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فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)

آذار  -نيسان  0202عدد 0سنة 02
مجلة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا– فونتانيل تصدر كل شهرين

بيار انطونيو تريموالدا
نعمة هللا والكرسي الرسولي اسقف براشيا
بروتوكول رقم 801/02
مع الرغبة في تعيين عميد ألبرشيّة ماريا روزا ميستيكا،
ا ّم الكنيسة ،والتي تش ّكلت مؤخرا بموجب المرسوم األسقفي
الصادر في  7كانون األول  0282في فونتانيل دي مونتيكياري
)(BS
بناء على قانوني  550-555من القانون الكنسي،
بناء على الوضع الحالي:
اسمي
ّ
حضرة المونسنيور ماركو البا
عميدا

لمزار رو از ميستيكا -ام الكنيسة ،األبرشي

في فونتانيل دي مونتيكياري
قبل توليه مهامه ،على المرشح ان يؤدي يمين الوالء
واإلدارة بإخالص ،امامي او امام المندوب من قبلي ،إلدارة
ورعاية المزار الرعوية ،وسوف يخضع ايضا لتعليمات النظام
الداخلي للمزار والموافق عليه من ِق َب ِل الكنيسة .
يعتبر هذا التعيين ساري المفعول بدء" من التاريخ ادناه
وحتى إقالته من قبل األسقف.
فلتحمه وتباركه السيّدة مريم العذراء والقديس بولس
السادس.
بريشيا  88شباط 0202
ذكرى عيد سيدة لورد

نعلنننن بفنننر منننزار مارينننا روزا ميسنننتيكا ،ام
الكنيسة في فونتانيل لعميدها األول.
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مطران بريشيا ،المونسنيور بيار انطونيو
تريموالدا،س ّمى المونسنيور ماركو البا من مواليد
بريشيا في  6نيسان ُ ، 7661سيِّ َم كاهنَا في 8
حزيران  ،7661وهو المستشار الحالي للمطران.
دون ماركو هو وجه مألوف للرعيّة وللحجاج الذين
يترددون الى فونتانيل :في الواقع كان نائبا ومندوبا
اسقفيا لرعيّة مونتيكياري بين العام  7666وعام
 ،1222كما كان وقت إنشاء جمعيّة روزا ميستيكا
فونتانيل .
نحن ممتنّون لهذه المبادرة األبوية التي قام بها
مطراننا ،وممتنون ايضا الى المونسنيور ماركو البا
لموافقته على القيام بهذه المهام ،ونضعهم معا مع
خدمتهم للكنيسة تحت حماية ثوب ماريا روزا
ميستيكا -ا ّم الكنيسة.
رئيسة وأعضاء جمعيّة روزا ميستيكا – فونتانيل.

زمــــــن الصـــــــوم هـــــو زمـــن النـهـضـــة
تح ّولوا وإرت ّدوا وآمنوا باإلنجيل" :مع هذه الندعوة ،نبند مرحلنة الونوم
الكبير ينوم اربعناء الرمناد ،وهني قبنل عنيء دعنوة النى الحرينة حتّنى ال
نستسننلم لحنحننراف والت،ننا ل ،بننل حتننى نأخننذ القننرار باإلنفتننا النندائم
إلستقبال المسيح ،وكلمته نظرته ،رحمته ومغفرته.

قلوبنا ،هذا هو النور الذي ينير الظالم
في حياتنا من الش واإلنخذال ،ويتيح
لنا رؤية الواقع بطريقة صحيحة
وأعمق حياة جديدة تكشف قدرتنا على
التغلّب على القوّ ة المدمّرة للخطيئة ،
والخوف من القيود والموت.
الماء هو بال ش رمز بليغ للمعمودية،
وهو يرمز ايضا الى التجدد والتنقية
وإلى الوالدة من جديد.
منذ إنشاء هذا المزار ،والماء فيه
يهيمن كقوة رمزية لهذا العنصر
الطبيعي ،هديّة مجّ انية من الخالق في
متناول العديد من المؤمنين الذين ،
قصدون فونتانيل للشرب او للتبرّ او
للشفاء من مرض او تخطي تجارب،
بعدها يجدون من جديد دعوتهم.

