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PIERANTONIO TREMOLADA
Z ŁASKI BOŻEJ I Z WOLI STOLICY APOSTOLSKIEJ
BISKUP BRESCII
Prot. nº 128/20

Aby zapewnić odpowiednią posługę duszpasterską w Sanktuarium Maryi Róży
Duchownej i Matki Kościoła, które zostało erygowane dekretem biskupim dnia 7
grudnia 2019 w Fontanelle koło Montichiari (BS),
Wziąwszy pod uwagę kanony 556-562 Kodeksu Prawa Kanonicznego,
Poprzez ten Akt
MIANUJĘ
KS. PRAŁATA MARCO ALBA
REKTOREM
SANKTUARIUM MARYI RÓŻY DUCHOWNEJ-MATKI KOŚCIOŁA
W FONTANELLE KOŁO MONTICHIARI
Przed przyjęciem posługi nowo mianowany Rektor, przede mną i przed moim
delegatem złoży przysięgę wierności i wiernej administracji; w administrowaniu
Sanktuarium nowy Rektor będzie kierował się regułami i wskazówkami dyscyplinarnymi,
które ustanowione zostaną w odpowiednim Statucie Sanktuarium a tenże zostanie
kanonicznie zatwierdzony wkrótce.
Moja nominacja ma ważność od daty na dekrecie pisemnym i obowiązuje do dnia
odwołania przez Ordynariusza.
Dla nowego Rektora wzywam matczynej opieki Maryi i wstawiennictwa św.
Papieża Pawła VI.
Brescia, 11 lutego 2020.
Wspomnienie liturgiczne Najśw. Maryi Panny z Lourdes

Wicekanclerz biskupi
Ks. Daniele Mombelli

Biskup diecezjalny
† Pierantonio Tremolada

tualnie jest kanclerzem Kurii diecezjalnej. Jest
on znaną twarzą we wspólnocie wiernych krórzy uczęszczają do Sanktuarium i zna go także
wielu pielgrzymów. Już w latach 1996 – 2000
był wikariuszem parafii Montichiari. Później
od 2014, czyli od czasu powstania Fundacji
“Maria Rosa Mistica Fontanelle” był Delegatem Biskupa do spraw kultu w Sanktuarium.
Wdzięczni Pasterzowi naszej diecezji za ten
kolejny gest dobroci i ojcowskiego zatroskania
i ks. Prałatowi Alba, za jego dyspozycyjność,
powierzamy ich osoby i ich służbę Kościołowi matczynej opiece Maryi Róży Duchownej
– Matki Kościoła.
Przewodnicząca i członkowie
Fundacji Rosa Mistica Fontanell

N

iniejszym ogłaszamy z wielką radością że
Sanktuarium Róży Duchownej – Matlki Kościoła z Fontanelle ma swojego pierwszego
Rektora. Biskup Brescii, mons. Pierantonio Tremolada mianował nim ks. Prałata Marco Albę. Urodzony w Brescii 6 kwietnia 1967 roku, ks. Marco został
wyświęcony na kapłana 8 czerwca 1996 roku i ak-
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WIELKI POST, CZAS ODRODZENIA
“Nawróć się i wierz w Ewangelię”: tymi słowami w Środę Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu.
Jest to apel i wyzwanie dla naszej wolności aby nie
poddawała się zniechęceniu czy roztargnieniom, lecz
aby była otwarta na pokorne przyjęcie Chrystusa, na
Jego słowa, na Jego spojrzenie i na Jego przebaczający i pocieszający uścisk.

L

iturgia Słowa Wielkiego Postu
w tegorocznym cyklu - cykl A
– stawia na pierwszym planie
w czytaniach liturgii niedzielnej,
etapy wiary prowadzące do Chrztu
św.: w ten sposób zachęca i zaprasza nas wszystkich do przebycia
na nowo drogi naszego odrodzenia, do rozpoznania na nowo cech
charakterystycznych twarzy Chrystusa i do wyznania wiary słowami
Marty, siostry Łazarza (V niedziela
Wielkiego Postu), słowami które
Liturgia czyni znów współczesnymi w naszym życiu: “Tak Panie, ja
mocno wierzę żeś ty jest Mesjasz,
który miał przyjść”(J,11,27).
W naszym wielkopostnym kroczeniu będziemy prowadzeni
przez liturgię ku ponownemu odkryciu tożsamości Chrystusa,
Syna Bożego, przede wszystkim
poprzez trzy konkretne spotkania,
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które są pełne symboliki w Ewangelii św. Jana. Gesty i znaki ukryte
w owych spotkaniach mają wielkie
znaczenie dla wierzących i dzięki
nim właśnie te trzy spotkania Jezusa - z Samarytanką, z Niewidomym i z Łazarzem – Jezus także i
dzisiaj proponuje nam wszystkim,
abyśmy nie zostali zwyciężeni
przez pokusy Złego, które wciąż
mają moc nas sparaliżować i wystraszyć (I niedziela Wielkiego Postu – Jezus kuszony przez szatana) lecz abyśmy mogli rozpocząć
wysiłek prowadzący do nawrócenia wspomagani przez Bożą Łaskę
ku odzyskaniu godności dziecka
Bożego, wolnego i odważnego
(przemienienie Jezusa w liturgii II
niedzieli Wielkiego Postu).
Prowadzeni i oświeceni przez liturgię Słowa, jesteśmy zachęcani
aby szczerze zweryfikować naszą

