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Moeder van de Kerk
In deze uitgave willen we onze lezers de tekst van
de diepzinnige preek aanbieden, die de bisschop
van Brescia op 1 juni 2020 hield, terwijl hij in ons
heiligdom de plechtige concelebratie voorging ter
ere van de Maagd Maria, Moeder van de Kerk, de
dag na het Feest van Pinksteren. Het zijn de woorden van bisschop Pierantonio, die uitdrukkelijk
heeft gevraagd om op die dag te komen in het
heiligdom in Fontanelle, dat opgedragen is aan de Moeder van
de Kerk; Maria helpt ons de tederheid te begrijpen waarmee
zij voor iedereen van ons zorgt,
zij is een veilige bondgenoot in
de onophoudelijke strijd tegen
het kwaad, dat zich vooral opdringt bij toegewijde personen.
In deze tijd van herstel van het
liturgische en gemeenschapsleven
wensen we dat iedereen in de woorden
van onze bisschop kracht en troost in beproevingen vindt en redenen voor nieuwe
hoop op het pad van geloof.

PREEK:
anneer is Maria Moeder
van de Kerk geworden?
Waarom roepen we haar
aan als Moeder van de Kerk? Wanneer is dit werkelijk gebeurd? Zeker,
Maria is nu Moeder van de Kerk,
maar sinds wanneer is dit begonnen? De passage van het evangelie
waarnaar we hebben geluisterd, zou
ons een antwoord kunnen geven. Het
begon onder het kruis: “Onder het
kruis van Jezus stonden Zijn moeder
en de zuster van Zijn moeder – Maria had dus een zuster – Maria, de
moeder van Cleophas en Maria van
Magdala (Joh 19:25). Drie vrouwen
onder het kruis, een van hen was de
moeder van Jezus, die aan het kruis
hangt, nu in de laatste momenten
van Zijn leven, in doodsangst, en we
kunnen ons voorstellen in welk een
verschrikkelijk lijden! Toen Jezus
Zijn moeder zag staan, en bij haar,
de leerling die Hij liefhad – één van
de leerlingen, de anderen waren dus
niet aanwezig, daar was slechts één
leerling –, zei Hij tegen Zijn moeder:
“Vrouw, dit is uw zoon” (Joh 19:26).
“Vrouw”, Hij zegt niet “moeder”, en
dit is merkwaardig. Natuurlijk is zij
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Zijn moeder, maar hier wilde Hij onderstrepen dat Maria als vrouw de
levenskracht in zich heeft. Niet alleen dat, ze heeft de macht om het
leven te verdedigen tegen degenen
die het aanvallen. Zelfs de ietwat
mysterieuze woorden die we in de
eerste lezing hoorden in het licht van
wat Jezus tegen Zijn moeder zegt,
worden duidelijk. Wat voor soort
woorden? Uit het boek Genesis:
“Toen zei God tegen de slang – tegen hem die de mensheid verleidde
en ertoe leidde Gods voorstel te verwerpen – “Ik zal vijandschap tussen
u en de vrouw stellen” (Gen. 3-15)
). Vijandschap tussen jou, de slang,
en de vrouw: jij die de mensheid
probeert te vernietigen, degene die
het gif van de dood in de mensheid
spuit. “Ik zal vijandschap stellen”,
dat wil zeggen een radicaal verschil,
iets waar de een tegen de andere is,
want als de vrouw de figuur is van
degene die het leven voortbrengt, is
de slang degene die de dood veroorzaakt. Vijandschap “tussen jouw
nageslacht en haar nageslacht: deze
laatste zal je kop verpletteren en terwijl ze het doet, probeer je haar hiel
te bijten”... Indrukwekkend!
Het is het beeld van een grote
strijd: de vrouw, die het leven in zich

draagt, strijdend tegen degene die
het op alle mogelijke manieren probeert te verwijderen, het te vergiftigen en die, wanneer hij deze druk
op zijn kop voelt, heftig reageert en
proberen te bijten.
Laten we teruggaan naar het
evangelie van Johannes: “Vrouw,
hier is uw zoon”. Deze zoon vertegenwoordigt ons in feite allemaal.
Deze zoon is de leerling. Het is alsof
Jezus zegt: “Mijn moeder, van nu af
aan zult u, behalve als moeder voor
Mij, ook een moeder voor hem zijn,
en voor al diegenen die hij vertegenwoordigt, mijn leerlingen, zij die in
Mij zullen geloven, en zelfs de hele
mensheid”, omdat de Zoon van God
aan dit kruis sterft om de hele mensheid te redden.
Dit is waarom het hele mensdom
aan Maria is toevertrouwd, en binnen dit mensdom worden degenen
die in Jezus geloven, in Zijn Kerk,
de vertegenwoordiging van deze
redding.
En wat doet de Moeder van de
Kerk ten gunste van de Kerk, van
degenen die er deel van uitmaken?
Dit doet ze: ze strijdt! Ze voert een
strijd om het leven te verdedigen en
ons dat te laten ervaren. Ze laat ons
de schoonheid en de pracht van het