يشمممل الصمموم كافممة مراحممل السممنة
الطقسممية ويتركممز خصوصمما علممى
المعمودية  ،يتجلّى ذلم ممن خمالل
قراءات األحد من زمن الصوم.
نحمممن مممممدعوين مممممن جديممممد للقيممممام
بنهضممممة ومعرفممممة وجممممه المسمممميح
وميزاتمممممه التمممممي ال لمممممبس فيهممممما ،
مؤكدين كلممات مرتما اخمت العمازر
(األحد الخامس من زمن الصوم).
فقممدرة الذبيحممة تجعممل هممذه الكلمممات
معاصممرة فممي حياتنمما اليمموم" :اعتقممد
ا ّنم المسميح" (يوحنما .)07-88فمي
همممممذه الرحلمممممة ،نسترشمممممد بإعمممممادة
إكتشاف هويّة يسوع ابن هللا الحي،
وذلممم ممممن خمممالل تمممال لقممماءات
مشمممهورة يخبرنممما بهممما إنجيمممل لوقممما
والتي تظهر قموة المرب :وذلم ممن
خالل لقاءاته الرمزية مع

السمممامرية وممممع الرجمممل المممذي ولمممد
اعمى ومع العازر.
حتممى اليمموم يقمم ّدم لنمما يسمموع وسمميلة
ليقوّ ينمممما ولكممممي ال نستسمممملم لليممممأس
وإلغمممراءات الشمممرير القمممادرة علمممى
تسميرنا وجعلنا خائفين.
(تجممارب األحممد األول مممن الصمموم)
والبدء برحلة اإلرتداد والتحول تعيد
الينمما هو ّيممة طفولتنمما وتجعلنمما احممرار
وجريئين.
(التجلّي فمي األحمد التماني ممن زممن
الصممموم) .يمممدعونا لمتابعمممة مراحمممل
الرحلة الليتورجية للتأ ّكد بصدق من
عممممممق إيماننممممما ،فتصمممممبح عالقتنممممما
بالمسيح وبأعضماء الكنيسمة األحبّماء
الماء الحيّ الذي يقمع الرغبات في
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نبع الماء في هذا المزار في فونتانيل
والمباركة من مريم ،إشارة بسيطة
وفورية الى ِن َع ْم المعمودية والتي تتيح
لنا في اي وقت الوالدة من جديد
فنصبح قادرين في العتور على مغفرة
المسيح وإحتضان الكنيسة.
لهذا السبب تكرّ م مريم في هذا المزار
وتل ّقب بأم الكنيسة  .فأمومتها تقود
بعناية عدد كبير من الحجاج ليكتشفوا
مع مرور الوقت اهميّة تجدد الوعي
واإلنتماء الى المجتمع الكنسي
وإكتشاف طرقه في منح النعم،
وبأن هذا المكان هو الرحم الذي نولد
فيه من جديد مكتشفين حياة جديدة.
صوم مبار للحميع !
مونسنيور ماركو البا
المندوب األسقفي
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العنمموان المممدون علممى راس الصممفحة فممي
دفتمممر يومياتهممما":مسمممبحة المممورود المممتال
التممممممي علّمتنممممممي إياهمممممما األخممممممت ماريمممممما
كروسيفيسسممما دي روزا حرفممما بحمممرف".
قبمممل ان اتمممرككم فمممي قمممراءة وتأممممل همممذه
األسرار اود ان اوضح لكم تالتة امور:
األول انمه علينمما تمذ ّكر ان السمملطة الكنسميّة
ال تمممزال تمممدرس همممذه الظهمممورات علمممى
الرائية بيارينا جيلي.
األمر التاني يجمب ان اقمول ايضما بالنسمبة
الممى الورديممة بممأن األسممقف المسمماعد فممي
بريشمميا المونسممنيور "غيسمميببي الميتشممي"
قممد حممص بالفعممل علممى الموافقممة علممى هممذه
الوردية من قبل الكنيسة في  08تموز من
عمممممام  .8259حيممممم ذكمممممر المونسمممممنيور
فرانشيسكو روسي  ،كاهن مونتيكياري

نقدّم لكم مع إلقائنا نظرة على عيد الفصح
اسرار الحزن جزء من وردية الورود التال
والتي ظهرت في يوميات بيارينا جيلي:
شرحتها بيارينا جيلي في يومياتها.
هذا النص مأخوذ من يوميات بيارينا جيلي
حي كتبتهم بدقة بعد ان املتهم عليها الطوباوية
ماريا كروسيفيسسا دي روزا في صيف 8291
عندما ت ّم إرسال بيارينا للبقاء بعيدا عن
مونتيكياري الى كوسكانا .إن األخت ماريا
كروسيفيسسا دي روزا هي مؤسسة راهبات
اإلحسان الذين عاشوا في القرن التاسع
عشر. ) 8155-8181(.
وفقا لبيارينا هي الوجمه المذي يقمدّم ويعمرّف عمن
يسوع ومريم  ،طبعا مع شراكة القدّيسين.
تح ّدتت جيلي عنها في هذا القسم من يومياتها
بأنها "طوباوية" ولكن بعد عام  8259اي بعد
إعالن قداستها من قبل البابا بيوس التاني عشر.
اصبحت تدعوها "قديسة" هذا التفصيل بغاية األهمية ،ألنه يتبمت بمأن
هذه اليوميات ُك ِت َبت شيئا فشيئا علمى مم ّر السمنين ممع تعاقمب األحمدا
ولم تكتب دفعة واحدة.
كتبت بيارينا" :في ذل الوقت تل ّقيت زيارات عدّة من الطوباوية
األخت ماريا كروسيفيسسا ولكن لم استطع كتابة اال القليل منها،
نظرا لسوء حالتي الصحيّة ...فمن بين ما كتبت تأمالت اسرار
الوردية ،حي علّمتني إياهم في غضون اسبوعين".

