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Matka Kościoła HOMILIA: 

“Kiedy Maryja została Matką 
Kościoła? Dlaczego wzy-
wamy Ją jako Matkę Ko-

ścioła? Był taki moment hitoryczny 
w którym ta rzeczywistość się zreali-
zowała, czy zainicjowała? Z pewno-
ścią Maryja jest Matką Kościoła dzi-
siaj, w tym konkretnym momencie, 
ale kiedy to wszystko się zaczęło? 
Moglibyśmy stwierdzić że urywek 
dzisiejszej Ewangelii daje nam od-
powiedź na nasze pytanie. Maryja 
zaczęła swoją Matczyną misję pod 
Krzyżem Syna:”Pod Krzyżem Jezu-
sa stały: Jego Matka Maryja, siostra 
Jego Matki (a więc Maryja miała sio-
strę), Maryja żona Kleofasa i Maryja 
Magdalena (J 19,25). Trzy kobiety 
pod Krzyżem, jedna z nich była 
Matką Jezusa. Jezus ukrzyżowany 
podczas ostatnich chwil swojego 
życia, w agonii, i jak możemy sobie 
wyobrazić w wielkim cierpieniu, wi-
dząc swoją Matkę i obok niej umiło-
wanego ucznia – jeden z uczniów, 
pozostałych nie ma, jest tylko je-
den – rzekł do Matki: “Niewiasto, 
oto Syn twój!”(J 19,26). “Niewiasto” 
nie mówi: “matko”, i to nas uderza. 

W niniejszym numerze naszego biuletynu proponu-
jemy wszystkim naszym czytelnikom tekst głębokiej 
homilii, którą w naszym sanktuarium 1 czerwca bie-
żącego roku wygłosił biskup Brescii, podczas uroczy-
stości ku czci Dziewicy Maryi Matki Kościoła, dzień po 

uroczystości Zesłania Ducha św. Dzielimy się z Wami 
wszystkimi słowami wypowiedzianymi przez bisku-
pa Pierantonio, który otwarcie poprosił wiernych o 

przybycie w tym dniu do Fonta-
nelle, do Sanktuarium poświę-
conego właśnie Matce Kościoła. 
Słowa te pomagają nam zgłębić 
piękno czułości z jaką Maryja ota-
cza nas wszystkich w swojej Mat-
czynej trosce aby wciąż trwać 
przy nas sprzymierzona z nami 

w walce ze złem i bliska przede 
wszystkim osobom konsekrowanym. 

W tym czasie kiedy powracamy do cele-
bracji liturgicznych wspólnotowych życzymy 
wszystkim aby odnaleźli w słowach biskupa 

siłę i pocieszenie w czasie próby oraz moty-
wy do nadziei na ścieżce wiary. CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Jest to obraz wielkiej walki: kobie-
ta, która niesie w sobe życie, która 
walczy na wszelkie sposoby prze-
ciw temu kto chce zatruć i zniszczyć 
to życie, i kiedy czuje presję na wła-
snej głowie reaguje gwałtownie. 

Powróćmy do urywka Ewangelii: 
“Niewiasto, oto syn twój!”. Ten syn 
w rzeczywistości uosabnia każdego 
z nas. Ten syn jest uczniem. Wyda-
je się że Jezus mówi: “Matko moja, 
od tej chwili, oprócz tego że jesteś 
moją Matką, będziesz także matką 
dla niego i dla tych wsxystkich któ-
rych on jest przedstawicielem, czyli 
moich uczniów, tych którzy uwierzą 
we mnie, dla ludzkości która uwie-
rzy we mnie i potencjalnie dla całej 
ludzkości, gdyż Syn Boży umiera na 
Krzyżu aby zbawić całą ludzkość. 

Dlatego cała ludzkość zostaje po-
wierzona Maryi, a pośród tej ludz-
kości wszyscy ci którzy uwierzą w 
Jezusa i w Jego Kościół, stają się 
przedstawicielami Jego zbawienia.

