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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
 32سنة  3عدد  0202 حزيران  –ايّار 

تصدر كل شهرين فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكامجلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر؟ــــا الخيــهر لنــظــمن سي: ونــولــرون يقــكثي

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :0202الجمعة العظيمة 

اعطى اسقف بريشيا 

المطران بيار انطونيو 

تريموالدا البركة الى سكان 

بريشيا في الشوارع الخالية 

 .في المركز التاريخي

 

   المزمور الرابع على  يدلمباشر بشكل شعري و
إحساسين، حيث اعتقد انهما مشاعر اساسية يختلجان قلب 

، والتي بدأت هنا في ابرشية بريشيانة، اإلنسان وقت المح
بالتحديد في اول زمن الصوم ومن ثم إنتشرت تدريجيا في 

 .العالم اجمع على شكل وباء
، حيث في ساعة الخطر ال صرخة األنسان الخائف الى الرب

يعود يشعر باألمان والدعم ويفقد األمل في  المستقبل، ولكن 
ية نور وجه الرب رؤفي الوقت نفسه يشعر برغبة كبيرة في 

تماما كما طمأن يسوع تالميذه بعد  ويسمع صوته المطمئن
 .ايام الرعب التي عاشوها معه بآالمه وموته

سالم لكم، انا هو القائم من :"فهو اآلن يستمر بقوله لنا
   !الموت، ال تخافوا

 

 . ومسحة المرضى والتوبة بطريقة عادية
اإلسرتثنائية بممكانهرا ان تترين لنرا فرصرة  ولكن هذه الفتررة

إنها سرر نهضرة : ممتازة إلعادة إكتشاف فعالية معموديتنا
ال ينضب، منن لنا في بداية حياتنا وعلى الررغم  ومصدر

من هذا، كثيرا ما ننسى هبة الروح القدس التي منحت لنا 
مرع جسرد الكنيسرة  همامرة ابنراء و وترربطوالتي تجردد كر

 .الحي
لعديررد مررن مجموعررات الصررالة التابعررة ا هرري حررالكررذل  

 لرروزا ميسررتيكا ، فهررم فرري تلر  األيررام األخيرررة والصررعبة،
والترري ط ررت عليهررا الوحرردة والعزلررة والحررداد والخرروف 

 ...إضافة الى المشاكل اإلقتصادية والعائلية
دعونا اآلن نستنير بكلمات القديس بولس التي يصف فيها 

 .اختبار المؤمن بمعموديته
علينرا دائمرا ان نجردده فري حياتنرا حترى نرتمكن مرن إختبار 

مرر  النهوض مجرددا علرى الررغم مرن كرل العرروف علرى 
 .التاريخ

ام تجهلون اننا كرل :"ففي رسالته الى اهل رومية يقول لنا

فرردفن ا معرره ، مررن إعتمررد ليسرروع المسررين، إعتمرردنا لموته،

بالمعموديرررة للمررروت، حترررى كمرررا اقررريم المسرررين مرررن برررين 

ة  األمرروات، بمجررد اآلب، هكررذا نسررل  نحررن ايضررا فرري جررد 

 (.4-3  4رومية )الحياة؟ 

  2صفحة تتمة 

 

 

فلنطلب نعمة المقدرة 
بال وص الى قاع تل  
المشاعر الداخلية والتي 
ا ال تفارق قلوبن
وارواحنا حتى نتخطى 
هذه المرحلة الصعبة 

 .دون خوف وهلع
اإلحساس  كبرفكل ما 
اي الهلع وعدم  "األول
إستطعنا اكثر " األمان
اإلحساس الثاني  تجربة
 عطايا عيد الفصن،  اي 
. 

 

والشعور  الروحعزاء  من

باألمان، فنفهم علرى الفرور 

لرب منرا ان ط  " مرحلة"اي 

نتخطاهررررا اليرررروم، لنواجرررره 

يهررا المواقررف الترري نحررن ف

 .ونصرربن مخلوقررات جديرردة

اعتقررد ان شررعب و اليرروم 

في مختلف انحاء العرالم ال 

يسرررتطيع الحصرررول علرررى 

 اسرار اإلفخارستيا 
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 امثولة نتعل مها 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 من سيظهر لنا الخير؟: كثيرون يقولون

 1صفحة تتمة 

 
عرا  هرذه الحقيقرة فالقديس برولس  

: شعب الكنيسة األولرىالتي اعلنها ل
" المروت "او  "األلم"كل حالة من "

