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Wielu mówi: któż nam wskaże drogę dobra?
Wiersze psalmu 4 wyrażają w sposób poetycki i bezpośredni dwa uczucia, które są zakorzenione w ludzkich sercach
w czasach prób i doświadczeń. Takie doświadczenie i próba
rozpoczęły się w naszej diecezji Brescii wraz z początkiem
okresu Wielkiego Postu, kiedy to dotarł do nas wirus covid-19. Sukcesywnie rozszerzyły się one stopniowo na cały
świat w formie pandemii: wołanie o pomoc do Boga, które
wypływa z ust i z serca człowieka przestraszonego, który w
niebezpieczeństwie nie widzi żadnej pomocy ani żadnej nadziei, a w tym samym czasie ma pragnienie ujrzenia oblicza
Boga, pragnienie usłyszenia Jego pokrzepiającego głosu.
Tego głosu który tak jak przestraszonym uczniom po dniach
Swojej Męki, Jezus kieruje do nas: “Pokój Wam, powstałem
z martwych nie lękajcie się!”

P

rośmy o łaskę pełnego przeżywania tych dwóch uczuć
obecnych w naszych sercach i w naszych duszach, uczyńmy to bez strachu i bez obaw, gdyż
prawda jest taka że im prawdziwsze i głębsze będzie to pierwsze
uczucie, tym pełniejsze będzie doświadczenie wiary paschalnej i do-

świadczenie działania Ducha św.
Pocieszyciela i będziemy w stanie
pojąć jaka pascha/przejście jest
wymagane od nas dzisiaj, w sytuacjach które przeżywamy, aby stać
się nowymi stworzeniami.
Myślę że ten szczególny czas,
dla całego ludu Bożego, który w
wielu częściach świata nie mógł

przystępować do sakramentów
pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych, może stać się wielką
okazją do nowego odkrycia skuteczności naszego chrztu:
to sakrament naszego odrodzenia, umiejscowiony na początku
naszej egzystencji, niewyczerpane źródło naszego życia, chociaż
często zapomniany jako dar Ducha św., przywraca nam godność
dziecka Bożego i więź z Mistycznym Ciałem Chrystusa, Kościołem.
Także dla wielu wiernych i czcicieli Róży Duchownej, te mijające
dni były bardzo trudne, wielokrotnie naznaczone żałobą, samotnością, izolacją, problemami ekonomicznymi i rodzinnymi: Pozwólmy
się oświecić słowami św. Pawła, który opisuje nam prawdziwą
naturę chrztu św. dla człowieka
wierzącego, doświadczenie do
którego przeżywania wciąż jesteśmy wezwani na naszej drodze
odrodzenia poprzez wszystkie
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okoliczności historyczne. W liście
do Rzymian, św. Paweł pisze tak:
“Nie wiecie że my wszyscy którzy
zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie, zostaliśmy wszczepieni także
i w Jego śmierć? Poprzez chrzest,
zostaliśmy więc pogrzebani wraz
z Nim w śmierci, tak aby na wzór
Chrystusa, który powstał z martwych dzięki chwale Ojca, powstać
z martwych i żyć my także nowym
życiem” Rz 6,3-4).
Św. Paweł żyje tym przeświadczeniem i głosi je pierwszym
wspólnotom chrześcijańskim: każda sytuacja “męki” czy “pogrzebania” może wprowadzić nas w
tajemnicę przejścia paschalnego,
może doprowazić nas na nowo
do korzeni naszej wiary, do osobistego i intymnego zjednoczenia
z Chrystusem, aby przeżyć dziś
żywe doświadczenie Jego zwycięstwa nad śmiercią i nad złem.
Tak wielu ludzi i tak wiele sytuacji
w tych ostatnich miesiącach ukazało nam znaki zwycięstwa Chrystusa, żywego i prawdziwie obecnego
w Swoim Kościele. Róża Duchowna, Matka nas wszystkich wierzących, szczególnie tych najbardziej
wątpiących i zalęknionych, niech
nam dpomoże rozpoznać te znaki
i znaleźć w nich pocieszenie i nadzieję.
W tym czasie życie modlitewne w
Sanktuarium było ciągle dyskretnie
i wytrwale kontynuowane, pomimo
wszelkich ograniczeń wprowadzonych przez rząd. Modlitwa ta jak
niewidzialna nić łączyła wszystkich wiernych Róży Duchownej na
świecie i wszystkie prośby cierpiącej ludzkości: każdego popołudnia
od 16.00 do 17.00 odprawialiśmy
godzinną adorację Najświętszego
Sakramentu, w zjednoczeniu z Kościołem diecezjalnym i z naszym Biskupem. Poczynając od Wielkiego
Czwartku rozpoczęliśmy na nowo
codzienną celebrację Eucharystii,
bez obecności wiernych. Modliliśmy się żarliwie w obeconości Je2