leven ondervinden. En om dit te laten gebeuren, zal ze altijd opstaan
tegen de slang, met al de macht die
de Heer haar heeft gegeven, tegen
degenen die willen proberen het
leven te vernietigen, het te vergiftigen, het te vervuilen, het te corrumperen, en zelfs door de vrijheid van
de mensheid te vertrappen. Dit is
namelijk hoe de zonde werkt: door
druk op ons uit te oefenen, op de
goede beslissingen die we nemen,
vaak door de controle over onze
passies te laten verliezen, die zowel onszelf als anderen ruïneren.
De Maagd waakt over ons als een
moeder, inspireert, adviseert, troost
en corrigeert ons.
De korte passage uit het Evangelie
van Johannes eindigt dan met een
nieuwe zin. Jezus wendt zich tot de
leerling en zegt: “Dit is je moeder”.
Vanaf dat moment nam deze leerling
haar bij zich in huis ‘(Joh 19:27). De
oorspronkelijke taal van het evangelie zegt: “Hij verwelkomde haar
onder zijn kostbare dingen”, in de
omstandigheid die hem toeliet zichzelf te zijn. Met andere woorden,
zei Jezus tegen de leerling: “Je zult
werkelijk mijn leerling zijn als je mijn
broeder wordt en je zult mijn broeder of zuster worden door het mysterie van het vaderschap van God
te accepteren, maar ook de realiteit
van het moederschap van Maria te
verwelkomen”.
Het moederschap van Maria
wordt dus een volledig onderdeel

Uit het dagboek van Pierina 13 juli 1947
nze Lieve Heer zendt Mij om een nieuwe Maria-verering te
brengen voor alle mannelijke en vrouwelijke instituten, ordegemeenschappen en wereldpriesters. Ik beloof aan deze religieuze
instituten, orden en wereldpriesters die Mij buitengewoon zullen
vereren, mijn bijzondere bescherming, de opbloei van geestelijke
roepingen, minder geroepenen die verraad plegen en grote heiligheid bij de dienaars van God. Ik wens dat de 13de van iedere
maand als Maria-dag gevierd wordt. Gedurende twaalf voorafgaande dagen moeten bijzondere gebeden van voorbereiding
gedaan worden. Deze dag moet een herstel zijn voor de overtredingen begaan tegen onze Heer door toegewijde zielen die met hun
zonden ervoor zorgen dat drie scherpe zwaarden mijn hart en het
hart van mijn GODDELIJKE Zoon doorklieven. Op die dag zal ik over
de instituten of religieuze gemeenschappen die mij eren, overvloedige gratie en heiligheid van roepingen laten neerdalen. Moge deze
dag worden geheiligd met bijzondere gebeden zoals de Heilige Mis,
de Heilige Communie, het rozenkransgebed en het Uur van Aanbidding. Ik wens dat de dertiende juli van elk jaar wordt gevierd door
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alle religieuze ordes en dat in elk daarvan er zielen leven in een
grote geest van gebed, zodat geen roeping wordt verraden (WITTE
Roos). Ik zou ook willen dat er zielen leven van vrijgevigheid en
liefde voor opoffering, beproevingen, vernederingen, om te boeten
voor de overtredingen waaronder Onze Lieve Heer te lijden heeft
van toegewijde zielen die leven in doodzonde (RODE Roos). Ik wens
ook dat andere zielen hun leven volledig aanbieden om te boeten
voor het verraad dat Onze Lieve Heer ontvangt van Judas-priesters
(GEEL-GOUDEN Roos). De opoffering van deze zielen zal van mijn
moederhart de heiliging van deze dienaren van God verkrijgen en
een overvloed aan Genade in hun congregaties. Ik zou willen dat dit
mijn nieuwe toewijding zou zijn, die tot elke religieuze instelling zal
worden uitgebreid ”.
Net als elk jubileum dat op een weekdag valt, wordt dit jaar ook
de Mariadag van 13 juli gevierd op de tweede zondag,
dat wil zeggen op 12 juli, in overeenstemming met de bepalingen
die momenteel van kracht zijn