Czego dokona Matka Kościoła , 
czego dokona dla dobra Kościoła i 
dla tych którzy będą Jego członka-
mi?

Dokona tego: będzie walczyć! 
Będzie walczyć przy ich boku aby 
bronić życia i aby pomóc luziom 

Oczywiście że Ona jest Jego Mat-
ką, ale Jezus chce podkreślić fakt 
że będąc kobietą ma w sobie moc 
życia. I nie tylko. Ma w sobie moc 
obronienia życia....obronienia go 
przed kim chce go zniszczyć. 

Także słowa pierwszego czyta-
nia, które wydawały się nam trochę 
tajemnicze, w świetle słów które 
Jezus kieruje do Matki, stają się ja-
sne. O jakie słowa chodzi? Z księ-
gi Rodzaju: “Wtedy Pan Bóg rzekł 
do węża, tego który kusił ludzkość 
i doprowadził ją do odrzucenia pro-
pozycji Boga: “Wprowadzam nie-
przyjaźń między ciebie a niewiastę” 
(knfr. Rodz 3, 14-15). Nieprzyjaźń 
miedzy ciebie, który jesteś wężem i 
niewiastę: ciebie, który kusisz ludz-
kość aby ją zniszczyć, który wpro-
wadzasz w ludzkość jad śmierci. 
“Wprowadzam nieprzyjaźń”, czyli 
pewien rodzaj radykalnej inności, 
coś co sprawia że ktoś przeciwsta-
wia się komuś, gdyż jeśli kobieta 
jest obrazem i metaforą tej która 
daje życie, wąż jest obrazem tego, 
który daje śmierć. Nieprzyjaźń mię-
dzy “Jej potomstwem i twoim po-
tomstwem: ono żmiażdzy ci głowę 
a ty będziesz chciał ugryźć Jej pię-
tę.... Niesamowite!

go skosztować do głębi. Pozwala 
nam skosztować piękna życia, jego 
blask. Aby tego dokonać powsta-
wać będzie zawsze z całą Bożą 
mocą, przeciw tym wszystkim, któ-
rzy chcieć będą to życie zatruć, 
zanieczyścić, zniszczyć i zniewolić 
pozbawiając ludzkość prawdziwej 
wolności. To właśnie tak działa 
grzech kusząc nas w tym o czym 
możemy zdecydować my sami, 
w tym co wydaje się nam słuszne 
do wybrania, w naszych emocjach, 
których nie potrafi my kontrolować 
i przez które niszczymy siebie sa-
mych i innych. Matka Boża, jak 
matka czuwa nad nami, podpowia-
da nam właściwe wybory, inspiruje 
nas, wspiera i koryguje nasze po-
stępowanie.

W końcówce urywka Ewange-
lii św. Jana o której mowa, Jezus 
zwraca się do ucznia tymi słowami: 
“Oto Matka twoja!”. I od tej chwili 
uczeń wziął ją do siebie” (J 19.27). 
Oryginalny tekst Ewangelii brzmi: 
“Wziął Ją między swoje cenne rze-
czy”, między te rzeczywistości, któ-
re pozwalały mu być samym sobą.

Znaczenie słów z którymi Jezus 
zwraca się do ucznia mogłoby być 
takie: “Ty będziesz rzeczywiście 
moim uczniem jeśli staniesz sie 
moim bratem, i staniesz się moim 
bratem lub siostrą przyjmując ta-
jemnicę Bożego ojcostwa i akcep-
tując rzeczywistość macierzyństwa 
Maryi”. W taki sposób macierzyń-
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Matka Kościoła 