 القيامرررةوفررررح  تقودنرررا الرررى سرررر 
وتأخررذنا الرررى جرررذور إيماننرررا والرررى 
شررررراكتنا الحميمررررة مررررع المسررررين، 
رة،  وتجعلنا نخوض اليوم تجربة حي 

غيررر متوقعررة، فرري إنتصرراره ربمررا 
 . على الموت والشر

 
من الناس شهد فري كثيرر عدد كبير 

مررررن المواقررررف الصررررعبة فرررري هررررذه 
األزمنرررة عالمرررات إنتصرررار يسررروع 

 .كنيستهالحي والحاضر في 
 
روزا ميسرررتيكا ، امنرررا جميعنرررا  يرررا

وبررررررررررررررراألخص ا م الخرررررررررررررررائفين 
شررككين، سرراعدينا فرري التعرررف والم

علرررى إبنررر  الرررذي غلرررب المررروت، 
 .وامنحينا األمل والعزاء

 

نستمر بالصالة فري في هذه الفترة، 
علررررى  ،المررررزار بتصررررميم وسررررري ة

الررررغم مرررن القيرررود التررري تفرضرررها 
 .الحكومة

د جميع المؤمنين  خيط رفيع يوح 
جميع انحتء بروزا ميستيكا في 

وإبتهاالت  إستمرار وهو  العالم 
 .الشعوب المتأل مة

 
كررل يرروم بعررد العهررر مررن السررراعة 
الرابعة حتى الخامسرة نقروم بسراعة 

رعيتنررا  سررجود باإلتحرراد مررع كنيسررة
ومنذ خميس ال سل، . ومع مطراننا

من اسبوع اآلالم، إستعدنا قداديسرنا 
مرررن دون  برررالطبع  اليوميرررة ولكرررن

 .اركة المؤمنينشم
 

سنا لقلب مريم  ت عدةمرا  جددنا تكر 
 .الطاهر

بمسم كل اللذين طلبوا منا الصالة و
امنا  وشفاعة روزا ميستيكا، نطلب من

ان تمنحنا ذل  في اقرب وقت  مريم
ممكن حتى تتمكن من العودة الى 
اإلحتفال باألسرار في كنيستنا وفي 
 العديد من الكنائس األخرى في مختلف

وبقلب طاهر ومتجدد  ،انحاء العالم
يرضي الرب نتمنى للجميع فصحا 

 .مجيدا
 ل والرئيس المسؤ

 المونسنيور ماركو البا
 
 

، غيرررر مرئررري إنررره فيرررروس صررر ير
رررن مرررن هرررزم  دة، تمك  برررالعين المجرررر 

الررذي  اإلنسرران نفسرره ذا هرر .اإلنسرران
صررل يإسررتطاع ان يخترررق الكررون و

ولكررررن مررررع  .الررررى القمررررر والمررررريخ
 مرررنهم ى مئرررات اآلالفاألسرررف نرررر
 .لهذا الفيروس  وناليوم يستسلم

 لريس فقرط فريخطر، معانراة، مأسراة 
بلد معين او قرارة محرددة برل وألول 
ل ممرة في تاريخ البشرية نراها تشر

وهرررذا اجبرنرررا علرررى .العرررالم بأكملررره
البقرررراء حررررذرين ومحجررررورين فرررري 

 .منازلنا لفترة طويلة
ولمواجهة هذا الفيروس اجبرنا على 

قفرازات إرتداء اقنعة على وجوهنا و
فرري ايرردينا والمحافعررة علررى مسررافة 

 .بين بعضنا البعض
 .اصبحنا حذرين لل اية 

خطررر معانرراة ومأسرراة شررعرت بهمررا 
 يشرررخاص فرررمثرررل غيرررري مرررن األ
سربق ان قلررت  .مختلرف انحراء العررالم

لكررم، اكتررب لكررم مررن قلررب العاصررفة، 
بريشريا،  من لومبراردي فري مقاطعرة

المنطقررة األكثررر إصررابة فرري إيطاليررا 
 إضافة الى لودي وكريمونا

 
 

ر نصرررلي كثييررررا بصرررمت وبحضرررو

على هدير صروت مراء  سوع ومريمي

النبع المقد س، من اجل كل المرضى 

واألموات والعائالت التي تعاني مرن 

رري صررعوبات، كمررا نررذكر الطرراقم  الطب 

ي إضرررافة الرررى األشرررخاص  والصرررح 

تنا، وفر ي إيطاليرا الذين توفوا في رعي 

 .وفي العالم اجمع

 