wiarę i naszą relację z Chrystusem i z Jego Kościołem czy stają
się one coraz bardziej przejrzyste
i ożywiające jak woda życia, aby
mogły one ugasić najgłębsze pragnienia naszego serca i rozjaśnić
ciemności zwątpienia i zniechęcenia. W ten sposób będziemy mogli
spojrzeć na rzeczywistość głębszym i bardziej prawdziwym spojrzeniem i żyć nowym życiem, które
jest zdolne zwyciężyć zło grzechu
i strach naszych ograniczeń oraz
widma śmierci.
Bez cienia watpliwości woda
chrztu św. jest najbardziej elokwentnym znakiem, symbolem
odrodzenia i oczyszczenia, symbolizuje zanużenie po którym się
odradzamy: w tym Sanktuarium,
od samych jego początków dominuje symboliczna siła tego naturalnego elementu, darmowego daru
natury stworzonej przez Boga, ciągle dostępna dla rzeszy wiernych,
którzy przybywają tutaj aby ugasić
własne pragnienia i zanurzają się
w niej aby odnaleźć własne powołanie.
Źródło wody wypływające z Fontanelle, błogosławione przez obecność Maryi w tym Sanktuarium jej
poświęconym, jest bezpośrednim
przywołaniem Łaski wypływającej
z chrzcielnicy oraz możliwości powtórnego narodzenia (duchowego) kiedy tylko się na to zdecydujemy, abyśmy mogli znów spotkać
się z przebaczającym Chrystusem
i z miłosnym uściskiem Jego Kościoła. Oto dlaczego w tym Sanktuarium Róża Duchowna czczona
jest także jako Matka Kościoła:
jej matczyny i miłosny uścisk delikatnie prowadzi pielgrzymów do
odkrycia jak ważna jest świadoma
przynależność do wspólnoty Kościoła i do przyjęcia tych środków
Łaski, które są jakby łonem w którym można odkryć piękno nowego
życia.
Owocnego Wielkiego Postu życzymy wszystkim czytelnikom!
Ks. Prałat Marco Alba
Rektor Sanktuarium

Zwróćmy nasze spojrzenie na misterium
Paschalne, przez tajemnice bolesne, które
są częścią Trzech Róż o których pisze Pierina Gilli w swoim Dzienniczku.
Tekst ten jest częścią prywatnych objawień o których Pierina pisze w swoim
Dzienniczku. Te modlitwy i refleksje zostały podyktowane Pierinie przez błogosławioną Marię Ukrzyżowaną Di Rosa w lecie
1948 roku, kiedy Pierina została wysłana
do Toskanii, z dala od Montichiari. Siostra
Maria Ukrzyżowana jest założycielką zgromadzenia “Ancelle della Carita”, żyjącą w
XIX wieku (1813-1855) i poprzez świętych
obcowanie towarzyszy objawieniom Najśw. Maryi Panny i Jezusa. Pierina Gilli, w
tym urywku Dzienniczka mówi o niej jako
o błogosławionej, podczas gdy od 1954 roku, czyli po
kanonizacji dokonanej przez Piusa XII, nazywać ją będzie świętą. Ten szczegół jest dla nas ważny, gdyż mówi
nam że Dzienniczek został zredagowany rzeczywiście
krok po kroku w przeciągu lat. Pierina tak pisze w swoim
Dzienniczku: “W tym czasie miałam wiele razy “odwiedziny” błogosławionej siostry Ukrzyżowanej. Jednak napisałam o tym niewiele z powodu złego stanu zdrowia...