Z dzienniczka Pieriny 13 lipca 1947 roku

“Nasz Pan posyła mnie aby nieść nowe nabożeństwo do 
wszystkich instytutów i zgromadzeń zakonnych, żeń-

skich i męskich a także do kapłanów diecezjalnych. Obiecuję 
tym instytutom i zgromadzeniom że im bardziej czcić mnie 
będą tym bardziej będą przeze mnie chronione: będą w nich 
kwitły nowe powołania i mniej będzie w nich zdrad, mniej 
dusz obrażających Pana grzechem ciężkim i wielka będzie 
świętość sług Bożych. Pragnę aby 13 dzień każdego mie-
siąca był dniem maryjnym i aby był on przygotowany 
przez 12 poprzedzających go dni. Dzień ten niech będzie 
dniem wynagrodzenia za wszystkie obrazy osób konsekro-
wanych przeciwko naszemu Panu, gdyż obrazy te wnikają 
głęboko w serce Bożego Syna jak trzy ostre miecze.

W 13 dniu każdego miesiąca ześlę na zgromadzenia któ-
re mnie uczczą obfi te błogosławieństwa i święte powołania. 
Dzień ten będzie uświęcony poprzez szczególne modlitwy, 
jak Msza św., Komunia św., Różaniec św, godzina adoracji. 
Pragnę aby 13 lipca każdego roku był uroczyście święto-
wany przez wszystkie zgromadzenia zakonne i instytuty ży-

cia konsekrowanego. Pragnę aby w każdym zgromadzeniu 
były dusze żyjące duchem modlitwy, aby wypraszać łaskę by 
żadne powołanie nie zostało zdradzone (róża biała). Pragnę 
także dusz żywiących miłość do ofi ar, prób i upokorzeń aby 
wynagrodzić za wszystkie obrazy względem naszego Pana 
popełnione przez osoby Bogu poświęcone i żyjące w grze-
chu śmiertelnym (róża czerwona). Pragnę jeszcze aby du-
sze poświęciły całkowicie swoje życie na wynagrodzenie za 
zdrady względem naszego Pana popełnione przez kapłanów 
– Judaszów (róża żółto-złota). Poświęcenie tych dusz upro-
si u mojego matczynego serca uświęcenie tych sług Bożych 
i obfi tość łask dla ich zgromadzeń. Pragnę aby to nabożeń-
stwo rozszerzone zostało na wszystkie instytuty zakonne.

Tak jak każde święto, jeśli przypadać będzie w dniu 
powszednim niech będzie obchodzone w drugą niedzielę

lipca według wskazań przełożonych
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stwo Maryi staje się częścią nasze-
go doświadczenia, naszego bycia 
synami i córkami, tak jak to zostało 
wspomniane powyżej. Kościół jest 
wspólnotą tych wszystkich osób 
które czują się córkami i synami. 
Synami i córkami, którzy pochodzą 
z macierzyństwa i ojcostwa innego 
niż to naturalne ponieważ jest ono 
konieczne aby być rzeczywiście sa-
mym sobą. Aby być rzeczywistym 
Kościołem Chrystusa potrzebujemy 
czuć macierzyństwo Maryi i dlatego 
Pan nam ją podarował. To macie-
rzyństwo – powtarzam – obroni nas 
przed złem i pozwoli nam doświad-
czyć blasku dobra. 
Święta Maryjo, Matko Kościoła, 

Różo Duchowna! Róża jest jedną 
z najbardziej wymownych metafor 
wyrażających piękno, jest kwiatem 
doskonałym. Róża i kwiaty są za-
liczane do najpiękniejszych rzeczy 
jakie świat kiedykolwiek poznał. 
Szczyt piękna wciela się natomiast 
w Maryi i to piękno jest dziś ide-
ałem dla Kościoła, ideałem tego 
czym Kościół ma zostać. A Kościo-
łem, pamietajmy o tym, jesteśmy 
my, wszyscy razem i każdy z nas 
z osobna. Także i my powinniśmy 
strzec tego piękna i nie pozwolić 
aby zło go zniekształciło. 