 امثولة نتعلّمها

" من قلب العاصفة"اضع هذه المرة افكاري وتأمالتي على الورق وارسلها لكم " 
في الواقع انا ايضا مثل اي شخص آخر، محجورة في المنزل . نعم هذه هي الحال

 ".بسبب هذا الوباء الذي فتك بالعالم اجمع

 

 

 حيث سجلت عدد كبير مرن. وبرغامو
صابات بهرذا الفيرروس ومرات عردد  اإلإ

 .كبير من األشخاص
ض، إذا لررم الجميررع دون إسررتثناء تعرر ر 

يكن هو شخصيا فمرن المؤكرد ان احرد 
افررراد عائلترره او اقاربرره او معارفرره قررد 

 ...او اصيب او توفي ضتعر  
حترررررى مونتيكيررررراري وفونتانيرررررل قرررررد 
تعرضررررا لهررررذا الوبرررراء امررررا اآلن فقررررد 
إنخفضت نسربة اإلصرابات، ولكننرا مرا 
زلنرا نخشرى مرن إنتشرار موجرة جديرردة 

 .ولىللوباء، نأمل ان ال تكون مثل األ
لمواجهرررررة هرررررذا األمرررررر، ال نسرررررتطيع 
التوقررف عررن التفكيررر وال رروص بهررذا 

 .الموضوع ولو قليال
هنا  خطة اولية يجب إتباعهرا، وهري 

فعرراجال ام الجررال . خطررة إنسررانية بحتررة
سيتمكن العلرم مرن السريطرة علرى هرذا 
 الوباء تماما مثلما تم من قبل السيطرة

حترى ولرو  غيره مرن الفيروسراتى عل
هرررذا األمرررر مزيررردا مرررن الوقرررت اخرررذ 

وحصررد معرره إضررافة اعررداد المصررابين 
  ...والضحايا

وربما ففي النهاية الحياة سوف تستمر 
 تماما من قبل  اكثربزخم وإندفاع 
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مررن يحصررل عررادة بعررد كررل كارثررة  مثلمررا
ات كرررروارث الطبيعررررة مررررن زالزل  وهررررز 

الحرروب التري وبراكين واعاصير او بعد 
 .انهي من صنع اإلنس

، فبالرغم من ثقل هذه األعباء على اكتافنا
نحررررو مشرررراريعنا  ،سرررروف نسررررتمر قرررردما

وننسى كل ما حصل معنا فري  المستقبلية،
الماضررررري، خاصرررررة بالنسررررربة لنرررررا نحرررررن 
المرؤمنين، إذ نررى األمرر بطريقرة أخرررى 

 ...اعمق بكثير مما تبدوو
لمررراذا يطرررال هرررذا نسرررأل انفسرررنا دعونرررا 

الموضوع ايماننا؟ فالكنائس كل هرا مقفلرة ، 
هرذا  وال نستطيع التقرب من سر القربان 

القلرب    -بنفسهيسوع  –هو  ذيالطعام ال
 .النابض للدين المسيحي

بالتأكيد كان بممكاننرا الصرالة مرن منازلنرا 
وربمرررا فعلنرررا ذلررر  اكثرررر مرررن اي وقرررت 
مضررى،نعرا لتوقفنررا عررن اعمالنررا وبقائنررا 

وسرائل اإلعرالن .يلة الوقرت فري المنرزلط
فكل األشخاص كان  ،الصلوات نقلتكافة 
حتررى البعيرردين عررن  ، المشرراركة همبممكرران

 ...اإليمان كانوا يشاركون
ومع كل هذا إذا لم نتعمق اكثر في إيماننا 
سرررينتهي كرررل شررريء مرررع إنتهررراء األزمرررة 

 .والعودة الى حياتنا الطبيعية
به يسوع ومرريم  هنا نفهم تماما ما اخبرنا

فرري عهرروراتهم علررى مرردى ثالثررة قرررون، 
كيررف ان اإلنسررانية تبتعررد ترردريجيا   .كافررة

عن و، واضعين الرب خرالق السرماوات 
واألرض والبشرررية جمعرراء، علررى حرردى، 

حتمرا سرنواجه كارثرة . وكأنه غير موجود
 ،كبيرررررة تسرررربب بهررررا الفوضررررى والتنررررافر
ولكنها سررعان مرا سرتنتهي طبعرا بعرد ان 

