeczności laickiej naszych wspólnot i 

do rozwoju poczucia współodpowiedzialności za dobro 
wspólne. Na zakończenie pozdrawiam serdecznie licz-
nie zgromadzonych pielgrzymów, którzy przybyli tutaj 
pomimo chłodu i tych którzy z różnych rgionów świata 
na różne sposoby zechcieli podzielić się z nami rado-
ścią wypływającą z tego ważnego wydarzenia. Szcze-
gólne słowa podziękowania kieruję do ludzi chorych. 

Maryja, Róża Duchowna i Matka Kościoła niech 
wstawia się za nami aby poprzez wierność naszemu 
powołaniu wciąż wzrastało w nas pragnienie służenia 
Chrystusowi i Kościołowi i chęć głoszenia światu Dobrej 
Nowiny.

GŁOS ROSA MISTICA
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POWITANIE

W pierwszym numerze tegorocznego biuletynu publikujemy wywiad z Delegatem 
Biskupa Brescii i Prezesem Fundacji Fontanelle oraz jego słowa przywitania skierowane 

do Biskupa w dniu ustanowienia Fontanelle jako sanktuarium diecezjalne.
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7 grudnia 2019, 
godz. 16,00:

zdecydowanie zbyt 
wcześnie aby mówić o 

zachodzie słońca pomimo 
iż jesteśmy w przeded-

niu kalendarzowej zimy, 
w obrębie kilku minut 

niebo stało się czerwone 
jak ogień, a słońce, jak 

opowiada wielu pielgrzy-
mów tam obecnych, było 

widoczne gołym okiem bez 
żadnych przeszkód i przez 

dłuższy czas.
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MARYJA I JEJ LUD
Historyczny przełom w “sprawie Fontanelle”

10-12-2019  Wywiad z Riccardo Caniato pierwszym wy-
dawcą Dzienniczka domniemanej wizjonerki z Fontanel-
le, Pieriny Gilli i członkiem Fundacji Maria Rosa Mistica, 
w którym relacjonuje dla “La Nuova Bussola Quotidiana” 
o tym ważnym wydarzeniu.
W obecności tysięcy wiernych zgromadzonych na modli-
twie, Biskup Brescii, wzruszonym głosem ogłosił ustano-
wienie nowego Sanktuarium diecezjalnego Maryi Róży 
Duchownej i Matki Kościoła. “Wydarzenie wielkiej wagi, 
nie tylko z powodu domniemanych objawień Maryjnych 
ale także dla całego Kościoła”.

Panie Caniato, dlaczego, według 
pana, ofi cjalne ustanowienie sank-
tuarium przez Kościół jest tak waż-
ne?

Jest to wydarzenie o wielkim znacze-
niu tak dla Fontanelle jak i dla całego 

Kościoła. W swojej homilii Biskup Tremo-
lada, po okazaniu radości i wdzięczności z 
okazji ustanowienia nowego sanktuarium 
poświęconego Matce Bożej wypowiedział 
te słowa:”Przez ten uroczysty akt wchodzi-

my na ścieżkę którą zainicjowali ci któ-
rzy nas poprzedzili”. Ta nowa ścieżka 

to z pewnością droga przebyta przez 
ostatnich Biskupów Brescii, którzy 

przygotowali teren, ale chodzi tu 
szczególnie o tak zwany “sensus 
fi dei” ludu Bożego. To właśnie 
ufna i wytrwała wiara ludu Ma-

Z drugiej strony postawa Biskupa 
klęczącego przed Chrystusem 
Ukrzyżowanym i przemawiającego 
wzruszonym głosem do wiernych  
przemawiała do nas w sposób bardzo 
elokwentny i przypieczętowała piękno 
tego historycznego dnia.

Mowa tu o Mszy św. celebrowanej 
przez Jego Ekscelencję Pierantonio 
Tremolada, Biskupa Brescii, z 
okazji ustanowienia diecezjalnego 
Sanktuarium Róży Duchownej-
Matki Kościoła, w miejscu gdzie od 
pierwszych lat powojennych, aż po 
dzień dzisiejszy rozkwitło nabożeństwo 
do Maryi Matki Chrystusa i Jego 
mistycznego Ciała Kościoła, które 
rozprzestrzeniło się na cały świat.

ryjnego, rozproszonego po całym świecie, 
sprawiła że zwyciężone zostały wszystkie 
uprzedzenia i w Fontanelle zabłysło nowe 
światło.