zusa i Maryi, a towarzyszyło nam
ciągłe bulgotanie błogosławionej
źródlanej wody, modląc się przede
wszystkim za chorych, za konających, za rodziny w trudnościach,
za pracowników służby zdrowia i
za licznych zmarłych naszej diecezji, naszej Ojczyzny i całego
świata. Ponawialiśmy wielokrotnie

poświęcenie się Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny
w imieniu tych wszystkich, którzy
nas prosili o modlitwę i o wstawiennictwo. Niech Róża Duchowna pomoże nam wrócić jak najwcześniej
do odprawiania sakramentów św.
w naszym Sanktuarium i w licznych świątyniach całego świata, z
sercami odnowionymi, oczyszczonymi i wdzięcznymi Panu. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
Wam wszystkim!
Rektor sanktuarium
Ks. Prałat
Marco Alba

Lekcja do odrobienia
Tym razem przelewam na papier moje przemyślenia i
moje refleksje, i przesyłam je Wam z samego centrum
cyklonu. Tak, właśnie tak. Ja również, w tym momencie, tak jak wszyscy, jestem wciąż zamknięta w domu
z powodu pandemii która atakuje cały świat.

T

en maleńki organizm, wirus,
niewidoczny gołym okiem
trzyma w szachu ludzkość,
która ma zdolność zgłębiania kosmosu aż podróże na księżyc i na
Marsa, teraz bezsilnie patrzy na
śmierć tysięcy ofiar. Niebezpieczeństwo, cierpienie, tragedia które po raz pierwszy od początków
historii ludzkości nie dotyczy tylko
niektórych krajów czy kontynentów
ale wręcz całego świata i które (jak
się wydaje) trwać będą przez długi
czas i jeszcze długo będą nas alarmować.
Zostaliśmy zmuszeni do bronienia się, do patrzenia jeden na
drugiego poprzez pryzmat twarzy
zakrytej maską chirurgiczną, do powstrzymania się od dotykania tego
co nas otacza jeśli nie chronieni
przez rękawiczki, do trzymania się
jak najdalej i do nieufności względem wszystkich.
Niebezpieczeństwo, cierpienie, tragedia które ja tak jak i inni
przeżyłam, jak już wspomniałam,
właśnie w samym centrum cyklonu, w tej Lombardii, uderzonej ze

szczególną siłą, w prowincji - Brescii - która wraz z Lodi, Cremona
i Bergamo biły wszelkie rekordy
w liczbie ciężko chorych i niestety
także i zmarłych. Wszyscy mamy
tutaj jeśli nie bliskiego członka rodziny to przyjaciela lub znajomego
wśród ofiar pandemii. Także Montichiari, na terenie którego położone
jest Fontanelle, zostało od samego
początku uderzone przez tę bolesną spiralę, a która pomimo tego
że w chwili obecnej zwolniła może
w każdej chwili powrócić, miejmy
nadzieję nie z tą samą siłą.
Przed obliczem takiego ogromnego problemu nie można nie zastanawiać się, nie można nie próbować zrozumieć cokolwiek.
Na pierwszy plan wysuwa się
oczywiście aspekt czysto ludzki,
horyzontalny. I na tym poziomie
prędzej czy później medycyna zdoła okiełznać także i tego wirusa tak
jak już to uczyniła z wieloma innymi. A więc normalne życie znów
będzie możliwe chociaż na początku potrzebne bedą jeszcze liczne
ograniczenia, ale normalność po-