اسرار الحزن  :الوردة الحمراء

آنذا  ،خطيا بأن المونسنيور Almici
ابلغه بأنه يؤمن ويصدق بظهورات مونتيكياري.
األمر التال واألخير انه من المهم ان نذكر بأن األم أوجينيا
منني الرئيسة العامة لراهبات اإلحسان في بريشيا منذ عام
 8218حتى  ،8222كانت دائما تكرر ان في ورديّة الورود
التال روح وأسلوب المؤسسة لرهبنتها.

السر الثالث :إكليل الشوك

"يا يسوع ،كل معانات وكل األلم الشديد
الذي تحملته كان من اجلنا ومن اجل اوالد
الناكري المعروف ومن اجل اصدقائ الذين
خذلو  .فعذاب المر والمؤلم على الجلجلة بدأ عندما
بدأت تتصبب عرقا من الدم.
يا مريم ،ام األوجاع ساعدينا ان نبقى دائما
م ّتحدين مع يسوع بروح الحب والتضحية تعويضا
عن الخيانات الجديدة التي يتع ّرض لها يسوع يوميا
وبإستمرار في القربان المقدّس"

" نعم يا يسوع ان قلوبنا تعصر الما
بمج ّرد ان نف ّكر ان الم إكليل الشو في
تجدد مستمر ،بسبب الشر والتكبّر الذي
يخترق النفوس من خالل اللمباالة
وتدنيس وإزدراء القربان المقدّس
يا مريم ،نريد ان ّ
نعزي يسوع
في المه وذل بأن نمنع انفسنا من
الخطيئة المميتة ،والتجديف ،نريد ان
نحبّه بصدق مقدّمين له العديد من
الورود الحمراء التي قطعناها من
تضحياتنا الصغيرة.

السر الثاني :جلد يسوع على العامود

السر الرابع :ادانة يسوع بالموت

السر األول :صالة يسوع في بستان الزيتون

"يا يسوع ،نفهم الم الشديد بسبب هجر
اصدقائ المقربين ل  ،والذين تركو تحت رحمة
الجالدين  ،ليجلدو على العامود بالسياط .يا يسوع
سنحبس في اعماق قلوبنا اسرار األلم هذه والتي
عانيت منها بسبب اصدقائ ونعد ان نكون اكتر
قوة في التغلّب على إغراءات هذا العالم  ،طالبين
شفاعت ومساعدت لنا
يا مريم ،عززي رغبتنا في منح قلوبنا تيارا جديدا
من الحب وساعدينا على جلب النفوس الى يسوع.
كل النفوس!"

والرزوح تحت تقل الصليب على درب
الجلجلة المؤلم" .يا يسوع ،ان درب
الصليب المؤلم مع حمل الصليب على
كتفي المجروحين جعل تقع ارضا
تال مرات .فهه المعاناة تعلّمنا بأنه ان
اردنا ان نستحق السماء علينا ان نتألم
ونعاني ونصبر ونحن نتبع على طريق
التضحية والحرمان ،حتى ُنصْ لَب مع
بحب.

ريكاردو كانيوتي
يا مريم ،يا وردة الحبّ  ،إجعلينا نشعر
بعمق بروح الصالة والتضحية الكاملة
لنا ولكل النفوس الراغبة بإتباع طريق
المسيح.

السر الخامس :موت يسوع على
الصليب بعد ثالث ساعات من المعاناة
الطويلة واأللم.