Chce pan powiedzieć że Kościół wsłu-
chuje się z miłością w wiarę ludu Bożego? 

Takie określenie Kościoła wyszło z ust Bi-
skupa kiedy mówił o “tych którzy - cytuję do-
słownie – po dzień dzisiejszy w tym miejscu 
modlili się z wiarą i otwarli swoje serca na 
działanie Ducha św. , która jest w stanie na-
wrócić i doprowadzić do odnowionego życia 
wiarą”. Wszyscy dobrze wiemy że w prze-
szłości Fontanelle w oczach Kościoła nie za-
wsze było postrzegane pozytywnie. Ponadto 
pamiętajmy że tu w Fontanelle ewidentne jest 
przede wszystkim wspaniałe dzieło Maryi. 

O jakie dzieło chodzi? Niech nam pan 
opowie

Pomimo że wypadki związane z nabożeń-
stwem Maryjnym i z procesem rozeznawania 
objawień przez jakiś czas były spowalniane, 
tak jak to się zdarza kiedy mamy do czynienia 
z fenomenami natury mistycznej, począwszy 
od lat 60/70 wokół Maryi Róży Duchownej 
zainicjowane zostało spontaniczne nabożeń-
stwo, które rozpowszechniło się szybko na 
całym świecie. Równocześnie zapoczątko-
wany został okres niewytłumaczalnych wy-
darzeń związanych szczególnie z fi gurkami 
i obrazami Róży Duchownej. 

 Może nam pan przypomnieć niektóre z 
nich?

W Libanie znajdowały się fi gury Róży Du-
chownej które emanowały pachnącą oliwę, 
w Ameryce natomiast są takie które łzawią 
krwią, podobnie jak te w Indiach, gdzie bisku-
pi i kardynałowie widzieli także obraz Maryi 
który pocił się miodem, znakiem błogosła-
wieństwa... Oprócz tego zdarzają się także 
cuda: powstały dwa nowe zgromadzenia 
zakonne, które zainspirowane zostały przez 
Różę Duchowną i które mają swój punkt 
odniesienia w Brescii a zostały one uznane 
przez odpowiednich biskupów. Powstało tak-
że wiele stowarzyszeń religijnych. Natomiast 
nawróceń i uzdrowień nie jesteśmy już w sta-
nie policzyć.

 Mimo tych wszystkich znaków, nie ma 
jeszcze ofi cjalnego uznania objaweń Ma-
ryi, prawda?

 Nie, nie ma. Trzeba podkreślić że usta-
nowienie Sanktuarium diecezjalnego, które-
go swiadkami byliśmy w ubiegłą sobotę, nie 
oznacza automatycznego uznania objawień. 
Ale odnośnie objawień mamy dwie ważne 
wiadomości. Pierwsza to ta że nie od tak 
dawna stało się jasne że nie istnieje żaden 
dekret wzbraniający tzw. „non constant” w 
sprawie Róży Duchownej, jak dotychczas 
przypuszczano. Faktem jest że kiedy ówcze-
sny biskup, Giacinto Tredici, w 1951 roku, 
kiedy udał się z wizytą do parafi i Montichiari 
wystosował taką deklarację do parafi an: “Nie 
ma dostatecznych elementów aby uznać 
nadzwyczajność objawień”. Jednak po tym 
oświadczeniu nie wydał żadnego formalne-
go dekretu w tej sprawie. Przynajmniej w 
Brescii nie znaleźliśmy takowej. Oznacza 
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to że wszystkie deklaracje 
diecezji Brescia, które od-
woływały się do takowego 
dekretu nie mają podstawy 
prawnej. 

Jaka jest druga dobra 
wiadomość?

Możemy znaleźć w sło-
wach biskupa Tremolady 
podczas homilii: “Pokrze-
pia nas bardzo pełna jed-
ność i komunia między 
naszą diecezją a Stolicą 
Apostolską, we wspólnym 
pragnieniu pochylenia się 
w prawdzie, szczerości i z 
wiarą nad szczególnym do-
świadczeniem Pieriny Gilli.

No właśnie. Przejdźmy 
teraz do dpmniemanej 
wizjonerki, Pieriny Gilli. 
Wydaje się że także i pogląd na jej do-
świadczenia zmienił się ostatnio? 