wróci i pewnie powróci ze zwiększoną
siłą jak to zwykle bywa po takich tragediach jak te natualne, typu trzęsienia ziemi, cyklony, erupcje wulkanów,
czy wojny. W ten sposób, z bagażem
większego doświadczenia pójdziemy
dalej w przyszłość starając się zapomnieć o tym co bolesne. Tymniemniej,
szczególnie my wierzący, nie możemy
zapomnieć o innym poziomie refleksji,
o tym który szuka sensu i głebszego
znaczenia dla tego co dzieje się wokół
nas i co dotknęło również i naszej wiary: zamknięte świątynie, niemożliwość
przystępowania do Komunii św., pokarmu którym jest sam Jezus i która jest
żywym sercem chrześcijaństwa. Oczywiście mogliśmy się modlić i być może
robiliśmy to częściej i lepiej niż wcześniej, wciągając w krąg naszej modlitwy
także i tych którzy oddalili się od wiary.
Lecz jeśli nie zagłębimy się bardziej w
pełniejsze zrozumienie, wszystko to
może upaść w jednej chwili kiedy tylko
powróci cień normalności
Jeśli się głębiej nie zastanowimy aby
zrozumieć to co od około 3 wieków Jezus i Maryja podczas objawień starają
się nam powtarzać: że ludzkość oddalając się stopniowo od Boga nie może
uniknąć katastrofy, że marginalizując
Boga i Stwórcę nieba, ziemi i rodzaju ludzkiego oraz ograniczając Jego
obecność tylko do tej poetyckiej jak w
pieśniach i żyjąc jakby On wogóle nie
istniał, prowadzi do braku harmonii i
nieładu które sukcesywnie przeobrażają się w zło a za nie pózniej muszą płacić słoną cenę także i niewinni.
Trzeba nam więc modlić się nie tylko
po to aby epidemia ustała, lecz także o
to abyśmy z pomocą Ducha św. umieli
postępować mądrze my, nasi rządzący
i wszyscy mający ważne zadania w naszych wspólnotach i abyśmy wszyscy
razem potrafili na nowo odkryć głębię i
znaczenie naszego życia. Abyśmy nauczyli się na nowo nawiązać tę fundamentalną relację miłości przede wszystkim z Bogiem która w konekwencji
może zaprowadzić nas do ulepszenia
naszych relacji z braćmi, ze światem i
z tą naturą którą tak bardzo sponiewieraliśmy a która teraz się buntuje. Krótko
mówiąc trzeba nam naprawdę odrobić
lekcję którą daje nam Pan, zrozumieć
to co się dzieje i nauczyć się prawdziwej
mądrości aby w konsekwencji skorygować nasze postępowanie.