Prośmy więc dzisiaj: Różo Du-
chowna, święta Matko Kościoła, 
strzeż w nas tego piękna które 
jest darem łaski i które jest w nas. 
Chroń nas i broń nas przed ataka-
mi tych którzy chcą zniekształcić w 
nas wizerunek i godność dziecka 
Bożego. W szczególności powie-
rzamy ci wszystkich pasterzy Ko-
ścioła, osoby konsekrowane po-
nieważ często agresja na nich się 
koncentruje. Jest rzeczą oczywistą 
że chcąc uderzyć w Kościół uderza 
się przede wszystkim tych którzy 
mają w nim szczególną odpowie-
dzialność, szczególne zadanie, kto 
powołany jest aby dać jasne świa-
dectwo, aby sprawić Kościołowi 
jeszcze większe cierpienie. Matko 
nasza, powierzamy ci wszystkie 
te osoby: naszych biskupów, na-
szych kapłanów, naszego Papieża 
Franciszka, osoby konsekrowane 
i wszystkich ochrzczonych: zacho-
waj ich w pięknie Twojej Łaski i broń 
ich przed złem”. 

Prałat. Marco Alba
Rektor Sanktuarium 

Róży Duchownej

Nasza mała i walcząca z trudnościami rodzina zakonna, narodziła się właśnie przed tym 
wizerukiem Maryi, Róży Duchownej i Matki Kościoła. Wysyłamy zdjęcie aby pokazać jak 
Ją ulokowaliśmy w naszej swiątyni i jak jest czczona przez naszych wiernych, którzy 
bardzo Ją szanują.

Pozostańcie w mojej miłości

W czasie medytacji, byłam porwana przez atmosferę miłości, która 
promieniowała z tych dwóch świąt, gdyż jak tylko poświęcimy 
im odrobinę uwagi nie mogą one nie przemienić nas i naszego 

życia. Dzieje się tak dlatego że wprowadzają nas bezpośrednio w do-
świadczenie głębi samej Tajemnicy chrześcijaństwa, bez potrzeby wiel-
kiej erudycji czy szczególnie głębokich refl eksji.

Obydwa te święta biorą początek z objawień prywatnych. Uroczystość 
Serca Pana Jezusa zapoczatkowana została dzięki objawieniom Pana 
Jezusa, jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque pod koniec 16 wieku 
w Paray-le-Monial. Święto Niepokalanego Serca Maryi bierze początek 
w Fatimie, kiedy Maryja objawia się pastuszkom w 1917 roku.

W Bożym planie zbawienia ekonomia tych “objawień” ma swoje wielkie 
znaczenie i aby pomóc nam to zrozumieć, są nam wciąż powtarzane 
dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza to ta że chrzescijaństwo jest religią 
miłości i dlatego ma w swoim centrum żywe Serce. Serce które wciąż bije 
dla każdego z nas. Druga: jeśli chcemy łatwiej dotrzeć do tego Serca i 
z nim się zjednoczyć to najprostszą drogą do niego jest inne wspaniałe 
Serce, a jest nim Niepokalane Serce Maryi, które najpierw ukształtowało 
a później poczęło i dało światu Serce Jezusa. Idźmy do Niego przez Ma-
ryję, Matkę Jezusa i naszą Matkę

Są to prawdy które z pewnością znamy już od dawna. Problemem jest 
to że znając je od dawna, prawdopodobnie tak się do nich przyzwycza-
iliśmy że już nie wzbudzają w nas żadnego podziwu ani uczuć jakie po-
winny wzbudzać.

Podziw jest natomiast bardzo ważny aby nie wpaść w przekonanie że 
chrześcijaństwo ogranicza się tylko do zachowywania przykazań lub do 
przestarzałego systemu wartości, który dobrze byłoby zmienić aby go 
uaktualnić i dostosować do czasów w których żyjemy. A jak wiemy, w 

Piszę ten artykuł będąc jeszcze w stanie kon-
templacji po dwóch ostatnich dniach w czasie 
których medytowałam uroczystość Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa i święto Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny. Wszyscy wie-
my kiedy są one obchodzone (druga niedziela 
po Bożym Ciele).