van onze jeugdervaring, zoals in
het begin terecht werd vermeld. De
Kerk is de alliantie van degenen die
het gevoel hebben dat ze haar zonen en dochters zijn; ze zijn geboren
uit een aardse vader en moeder...,
maar Maria’s moederschap is zo uitzonderlijk dat we helemaal onszelf
kunnen zijn.
Om werkelijk de Kerk van de Heer
te kunnen zijn, moeten we het moederschap van Maria aanvoelen, en
hiervoor heeft de Heer haar aan
ons gegeven. Dit moederschap –
ik herhaal – verdedigt ons tegen
het kwaad en stelt ons in staat de
pracht van het goede te ervaren.
Heilige Maria, Moeder van de
Kerk, Mystieke Roos! De roos, die in
de wereld een van de meest expressieve beelden is om schoonheid aan
te duiden, is de bloem bij uitstek. De
roos en de bloemen behoren tot de
mooiste realiteiten die de wereld
kent. Het hoogtepunt van schoonheid is belichaamd in Maria, en deze
schoonheid werd het ideaal van de
Kerk, zoals de Kerk moet zijn. En de
Kerk – laten we het niet vergeten –
zijn wij, wij allemaal samen en ieder
van ons persoonlijk. Ook wij moeten
deze schoonheid bewaken en het
kwaad niet tolereren ons te misvormen.
Laten we haar vanavond dan vragen: Rosa Mystica, heilige moeder
van de Kerk, bewaak de schoonheid die van de Genade komt en die
in ons aanwezig is. Bescherm ons
tegen de aanval van alles wat de
neiging heeft om onze waardigheid
als kinderen van God te misvormen.
En in het bijzonder vertrouwen wij
u alle priesters van de Kerk toe, religieuze mannen en vrouwen en zij
die zichzelf aan God hebben toegewijd, want vaak is de aanval van het
kwaad vooral op hen gericht; door
hen die in de Kerk bijzondere verantwoordelijkheden en taken hebben, en geroepen zijn om een nog
duidelijker getuigenis te geven, te
verleiden, moet de Kerk veel meer
lijden. Moeder, wij vertrouwen u al
deze mensen toe: onze bisschoppen, priesters, paus Franciscus,
alle toegewijde personen en degenen die gedoopt zijn: bescherm hen
allen in die schoonheid die van de
Genade komt, en behoed hen voor
het kwaad”.

Onze kleine en met veel moeite opgerichte religieuze familie is hier precies voor de Allerheiligste Maagd Maria Rosa Mystica en Moeder van de Kerk ontstaan. We sturen u deze foto om
te laten zien hoe we haar in onze kerk hebben geplaatst en hoe onze Moeder wordt vereerd
door de gelovigen, die een grote liefde voor haar hebben. Discipelen van de Aankondiging

Rimanete nel mio amore
Ik schrijf deze regels nog steeds in de beschouwing van de meditatie in de twee dagen die net zijn
verstreken, namelijk het feest van het Heiligst Hart
van Jezus en dat van het Onbevlekt Hart van de
Heilige Maagd Maria die, zoals we weten, elk jaar
op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren
en de volgende zaterdag worden gevierd.

Mgr Marco Alba

n beschouwing, d.w.z. bijna in vervoering gebracht door de sfeer van
liefde die uit deze twee opeenvolgende vieringen voortkomt en die,
als we er aandacht aan besteden, ons leven kan transformeren. En
dit komt omdat ze ons, zonder de noodzaak van te veel studies of redeneringen, tot de diepten van het christelijke mysterie laten doordringen,
waardoor we het rechtstreeks mogen ervaren.
We hebben het over twee feesten die voortkomen uit evenveel verschijningen. Het eerste, dat van Jezus aan de heilige Margaret Maria Alacoque
aan het einde van de zeventiende eeuw, in Paray-le-Monial. Het tweede
dat van Maria aan de herderskinderen van Fatima in 1917. Om onder
andere de betekenis van het verschijnsel ‘verschijningen’ in het goddelijke plan in deze twee gebeurtenissen aan te tonen, worden herhaaldelijk
twee fundamentele dingen met veel geduld en eenvoud uitgelegd, zodat
iedereen het kan begrijpen. Het eerste is dat het christendom de religie
van Liefde is en dat is precies waarom het een levend Hart in het centrum
heeft, dat voortdurend voor een ieder van ons klopt. En het tweede: als
we dit Hart gemakkelijk willen bereiken om ons er diep mee te verenigen,
is de veiligste en snelste manier via een ander buitengewoon Hart te gaan,
namelijk het Onbevlekt Hart van de Maagd, die Hem eerst in haar baarmoeder heeft gevormd, Hem vervolgens baarde en Hem tenslotte aan
de wereld gaf. Dat wil zeggen via Maria, de Moeder van Jezus en onze
Moeder.
Dit zijn dingen die we waarschijnlijk al weten. Het probleem is dat we
misschien, omdat we ze vaak hebben horen herhalen, eraan gewend zijn
geraakt, zodat ze niet langer het wonder in ons oproepen. Een verwondering die in feite heel belangrijk is te hernieuwen, om niet te geloven
dat het christendom uiteindelijk wordt gereduceerd tot het voldoen aan
bepaalde normen of hoogstens aan een waardensysteem, dat in deze