TAJEMNICE BOLESNE:
RÓŻA CZERWONA
1º Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w
ogrodzie oliwnym Getsemani
«Oh! Jezu, na widok tych straszliwych cierpień jakie miałeś znosić
dla nas, twoich synów i córek niewdzięcznych i z powodu cierpienia
jakie zadawali ci twoi wybrańcy odchodząc od ciebie, rozpoczynała
się twoja straszna męka konania aż
po krwawy pot. Oh! Maryjo, Matko
Bolesna, dopomóż nam trwać zawsze w zjednoczeniu z Jezusem w
duchu miłości, ofiary i wynagrodzenia za wciąż ponawiające się zdrady jakie On znosi pod postaciami
Eucharystii”.
2º Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.
«Oh! Jezu; pojmujemy twoje ogromne cierpienie z powodu
odchodzenia twoich najbliższych
współpacowników, którzy zostawili cię w szponach łotrów a ci cię
okrutnie ubiczowali. Oh! Jezu, zachowamy głęboko w naszych sercach te zwierzenia twoich cierpień,
których doznałeś od twoich najbliższych i obiecujemy ci że z pomocą
twojej Łaski, będziemy mocniejsi
od pokusy. Oh! Maryjo, spraw aby

Zanotowałam tylko myśli odnoszace się do
tajemnic Rózańca św., które w przeciągu
piętnastu dni, Ona sama mi przekazała”.
W nagłówku swojego notatnika tak precyzuje: “Różaniec Trzech Róż, który sama
błogosławiona siostra Maria Ukrzyżowana
przekazała mi słowo po słowie”.
Zanim przejdziemy do czytania i do
medytacji Tajemnic konieczne są trzy objaśnienia. Pierwsze: trzeba pamiętać że
autorytet Kościoła wciąż analizuje i egzaminuje prywatne objawienia Pieriny Gilli.
Trzeba także przypomnieć że Biskup pomocniczy Brescii Mons. Giuseppe Almici,
21 lipca 1964 zaaprobował tenże Różaniec medytowany. Natomiast Prałat Francesco Rossi, opat Montichiari relacjonuje
na piśmie że Biskup Almici zwierzył mu się pewnego dnia
że wierzył w objawienia w Montichiari. Na koniec trzeba
dodać iż Matka Generalna sióstr “Ancelle della carita’”,
Eugenia Menni, która była przełożoną Generalną w latach 1981 – 1999, zwykła była powtarzać że w Różańcu
Trzech Róż znajdowała w pełni ducha i styl Fundatorki
swojego Zgromadzenia.
Riccardo Caniato

w naszym sercu zadomowił się na
dobre ogromny potok miłości zdolny prowadzić do Jezusa rzeszę
dusz, wszystkie dusze!”
3º Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.
Tak, o Jezu, nasze serca ściskają
się w bólu na myśl o tym że twoje bolesne cierniem ukoronowanie
wciąż się ponawia także i w dzisiejszch czsach ponieważ pełen pychy
nieprzyjaciel chce napełnić ludzkie
serca zniewagami, obrazami, świę-tokradztwami i pogardami względem Najświętszego Sakramentu.
Oh! Maryjo, pragniemy pocieszyć
Jezusa, pragniemy zapobiegać
grzechowi śmiertelnemu i bluźnierstwom, pragniemy kochać Go
szczerze i pragniemy zanieść Mu
zapach wielu czerwonych róż oznaczających nasze codzienne drobne
ofiary”.
4º Tajemnica: Jezus na śmierć skazany i
Droga Krzyżowa.
«Oh! Jezu, twoja Droga Krzyżowa na Kalwarię, z Krzyżem na
ramionach sprawiła że trzy razy
upadłeś pod jego ciężarem. To twoje ogromne cierpienie uczy nas że
jeśli chcemy zapracować sobie na
Raj, musimy cierpieć, naśladując