Z pewnością wychodzi na swiatło dzienne 
jedna prawda: badania jej przypadku były 
zbyt pochopne, prawdopodobnie z powodu 
pewnych uprzedzeń. Wszystkie świadectwa 
jej przychylne zostały odsunięte na drugo-
rzędny plan aby bardziej uwypuklić swiadec-
twa negatywne i te które podkreślały niepew-
ność jeśli chodzi o niezawodność i zdrowie 
umysłowe Pieriny. Ponadto należy podkreślić 
że Pierina podczas badań została komplet-
nie odizolowana od świata zewnętrznego: 
nie mogła przystępować do spowiedzi św., 
nie mogła rozmawiać z rodziną i nie mogła 
przystępować do komunii św. W takim stanie 
została postawiona przed wyborem: jeśli nie 
miała się zdecydować na wycofanie swoich 
deklaracji o objawieniach zostałaby poddana 

ekskomunice. Mimo tego 
nigdy nie odwołała swo-
ich wypowiedzi o tym że 
miała objawienia. Trzeba 
dodać również że w tam-
tym okresie doświadcza-
ła ona wielu cierpień ze 
strony szatana, który nie 
pozwalał jej na nocny od-
poczynek. 

Dlaczego taka za-
wziętość wzgłedem Pie-
riny?

Z jednej strony fakt 
że przepowiednie Maryi 
musiały spełnić się cał-
kowicie. Rzeczywiście 
Róża Duchowna przepo-
wiedziała to: Misja Pieriny 
miała kosztować ją wiele 
cierpienia, a między inymi 

miały spotkać ją wielkie oszczerstwa, upo-
korzenia i sam fakt że nawet wielu wiernych 
praktykujących nie uwierzyło jej swiadectwu. 

A z drugiej?
Z drugiej strony, myślę, znajduje się treść 

przesłań które Maryja powierzyła Pierinie: w 
skrócie moglibyśmy je sparafrazować w ten 
sposób: nie były one “politycznie popraw-
ne”....

W jakim sensie? Co Maryja przekazała 
Pierinie?

Matka Boża ukazując się Pierinie, przed-
stawiła się jej jako Maryja Róża Duchowna i 
Matka mistycznego Ciała Chrystusa, Kościo-
ła” ubrana w białe szaty i z trzema różami 
na piersi. Ona sama dała później objaśnie-
nie symboliki róż: symbolizują one modlitwy, 
ofary i pokuty o które Maryja prosiła Pierinę i 
wszystkich tych którzy uwierzyliby w te obja-

wienia po to aby wynagrodzić zło trzech spe-
cyfi cznych kategorii osób konsekrowanych. 

O jakie kategorie chodzi? 
O osoby konsekrowane które nie są wier-

ne swojemu powołaniu, tych którzy żyją w 
grzechu ciężkim, o kapłanów którzy zdra-
dzają Chrystusa, jak Judasz. Oczywiście dla 
ówczesnego Kościoła, kiedy seminaria były 
wciąż pełne, było niewyobrażalne napomnie-
nie tego rodzaju, pełne dramatyzmu i z tego 
typu niewiernościami osób Bogu poświęco-
nych. Reasumując, już w pierwszych latach 
powojennych Maryja przestrzegała przed 
wielkim kryzysem wiary, który miał uderzyć 
w samo serce Kościoła, w jej synów i córki 
umiłowanych, czyli w osoby konsekrowane. 
Wzywała ona z wielkim naciskiem na ko-
nieczność nawrócenia, aby przeciwstawić 
się rozprzestrzeniającej się obojętnosci re-
ligijnej i złu moralnemu w postaci grzechów 
ciężkich. Jeśli taka przepowiednia w ówcze-
snych czasach mogła zakrawać na szaleń-
stwo to dziś wszyscy widzimy że słowa te 
były proroctwem.

Maryja wskazała także drogę wyjścia z 
tego kryzysu moralnego?

W przesłaniu Róży Duchownej do Pieriny z 
17.04.1978 roku czytamy: “Córki i bracia mó-
dlcie się, módlcie się także za tych waszych 
braci i siostry, którzy sprawiają wiele cierpie-
nia Kościołowi Chrystusowemu.... także i ich 
dusze pragną zbawienia....dzieci wybrane, 
czyńcie przynajmniej wy ofi ary Panu za ich 
radykalne nawrócenie, które rozpoczyna się 
od wyrzeknięcia się grzechu....i aby powrócili 
do czynienia pokuty wracając się w ten spo-
sób do życia prawdziwych chrześcijan. Wy 
natomiast, moje dzieci, które zostały wierne 
mojemu synowi Jezusowi Chrystusowi i Jego 

Ze wzruszonym sercem Fundacja dziękuje
Wasza Ekscelencjo,

Dziękujemy z serca przede wszystkim za to 
uznanie, które przepełnia nas radością.