" عزيزي يسوع ،كم كلّفت خطايانا
وجلبت ل الكتير من المعاناة المؤلمة
حتى الموت على الصليب.
نفهم خضوع الكامل لمشيئة والد
السماوي مع تقديم الكتير من
التضحيات في حيات ! من اجل َمنْ كل
هذا العذاب؟ كل هذا من اجل حب لنا.
يا مريم ،ام يسوع وامنا جميعا اعطنا
النعمة ان تصاب قلوبنا بالجروح نفسها
التي اصيب بها يسوع حتى تصطلح
نفوسنا ونستسلم بكليتنا لمسيئة وإرادة
يسوع ،فنستطيع عندها الوصول الى
درب القداسة مقتدين بحب يسوع
للنفوس ،جالبين له نفوسا اخرى بعيدة،
كل النفوس!"
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برنامج اإلحتفاالت الليتورجية :آذار – نيسان 0202
من اإلثنثن الى الخميس:
 :85:22إعترافات  : 85:12الوردية
جمعة الصوم 87:22-85:22 :إعترافات
 85:22قداس إلهي
السبت
 85:22قداس إحتفالي مسبق
 :85:22إعترافات  : 85:32الوردية
األحد وأيام العيد
 85:22سجود
 : 87:22 - 85:22إعترافات
 : 85:22ق ّداس إحتفالي
 : 85:32وردية
السبت  7آذار  :السبت األول من الشهر
 82:22إعترافات
الجمعة  31آذار : :نهار مريمي على شرف روزا ميستيكا – ام الكنيسة
الخميس  31آذار :عيد مار يوسف
األربعاء  52آذار عيد البشارة (إحتمال حصول غفران للحجاج)
األحد  51آذار بدء التوقيت الصيفي تقديم ساعات اإلحتفال ساعة
 :81:22 – 85:22إعترافات  : 85:22 ،سجود 85:12 ،وردية  87:22قداس
نيسان 5252
من اإلثنثن الى الخميس:
 :85:22إعترافات  : 85:12الوردية  87:22قداس
جمعة الصوم 81:22-85:22 :إعترافات  85:22درب الوليب مع غفران
 87:22قداس إلهي
السبت
 87:22قداس إحتفالي مسبق
 :85:22إعترافات  : 85:32الوردية
األحد وأيام العيد
 85:22سجود
 : 81:22 - 85:22إعترافات
 : 87:22ق ّداس إحتفالي
 : 85:32وردية
السبت  4نيسان  :السبت األول من الشهر
 82:22إعترافات  82:12قداس  ،سجود  ،وردية
األحد  2نيسان  :احد الشعانين
 :81:22 – 85:22إعترافات  : 85:22 ،سجود 85:12 ،وردية
 87:22قداس وتبريك اغوان الزيتون وزيا الشعانين
ثالثية اآلالم 33 – 32 – 1 :نيسان
خميس الغسل  87:22 – 85:22 :سجود وردية وإعترافات
جمعة اآلالم 85:12 :سجدة الوليب ودرب الوليب
السبت المقددّس 87:22-85:22 :إعترافات  87:22وردية إحتمال قداس
األحد  35نيسان :احد الفصح قيامة السيّد المسيح
 80:22-82:22إعترافات  82:12وردية : 88:22قداس
 81:22- 85:22إعترافات  85:22سجود  85:12وردية  87:22قداس
اإلثنين  31نيسان اثنين الفصح
 82:12وردية  88:22قداس  85:12وردية وإعترافات  87:22قداس
األحد  31نيسان احد الرحمة اإللهية (غفران)
 2:12صالة جماعية  82:12زيا مريمي  88:22قداس
بعد الظهر كأي نهار إحتفالي
السبت  52نيسان عيد مرقس اإلنجيلي
 88:22قداس
 82:12وردية إعترافات
 85:22قداس
 85:22درب الوليب مع غفران

اإلستعالمات + 12212259888 :المسؤول+ 121097221121 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

نعلن عن تفعيل قناة يو تيوب مخصصة للمزار على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
كما انه موجود على الرابط اإللكتروني للجمعية :
www.rosamisticafontanelle.it
اي شخص يريد إرسال مقاطع فيديو عن إحتفاالت روزا ميستيكا الرجاء
إرسالها على الرابط التاليinfo@rosamisticafontanelle.it :
فالجمعية ستدرس محتوى الملف وترى إمكانية إدخاله
تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكتر وأكتر.
نرجو بلطف التعاون مع القراء للحفاظ على العالقة مع المؤمنين.
اذا كان باإلمكان الحصول عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال
العنوان حتى ال نرسلها بالبريد العادي .نتمنى من حضرتكم المساهمة بحد

ادنى .المؤسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول
عليها ،حتى للذين ال يستطيعون المساهمة .على الراغبين في
التبرع او المساهمة الرجاء إستخدام التفاصيل المصرفية التالية:
Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
 “Organe ecclésiastique reconnu par la communautéInscrit 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

المساحة ال تسمح لنا بنقل العديد من الشهادات الجميلة التي تكتب عن
ماريا روزا ميستيكا ،ولكن كلها حفظت في سجالتنا .نحن جميعا
متحدين بالصالة وبقلب ماريا روزا ميستيكا األمومي.
جمعية روزا ميستيكا – فونتانيل
مجلّة تصدر كل شهرين
مؤسسة ماريا روزوا ميستيكا
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
:اإلتصال الرجاء للتواصل
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
: www.rosamisticafontanelle.itالتالي 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
المدير المسؤول  :روزانا بريشيتي
بإدارة جمعية ماري روزا ميستيكا
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
)Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs
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