Rector van het Heiligdom Rosa Mystica,
Moeder van de Kerk
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tijd misschien zelfs een beetje achterhaald is en daarom
zou moeten worden veranderd, aangepast aan de tijd
waarin we leven. Een tijd waarin, zoals we weten, het
geloof in God steeds minder plaats inneemt en de mens
in zichzelf een betekenis voor zijn leven zoekt, met als
gevolg een groot lijden en morele wanorde, die vaak heel
dramatisch zijn.
Maar juist om deze redenen lijkt Jezus ons aan het begin van de moderne tijd eraan te herinneren dat God niet
alleen daar is, maar dat Hij Liefde is en dat Hij, de MensGod, de overvloed vertegenwoordigt met Zijn hart.
Liefde die liefde zoekt, d.w.z. Liefde die ieder van ons
zoekt, zodat we onder Zijn liefdevolle leiding ten volste
kunnen leven. En juist daarom stuurt Hij Maria naar Fatima om ons een helpende hand te bieden, om ons door
haar laat aanzetten ons steeds meer met onze Schepper
en Heer te verenigen. Met de hemelse Vader, met het
Woord dat voor ons is geïncarneerd en gestorven en die,
bij het opstaan, deze Geest voor ons verdiend heeft, die
ons nu verandert in kinderen, verenigd met de Heilige
Drie-eenheid, van Hart tot hart.
Rosanna Brichetti Messori

TIJDSCHEMA VAN JULI EN AUGUSTUS 2020
Dagelijks
16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.
17:00 H. Mis.
Elke zaterdag
16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.
17:00 H. Mis – Vooravondmis.
Zon- en feestdagen
10:00 Rozenkransgebed – Biecht
10:30 H. Mis
16:00 - 18:00 Biecht
16:00 - 16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis
Zaterdag, 4 juli - (eerste zaterdag van de maand)
10:00 Biecht.
10:30 H. Mis – daarna meditatief rozenkransgebed en uitstelling van het
Allerheiligst Sacrament
Zondag, 12 juli
Feest van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk
Feestdagen-tijdschema

ZIJ DIE WILLEN BIJDRAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK
MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:
Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
“Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het
register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een “nul”)
POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

WIJ INFORMEREN U DAT EEN YOUTUBE-KANAAL,
TOEGEWIJD AAN HET HEILIGDOM, IS GEACTIVEERD
MET DE VOLGENDE LINK

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:

www.rosamisticafontanelle.it
Allen die video’s van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen
Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:

info@rosamisticafontanelle.it
De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en
de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere
mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in
het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het
moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.
Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Maandag, 13 juli – maandelijkse Mariadag
16:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding.
16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Hoogmis.

Tweemaandelijkse bulletin
van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Donderdag, 16 juli – Feest van de H. Maagd van de Berg van Karmel

Voor satelliet navigatiesysteem: Via Madonnina

Zondag, 26 juli
Feest van de H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria

Voor contacten:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

Zaterdag, 1 augustus - (eerste zaterdag van de maand)
10:00 Biecht
10:30 H. Mis – daarna meditatief rozenkransgebed en uitstelling van het
Allerheiligst Sacrament

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Donderdag, 13 augustus – maandelijkse Mariadag
16:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding.
16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Hoogmis.
Zaterdag, 15 augustus
Tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria
10:00 Mariale processie en Rozenkransgebed.
Zaterdag, 22 augustus - Hoogfeest Maria Koningin

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin “De Stem van Rosa
Mystica” zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen
die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief
per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor
de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat
wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

Nonprofit-tarief van de Stichting:
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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Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
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