Jestem przekonana że w tym momencie są z 
nami w duchowej łączności liczni bracia i siostry 
tak konsekrowni jak i laicy, którzy modlili się i 
ofi arowali swoje cierpienia za to miejsce. 

Nie łatwo jest wyrazić słownie uczucia, które 
poruszają nasze serca w tym momencie: jak wi-
dzi Ekscelencja, my laicy którzy trwamy w tym 
miejscu od jego początków jesteśmy już syci lat, 
i kiedy zaczęliśmy to dzieło (i my sami nie wiemy 
dlaczego) i nasze pierwsze kroki na drodze Róży 
Duchownej, byliśmy młodymi małżeństwami i 
młodymi rodzicami pełnymi problemów rodzin-
nych i profesjonalnych lecz czar duchowy Róży Duchownej wraz 
z Jej miłością sprawiły że więzy stawały się coraz mocniejsze i 
bardziej ścisłe. Wiele razy wydawało się nam że byliśmy bardzo 
blisko zrealizowania pragnień o ofi cjalnym uznaniu sanktuarium, 
kiedy niespodziewanie nasze programy obracały się w niwecz. 
Przeżywaliśmy trudne chwile, ale nigdy nie czuliśmy się opusz-
czeni, gdyż ożywiał nas zawsze wielki szacunek do autorytetu 
Kościoła, w którym pokładaliśmy wciąż ufność i któremu zawsze 
bylismy posłuszni. Dlatego, Wasza Ekscelencja może sobie wy-

obrazić jaką radość nam przynoszą słowa przez Ekskelencję wy-
powiedziane! Ukazują na one jak Kościół, nasza Matka, potrafi ła 

dostrzec tak jak my ze zdumieniem i wdzięczno-
ścią, wiadomości o wielu łaskach, którymi Róża 
Duchowna obdarowywała wciąż swoich coraz 
liczniejszych czcicieli z całego świata. Dobrnę-
liśmy do ważnego etapu, nie tylko dlatego że 
powstało nowe sanktuarium, lecz także dlatego 
że to co wydarzyło się w Fontanelle i całe dzieło 
Pieriny Gilli i Róży Duchownej jest wciąż badane 
i pogłębiane.

Przed nami jest jeszcze długa droga; nasze 
siły i nasz entuzjazm nie są już takie jak w mło-
dości, ale Róża Duchowna powołała do swojej 
winnicy siły wciąż nowe. W taki sposób Ona 
sama nas pokrzepia i zapewnia że to Ona, wraz 
z ks. Prałatem Marco Alba, będzie pewną prze-
wodniczką, która rozjaśniać będzie nasze kroki. 

Niech serdeczne i matczyne orędzie Róży Duchownej będzie 
zawsze swobodnie głoszone i przyjmowane przez Jej coraz licz-
niejszych synów i córki. W imieniu wszystkich współpracowników 
Fundacji “Rosa Mistica” ponawiam nasze uczucia wdzięczności i 
ku pamięci tego wspaniałego wydarzenia pragniemy podarować 
Waszj Ekscelencji medalik z podobizną Maryi Róży Duchownej.

W imieniu Fundacji  Rosa Mistica Fontanelle
Marisa Tanzini Cuelli
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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.
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Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

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 
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otrzymywać biuletyn, nawet jeśli nie zechcą wesprzeć dopłatą..
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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
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Miłości, wytrwajcie w miłości i ofi arujcie tym 
zagubionym braciom przebaczenie pełne mi-
łości!” (tu Maryja wydawała się przepełniona 
słodką miłością i chwałą). “Otwieram moje 
ramiona, otwieram moje Matczyne Serce 
darując wszystkim moją Matczyną Miłość!...
Chwała Chrystusa zwycięży!” W Fontanelle 
Maryja przestrzega ludzkość przed szczegól-
ną karą: przed ateizmem, czyli przed kryzy-
sem wiary jako prawdziwym niebezpieczeń-
stwem dla świata i dla samego Kościoła. 

Modlitwa, ofi ara, pokuta, Niepokalane 
Serce Maryi: wydaje się jakbyśmy słyszeli 
na nowo przesłanie z Fatimy.... 