 .الثمن عدد ال بأس به من األبرياء يدفع
لذل  علينا ان ال نطلب فقط  إنتهاء الوباء 

ان ينيرنررا  ،بتواضررعوايضررا  هبررل ان نسررال
الررروح القرردس ويوجهنررا ويعل منررا، وينيررر 

والمسررؤلين بيننررا إلعررادة إكتشرراف امنررا حك  
يجري علينرا إعررادة .المعنرى الحقيقري للحيرراة

صياغة عالقة الحب اوال مع و ومن ثرم 
الم والطبيعرة مع بعضنا البعض، ومرع العر

د  بناها وهي بدورها اآلن تتمر   .التي خر 
بمختصررار علينررا فهررم األمثولررة الترري يلقننررا 

ف وفقا لذل   .إياها و، ونتصر 
 روزانا بريشيتي ميسوري
 

 

لقد تلقينا العديد من طلبات الصالة والعديد من شهادات اإليمان 
 .الجميع والتي طالتفي هذه الفترة المأساوية 

ديق اكليركي عزيز على قلبنا من  الكاميرون ، ننشر رسالة من ص
 0202نيسان  91ممبالمايو في 
 .اصدقائي جماعة روزا ميستيكا األعزاء              

ن مجيرد ، بعيرد فصر منيراتيت  ،احرد الرحمرة اإللهيرة ،في هذا اليومارسل ل      
قيامرة ابنهررا مرن برين األمروات، قلوبنررا  ارجرو ان ت مرر فرحرة مررريم العرذراء فري

 .الذي انتشر بشدة في بلدكم ا في زمن الوباء هذاينجميعا وتنير عقولنا وتقو
نحررن نررذكركم يوميررا بصررلواتنا، حتررى تعررانق رحمررة اآلب جميررع المصررابين      

 كراميروننحن ايضا فري ال.والمرضى وتحتضن كل األشخاص الذين إنتقلوا اليه
فرري البدايررة فكرنررا بسررذاجة بررأن   .11كوفيررد   برردأنا بالمعانرراة مررن هررذا الفيررروس

حرارة المناطق اإلستوائية بممكانها ان تبقي هذا الفيروس بعيدا، ولكنها لرم تكرن 
سرعان ما إنتقلرت لنرا العردوى مرن الكراميريون الرذين عرادوا مرن اوروبرا . كذل 
واألزمررة  الكورونررا قرررروا العررودة الررى بلرردهم بسررببب  .لين معهررم الوبرراءحررام

 ....عن العمل والجامعات والمدارس والتوقفاإلقتصادية 
وحوالي اربعين قتيال وعددا ال بأس بره حاليا يوجد اكثر من الف مريض        

حالة، بحيث ان بروتوكول العالج القرائم علرى  333من الشفاءات ما يقارب ال 

مع المضراد الحيروي ازيتروميسرين كران لره ترأثير ( مضاد للمالريا)وروكين الكل
فمنرذ . ولكننا نفتقر الى مراكز صرحي ة مناسربة لحالرة الطرواره هرذه .عال وجيدف

منتصف شهر الذار إتخذت الحكومة تدابير صارمة للحد مرن إنتشرار هرذا الوبراء 
لمرردة  ...والحرردودبمررا فرري ذلرر  إغررالق المرردارس والمحررالت والمراكررز التجاريررة 

إرتداء اقنعة وقفازات في األمراكن  الزامية اسبوع وفرض اخذ تدابير وقائية في
 .العامة 

 .ثة اسابيع اما على صعيد الكنيسة فقد تم تعليق كافة اإلحتفاالت الدينية لمدة ثال
فقط في ثالثية اسبوع اآلالم إحتفلنا مع عدد قليل من المؤمنين اتوا من احياء 

 .ارسل لكم صورا لهذه اإلحتفاالت. مختلفة 
المنزل  انا اتواصل مع العديد من المؤمنين عبر الواتساب وما زلت في

 حامال للفيروس إذ ممكن ان اكون)بدافع الحكمة وإحترام الناس  محجورا
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 عن تكتب التي الجميلة الشهادات من العديد بنقل لنا تسمن ال المساحة
 جميعا نحن .سجالتنا في حفعت كلها ولكن ميستيكا، روزا ماريا

 .األمومي ميستيكا روزا ماريا وبقلب بالصالة متحدين
 فونتانيل – ميستيكا روزا جمعية

 تصدر كل شهرين مجل ة
 ميستيكا روزوا ماريا مؤسسة

P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY 

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 
 :اإلتصال الرجاء للتواصل

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع
 الربن تب ي 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 