ciebie na drodze poświęcenia i wyrzeczenia, pozwalając się przybić
do Krzyża z miłości do ciebie. Oh!
Maryjo, Różo miłości, spraw abyśmy naprawdę odczuli w nas ducha
modlitwy, i całkowitego poświęcenia za nasze dusze i za wszystkie
te dusze które pragną naśladować
przykład Jezusa”.
5º Tajemnica: Śmierć Jezusa na Krzyżu
po trzech godzinach konania.
“Oto mój drogi Jezu, ile cię kosztował nasz grzech, doprowadzając
cię aż do śmierci na Krzyżu. Pojmujemy całkowitą ofiarę z siebie
jaką złożyłeś Ojcu niebieskiemu!
Dlaczego tyle cierpienia? Z miłości
do nas i do naszych dusz. Maryjo,
Matko Jezusa i Matko nas wszystkich, daj nam łaskę aby nasze serca zostały zranione tą samą miłością i tymi samymi ranami Jezusa,
abyśmy poprzez doskonałe wynagrodzenie i przez nasze kompletne
oddanie się woli Jezusa, także i
my dobrnęli do drogi świętości odpowiadając w ten sposób na łaskę
Jezusa z tą samą gotowością której
dał nam przykład On sam miłując
dusze i prowadząc do niego coraz
więcej dusz, wszystkie dusze!”.
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW NA MARZEC I KWIECIEŃ 2020
MARZEC 2020
Każdego dnia (dni powszednie)
Godz. 15.00 Spowiedź św. Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 S. Msza św.
Piątek w okresie Wielkiego Postu
Godz. 15.00 - 17.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00 Droga Krzyżowa (z możliwością uzyskania odpustu)
Godz. 16.00 S. Messa
Sobota
Godz. 15.00 Spowiedź św; Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 S. Msza św. niedzielna
Niedziela i święta
Godz. 15.00 - 17.00 Spowiedź św. Godz. 15.30 Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz. 15.30 Różaniec św. Godz. 16.00 Uroczysta Msza św.
Sobota 7 marca (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Spowiedź św. i Adoracja Najśw. Sakramentu. Godz. 10.30 Różaniec św.
Godz. 11.00 S. Msza św.
Piątek 13 marca: Miesięczny Dzień Maryjny
Czwartek 19 marca: Uroczystość św. Józefa
Środa 25 marca: Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzymów
Niedziela 29 marca - Początek PORZĄDKU LETNIEGO,
nabożeństwa rozpoczynają się godzinę później
Godz. 16.00 - 18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sakramentu. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
APRILE 2020
Każdego dnia (dni powszednie)
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 S. Msza św.
Piątek Wielkiego Postu
Godz. 16.00 – 18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Droga Krzyżowa (możliwość uzyskania odpustu zupełnego)
Godz. 17.00 S. Msza św.
Sobota
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Msza św. niedzielna
Niedziele i święta
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
Sobota 4 kwietnia (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Spowiedź św. i Adoracja Najśw. Sakramentu. Godz. 10.30 Różaniec św.
Godz. 11.00 Msza św. niedzielna
Nidziela 5 kwietnia: Niedziela Palmowa
Godz. 16.00 - 18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sakramentu. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Błogosławieństwo Palm, procesja i Uroczysta Msza św.
TRIDUUM PASCHALNE: 9-10-11 KWIETNIA
– Wielki Czwartek: godz. 15.00 - 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
św. – Spowiedź św.
– Wielki Piątek: Godz. 15.00 Droga Krzyżowa we wspomnienie
śmierci naszego Pana.
– Wielka Sobota: Godz. 15.00 - 17.00 Spowiedź św. - 17.00 Różaniec św. (Celebracja mszy św. zawieszona)
Niedziela 12 kwietnia: uroczystość zmartwychwstania pańskiego
Godz. 10.00-12.00 Spowiedź św. – Godz. 10.30 Różaniec św.
Godz. 11.00 Uroczysta Msza św. Godz. 16.00 -18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu - Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 S. Uroczysta Msza św.
Poniedziałek 13 kwietnia: Poniedziałek Wielkanocny – Miesięczny Dzień Maryjny
Godz. 10.30 Różaniec św. – Spowiedź św. Godz. 11.00 Msza św.
Godz. 16.30 Różaniec św. – Spowiedź św. Godz. 17.00 S. Msza św.
Niedziela 19 kwietnia:
Niedziela BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - (Odpust zupełny
Godz. 9.30: początek modlitwy wspólnotowej. Godz. 10.30: procesja Maryjna
Godz. 11.00: Uroczysta Msza św.
Po południu porządek świąteczny
Sobota 25 kwietnia – Święto św. Marka Ewangelisty
Godz. 10.30: Różaniec św. – Spowiedź św. Godz. 11.00: Uroczysta Msza św.
Po południu porządek świąteczny

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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UPRZEMIE INFORMUJEMY PAŃSTWA ŻE ZOSTAŁ
AKTYWOWANY KANAŁ YOUTUBE, POŚWIĘCONY
SANKTUARIUM NA PONIŻSZYM LINKU:

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
Link ten znajdziecie też Państwo na Home Page naszej
Oficjalnej strony internetowej: www.rosamisticafontanelle.it

Kto z Państwa pragnie podzielić się z nami video z celebracji w
grupach “Rosa Mistica” może je nam przesyłać na ten adres:

info@rosamisticafontanelle.it
Fundacja zastrzega sobie prawo oceny zawartości
Państwa nagrań i materiałów oraz prawo do decyzji odnośnie
ich opublikowania lub nie.
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 PRAGNIENCIE WESPRZEĆ NAS SWOIMI DARAMI
I 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”)
POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
Ograniczona ilość miejsca w biuletynie pozwala nam na opublikowanie 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.
Fundacja Rosa Mistica - Fontanelle
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)