Objawienia Maryi, jak to już miało miejsce 

w przeszłości splatają się ze sobą w jeden 
jedyny plan zbawienia. Rzeczywiście między 
objawieniami w Fatimie i tymi domniemanymi 
w Fontanelle widzimy bardzo wielki związek. 
Maryja podczas objawienia 7 grudnia 1947 
roku w głównym Kościele w Montichiari, uka-
zała Pierinie Hiacyntę, Franciszka i Łucję z 
Fatimy wypowiadając te słowa: “Oni będą 
ci towarzyszyć we wszystkich twoich cier-
pieniach. Cierpieli także i oni chociaż dużo 
mniejsi od ciebie”. (....) “Będą ci pomagać. 
Oto czego pragnę od ciebie, prostoty i dobro-
ci tak jak ci trzej Pastuszkowie”.

Ostatnie pytanie: co konkretnego może 
zrobić chrzescijanin, który pragnie iść za 
głosem Maryi, Róży Duchownej?

Maryja w Fontanelle pragnie od nas nie-

wiele rzeczy, ale są one bardzo konkretnie 
określone. 1) Zjednoczenie na poziomie 
całego świata w ofiarowaniu komunii wy-
nagradzającej każdego 13 dnia miesiąca 
za wszystkie zniewagi i obrazy względem 
Chrystusa Eucharystycznego. 2) 13 każde-
go miesiąca, dzień objawień w Fatimie Ma-
ryja prosi o: spowiedź św., uczestniczenie 
we Mszy św., Komunię św., różaniec św. i 
godzinną adorację Euchrystyczną. 3) Aby 8 
grudnia każdego roku praktykowana była w 
samo południe Uniwersalna Godzina Łaski: 
“Przez tę praktykę, mówi Maryja, otrzymacie 
liczne łaski duchowe i cielesne”. Oprócz tego 
Maryja zachęca wiernych aby tak jak Pieri-
na Gilli ofi arowali własne życie za miłość do 
Chrystusa i do Jego Kościoła.
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N.B. w W każdą pierwszą sobotę miesiąca poczynając od 4 stycznia 2020
Godz. 10.30 celebracja Mszy św. po której odmawiany będzie Różaniec św. wraz z 
wystawieniem Najśw. Sakramentu.
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.
Środa 1° stycznia: Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi.
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzymów
Godz. 15.00  Spowiedź św. – Adoracja Najśw. Sakramentu.
Godz. 15.30  Różaniec św.
Godz. 16.00  Uroczysta Msza św. – Akt zawierzenia Maryi Róży Duchownej 
 wszystkich Matek.
Sobota 4 stycznia (1a sobota miesiąca)
Godz. 10.30  Msza św. Następnie Różaniec św. medytowany
Poniedziałek 6 stycznia: Uroczystość Objawienia Pańskiego
Godz. 15.00  Spowiedź św. – Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz. 15.30  Różaniec św.
Godz. 16.00  Uroczysta Msza św. – Akt zawierzenia Maryi Róży Duchownej 
 wszystkich dzieci
Niedziela 12 stycznia: Święto Chrztu Pańskiego
Msza św. upamiętniająca Pierinę Gilli w 29 rocznicę śmierci
Godz. 15.00  Spowiedź św. – Adoracja Najśw. Sakramentu.
Godz. 15.30  Różaniec św.
Godz. 16.00  Uroczysta Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.
Poniediałek 13 stycznia: Miesieczny Dzień Maryjny 
Sobota 1° lutego (1a sobota miesiąca)
Godz. 10.30  Msza św. Po Mszy św. Różaniec św. medytowany
Niedziela  2 lutego – Święto ofi arowania Jezusa w świątyni
Msza św. w intencji wszystkich osób konsekrowanych
Poniediałek 3 lutego – Wspomnienie św. Błażeja
 Msza św. z błogosławieństwem gardła
Wtorek 11 lutego: Święto Matki Bożej z Lourdes
Msza św. i błogosławieństwo chorych
Czwartek 13 lutego: Miesięczny Dzień Maryjnych
Środa 26 lutego: Popielec
POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
Msza św. i posypanie głów popiołem
Piatek 28 lutego: 1szy piątek Wielkiego Postu 
Godz. 15.00 - 17.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00  Droga Krzyżowa (możliwość uzyskania odpustu zupełnego).
Godz. 16.00  Msza św.