Otrzymaliśmy bardzo wiele próśb o modlitwę i wiele świadectw wiary w tym okresie tak trudnym dla wszystkich. Publikujemy list jednego z naszych drogich przyjaciół misjonarzy
w Kamerunie, Mbalmayo, 19 kwietnia 2020 roku.
Najdrożsi Przyjaciele Róży Duchownej.
W tę niedzielę Bożego Miłosierdzia przesyłam Wam najlepsze życzenia
Wielkanocne. Niech radość Maryi na wieść o zmartwychwstaniu Jej Syna
przepełni nasze serca, oświeci nasze umysły i umocni naszą wolę w tym
szczególnym momencie pandemii, która wiem że bardzo mocno uderzyła
Wasz region. Modlimy się codziennie aby Miłosierdzie Boże uleczyło chorych
i przyjęło w Swoje słodkie ramiona naszych drogich zmarłych.
Przesłałem Wam życzenia Wielkanocne z opóźnieniem ponieważ także i
my tu w Kamerunie zaczynamy być zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się
epidemii Covid-19.
Faktycznie Covid-19 dotarł także i do nas. Byliśmy przekonami że gorący
klimat tropikalny sprawi że wirus do nas nie dojdzie, ale tak się nie stało. Dotarł on do nas poprzez Kameruńczyków mieszkających w Europie, a którzy
z powodu pandemii i problemów ekonomicznych wrócili do naszego kraju.
Aktualnie mamy około tysiąca zarażonych i 40 zmarłych. Jest dużo wyzdrowień, około 300. W naszym kontekście protokół leczenia przewiduje lek na
bazie klorochininy (przeciwmalaryjny) połączony z antybiotykiem (azitromicina), wydaje się że osiąga dobre wyniki w leczeniu.
Ponieważ kraj nie ma systemu leczniczego adekwatnego do tego typu epidemii, już od połowy marca administracja podjęła bardzo drastyczne kroki aby
przeciwstawić się rozprzestrzenianiu się koronawirusa, między innymi zamykając szkoły i granice. Od około tygodnia maski chirurgiczne są obowiązkowe
w życiu publicznym. Od około 3 tygodni także le nabożeństwa liturgiczne są
zawieszone. Jedynie podczas Triduum Paschalnego celebrowaliśmy liturgię
w małym gronie wiernych, przedstawicieli naszych dzielnic. Przesyłam Wam
kilka zdjęć z wyżej wspomnianych nabożeństw.
Poprzez whatsapp jestem w kontakcie z wieloma wiernymi. Przez wzgląd
na bezpieczeństwo moje i innych zostaję cały czas w domu, chociaż czeka
na mnie mnóstwo pracy, (wiadomości, przygotowanie katechezy i liturgia dla
rodzin). Ewangelizacja zmienia swoją formę ale nigdy się nie zatrzymuje. Odpowiedzialni za wspólnoty dzielnicowe, grupa Caritasu i kateCIĄG DALSZY NA STR. 4
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chiści kontynuują swoją służbę dając upust swojej kreatywności
aby miłość i wiara mogły żyć i rozwijać się.
Na zdjęciach które Wam wysyłamy możecie zobaczyć także
członków Caritasu którzy przygotowują paczki podarunkowe
dla osób najbiedniejszych. Poza tym każdy z naszych chorych
otrzymał wizerunek Maryi Róży Duchownej.
W naszych wspólnotach, oprócz konieczności dostosowania
się do norm sanitarnych, gdyż wirus nie ma ma obaw ani przed
wodą święconą ani przed świątynią, staramy się podkreślać konieczność wykorzystania tego czasu do pogłębienia naszej wiary aby stała się ona bardziej niezbędna i bardziej nasza osobista/personalna (rodzimy się sami i umieramy sami) i aby odkryć
na nowo niektóre wartości trochę zapomniane, takie jak cisza/
silentium, i medytacja a także po to aby nasze rodziny uczyły się
żyć coraz pełniej jako Kościoły domowe.
Kościół objawia się publicznie w dniu zesłania Ducha św. ale
przeżywa swoje narodziny w momencie Zwiastowania, kiedy to
Maryja, w samotności, w zaciszu swojego domu a nie w świątyni, wypowiada swoje brzemienne “tak” dla planu Bożego.
Niech cisza tych naszych dni przeżywanych w zamknięciu,
bez uroczystych liturgii, bez procesji i kadzidła bedzie okazją do
pogłebienia naszego powołania. Niech Maryja, Róża Duchowna, Matka Kościoła wstawia się za chorymi i ludźmi w podeszłym
wieku, które przeżywają dramat samotności i za naszymi zmarłymi, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.

Moc pozdrowień paschalnych dla Ciebie i dla
Przyjaciół Sanktuarium Róży Duchownej.
Ojciec Franco

Na chwilę obecną nabożeństwa liturgiczne
w obecności wiernych są wciąż zawieszone,
na podstawie rozporządzeń rządowych.
Jak tylko otrzymamy rozporządzenia w tej
materii opublikujemy porządek nabożeństw
na stronie internetowej Sanktuarium.
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
Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Wirus Covid-19 w Kamerunie nie zniszczył miłości w rodzinach
ani nabożeństwa do Maryi Róży Duchownej. Oto niektóre zdjęcia
dokumentujące to co w powyższym tekście zostało zaafirmowane.

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.

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
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