روزانا بريشيتي  : المدير المسؤول     
روزا ميستيكا  ماريابإدارة جمعية   

                                                                           
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990 
Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs) 
 

  633/9102مرسوم  لبنان–بعبدات  –ماريا روزا ميستيكا عائلة :   ترجمة الى اللغة العربية 

   جويس فرنيني صايغ                                                                  

 .تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكثر وأكثر
 .نرجو بلطف التعاون مع القراء للحفاع على العالقة مع المؤمنين

عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال العنوان  الحصولاذا كان باإلمكان 

. نتمنى من حضرتكم المساهمة بحد ادنى .بالبريد العادي احتى ال نرسله
ا، حتى المؤسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول عليه

على الراغبين في التبرع او المساهمة  . للذين ال يستطيعون المساهمة
 : الرجاء إستخدام التفاصيل المصرفية التالية

Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE 
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté - 
Inscrit au registre des personnes morales au n ° 550 du 
05/14/9103” 
BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA 
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62 
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722 
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS1 (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 

 

: مخصصة للمزار  على الرابط التالي نعلن عن تفعيل قناة يو تيوب  
https://www.youtube.com/channel/ 
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg 

 :كما انه موجود على الرابط اإللكتروني للجمعية 
www.rosamisticafontanelle.it 

 
تفاالت روزا ميستيكا الرجاء اي شخص يريد إرسال مقاطع فيديو عن إح

 info@rosamisticafontanelle.it: إرسالها على الرابط التالي
 فالجمعية ستدرس محتوى الملف وترى إمكانية إدخاله

 

الحب في العائالت وال  11في الكاميرون لم يقتل الكوفيد 

 اإلخالص والتفاني لروزا ميستيكا

 3صفحة تتمة 
ولكن بقائي في المنزل لم يمنعني ( بأي عوارض اصابدون ان 

بمستثناء  يتوقفكل شيء ف. التعليم المسيحي بين العائالت نشرمن 
 .الكرازة والتبشير

اساسا ان المسؤلين في كاريتاس وفي التعليم المسيحي يتابعون 
من حيث األعمال الخيرية ،ان كان ... خدمتهم ويبدعون في ذل 

 .او اإليمان
هذه صورة تمثل اعضاء كاريتاس يحضرون صناديق لألشخاص  

 .األكثر فقرا وحاجة
دنا  كما اعطينا كل مريض صورة ص يرة لروزا ميستيكا، وأك 

ال " الفيروس" للمؤمنين بضرورة اإللتزام بمعايير السالمة ألن 
 " يقف امام الكنائس وال حتى امام الماء المبار 

يصبن اكثر للفترة كانت مناسبة لتعميق اإليمان وترسيخه وهذه ا
. كل ذل  بصمت وتامل " ولدنا وحدنا ونموت وحدنا. " جوهريا

ناهم لجعل يفالعائالت اصبحت تجتمع مع بعضها اكثر لذا دع
 .الكنيسة في منزل كل واحد منهم

الخمسين مع حلول الروح  في اليوم تتجل  صحين ان الكنيسة 
ولكن في الحقيقة ان الكنيسة ولدت يوم  على التالميذ، القدس

 .لخطة الرب" نعم"البشارة في منزل مريم العذراء عندما قالت 
ورجيات تاتمنى ان يكون صمت ايامنا في وقت العزلة، بدون لي

وقداديس رسمية، بدون مواكبة وبخور، فرصة لتعميق وتعزيز 
 .دعوتنا وزيادة إيماننا

من روزا ميستيكا ان تشفي جميع المرضى، وتهتم بكبار  نطلب
السن الذين يعيشون في قلب المحنة، وان تشفع بكل األموات 

 الذين سبقونا الى بيت الرب  

 فصحا مجيداولجميع اصدقاء روزا ميستيكا  اتمنى لكم 
 األب فرانكو باالتشيني                                          

 

ال تزال المؤمنين ،  حضوربفي الوقت الحاضر ، االحتفاالت 
 .حكومةال لقرارات وفقا  معلقة

على الفور   برنامجالسننشر  جديدة ،ت  صدور قرارابمجرد 
 .نا اإللكترونيعلى موقع

 

http://www.rosamisticafontanelle.it/
mailto:info@rosamisticafontanelle.it