CIĄG DALSZY NA STR. 4
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Dzień powszedni
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00  S. Msza św.
Każda sobota
Godz. 16.00  Spowiedź św. Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 S. Msza św. z liturgią niedzielną.
Niedziele i święta
Godz. 10.00  Różaniec św. i spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św.
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 lipca (1 sobota miesiąca)
Godz. 10.00  Spowiedź św.
Godz. 10.30:  Msza św. – Po mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu i 

spowiedź św.
Niedziela 12 lipca - Święto Róży Duchownwej, Matki Kościoła
Świąteczny porządek nabożeństw.
Poniedziałek 13 lipca – Miesięczny dzień maryjny
Godz. 16.00  Adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź św.
Godz. 16.30  Różaniec św.
Godz. 17.00  Msza św.
Czwartek 16 Lipca 
Wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Góry Karmel
Niedziela 26 lipca - Wspomnienie liturgiczne św. Joachima i Anny, 
rodziców Najśw. Maryi Panny. 
Sobota 1 sierpnia (1 sobota miesiąca)
Godz. 10.00  Spowiedź św. 
Godz. 10.30   Msza św.  – Po mszy św. Różaniec medytowany i adoracja 

Najśw. Sakramentu.
Czwartek 13 sierpnia - Miesięczny dzień maryjny
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Msza św.
Sobota 15 sierpnia
Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.
Świąteczny porzadek nabożeństw.
Godz. 10.00 Procesja maryjna i Różaniec św.
Sobota 22 sierpnia
Wspomnienie liturgiczne Najśw. Maryi Pany Królowej
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 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

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

Ograniczona ilość miejsca w biuletynie pozwala nam na opubliko-
wanie 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

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie pro-
simy 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, któ-
rzy życzą sobie nadal otrzymywać pocztą, prosimy o wkład minimal-
nej ofi ary. 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 społeczność- 
Zarejestrownay 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

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg

UPRZEMIE INFORMUJEMY PAŃSTWA ŻE ZOSTAŁ 
AKTYWOWANY KANAŁ YOUTUBE, POŚWIĘCONY
SANKTUARIUM NA PONIŻSZYM LINKU:

Znajdziecie Go Również Na Home Page Naszej Ofi cjalnej Strony:
www.rosamisticafontanelle.it

Kto pragnie nam przysyłać videos z odprawianych nabożeństw 
w grupach Róży Duchownej, może to uczynić na następujący
adres emailowy:
info@rosamisticafontanelle.it
FSukcesywnie Fundacja czuwać będzie nad zawartością tych 
materiałów i nad możliwością ich opublikowania. 
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czasach w których żyjemy wiara w Boga zajmuje coraz 
bardziej marginalne miejsce i człowiek szuka wewnątrz 
siebie sensu własnego życia co w konsekwencji pro-
wadzi do cierpienia i do rozgardiaszu moralnego które 
czasem są straszne. 

Właśnie dlatego, na poczatku epoki modernej, kiedy 
to wszystko się rozpoczynało, Jezus objawił się ludzko-
ści aby przypomnieć nam że Bóg nie tylko istnieje, ale 
że jest miłością i że On Bóg-człowiek, ze swoim sercem 
doskonale przedstawia pełnię tej miłości. Miłość, która 
szuka miłości, szuka każdego z nas abyśmy mogli żyć 
nasze życie w pełni, z Nim jako naszym miłosnym prze-
wodnikiem.  

I to dlatego później posłał Maryję do Fatimy, aby ofi a-
rować nam jeszcze jedną pomocną dłoń, aby przycią-
gnać nas, poprzez Maryję, jeszcze bliżej ku naszemu 
Stwórcy i Panu. Ku Ojcu, który jest w niebie, Słowu któ-
re się wcieliło umierając za nas i powstając z martwych 
by dać nam tego Ducha który przemienia także i nas w 
synów i córki, zjednoczonych ze świętą Trójcą, Serce 
przy sercu.

Rosanna Brichetti Messori


