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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
 02سنة  5عدد  0202  األولتشرين  –ايلول 

تصدر كل شهرين فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكامجلة   

 

 رجاؤنا ،مريم

ا كما في مختلف انحاء العالم،في إيطالي، ابرشيتنا  في   
نبدأ من جديد وبشكل تدريجي وحذر بإستئناف رحلة اإليمان وحياتنا العادية،   

".بعد فترة من الحجر وحالة الطوارئ التي طغت على حياتنا   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بالتأكيد مريم اليوم هي اّم للكنيسة  ولكةم منةت متة  

 بدأت بأمومتها تلك؟
فأمومةة  مةةريم . وم يعطينةةا الجةةوام  تمةةاإنجيةةا اليةة

 .بدأت مم عل  اقدام الصليم
وكانةةت واقتةةات عنةةد الصةةليمخ امةة  وأ ةةت امةة  "

يو نةةةا ." )مةةةريم ةوجةةة  كلوبةةةا ومةةةريم المجدليةةة 

إتا مةةةم بيةةةنهم كانةةةت ام يسةةةو خ يسةةةو  ( 11/52

الةةتي يتعةةّتم علةة  الصةةليم ويعةةاني فةةي ل  اتةة  
 .األ يرة

 

 

11- 11 
 5252تشريم األوا 

 

 تحاد عالميإ
 التصحيحية للمناولة

 
 
 
 

فعا  م وإمتنام مم  "

 " األوالد ال  الرم

 (مم يوميات بيارينا)     

 

إلعتةةراب بأّنةة  بدهشةة  وإمتنةةام علينةةا ا

منةةةت إعةةةادة إفتتةةةا  الكنةةةا   وأمةةةاكم 

العبةةادة عامةة خ فةةرم مةةةار ماريةةا روةا 

الكنيس خ اصب ت وجهة  اّم  –ميستيكا 

ال تنقطةةةةةةةد للعديةةةةةةةد مةةةةةةةم ال جةةةةةةةا  

ب يةةةة  . والمصةةةةليمخ بأعةةةةداد كبيةةةةرة

اصةةبل لةةةدينا قةةةدا  صةةةبا ي إ ةةةافي 

 .لنهار األ د

يبةةةدو وكأنةةةة  بعةةةةد الرعةةةةم وال ةةةةوب 

بةةةدن مةةةم جديةةةد يرغةةةم شةةةعم   بال

وبةةةةةاليوا فةةةةةي العبةةةةةادة واألسةةةةةرار 

طةةةالبيم ال مايةةة  والعةةةةان مةةةم مةةةريم 

 .العتران

  

  ةةةا عةةةوة علةة  تلةةك كةةام وا ةة ا

  فترة الطوارئ واإلغةق في إيطالياخ 

في جميد ان ةان إعةم البابا واألساقت  

إيطاليةةةا رسةةةميا ام العةةةتران األم هةةةي 

توّ ةد  ولهةا بصةةة ندة بادرة اما اكية

 .مسب   الوردي 

اراد اغلبيةةة  المةةةامنيم العةةةي  بشةةةكا 

عتةةةةوي هةةةةتا العةةةةةان وتلةةةةك بصةةةةةة 

مسةةب   الورديةة  علةة  شةةبك  التواصةةا 

 .اإلجتماعي

 

 هناك مقاال لسام برناردو في ستية

 يساعدنا عل   (نجم  الب ر)ماري 

ما نعيش  اليوم  إعادة قرانة 

  اموتص يل إيماننا ويساعدنا عل  

اف  تعاليمنا وكتاكرتنا  ال نتقد

 :المسي ي 

انةةت الةةتي فةةي  الةة  عةةدم إسةةتقرار "

مقتوب  ومستمر في  ياتك ال الي خ 

مةةةم  ومشةةةتت بةةةيم العواصةةةب اك ةةةر

 المشي عل  األرضخ

 

 

  2صفحة تتمة 
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 رجاؤنا ،مريم

1صت   تتم    

 التدّفق المستمر للحجاج من اجل الصالة مع اإللتزام بكافة التدابير الوقائية

 .نجد الشجاعة والقناعة           

وإتا ما إلتةمنا كا سن  بهتا العيد لي  فقط لتنتيت رغب  مريم " 

انا أامم . في القربام المقّد  لن هر  بنا الكبير ليسو  اّنما 

بأنها فرص  لنا وسبم آ ر لعي  هتا ال د  بمةيد مم الجدي  

 ".والعمق

 
في الواقد ام األشهر األ يرة 

ولكنها . كانت بياي  الصعوب 
يرة  جعلتنا نتهم اشيان ك

وساعدتنا عل  إ تراق هتا السر 
 .المسي ي بشكا اف ا

يسو  هو القلمخ بعد التي سن  
مم تجسده هو متجّسد اليوم في 

 .القربام المقّد 
كلّنةةةا نعلةةةم جّيةةةدا كيةةةب سةةةارت 

فجةةةةأة وجةةةةدنا انتسةةةةنا : األمةةةةور
م اصةةةةةةروم بتيةةةةةةرو  غيةةةةةةر 

بةةةيم  .معةةةروب و طيةةةر لليايةةة  
اجبرنةةا علةة  التباعةةد يةةوم وآ رخ

لتهام اإلجتماعي والتوقب عم ا
ال  الكنا  خ ولكم مةا هةو اك ةر 

قةادريم علة    طورة اننا لم نعد
المشةةةارك  فةةةي القةةةدا  اإللهةةةيخ 
 .والتيتية  مةةم جسةد الةةرم ودمةة 
وهةةةتا الو ةةةد دام طةةةواا  ة ةةة  

ولكةةةةةم ومةةةةةد ت ّسةةةةةم . .اشةةةةةهر
األو ةةا  تةةم إسةةت ناب القةةدادي  
 عل  الرغم مم إستمرار

التيرو  ولكم مد األ ت بك ير 
ن م لم ن تار  .مم اإل تياطات

 .هتا الو د ولم نتهم  ابدا
مم تجربتي ال اص  استطيد 

 قية هتا الو د  إتاكامالقوا 
خ فهو علّمني بعض للياي 
 .األشيان

فهتا العالم مليئ بالعقد ومهما  
كنا اقويان وقادريم عل  

السيطرة عل  كا شين نجد 
انتسنا  عتان وغير قادريم 
عل  فعا شينخ ألننا ن م 

عم بعيديم  ون م سي ييمالم
وبالتالي  .خ ال نساوي شي ا 

ختلك الهدّي  فرم اإلف ارستيا
الع يم  مم   تعال خ مركة 
إيماننا المسي يخ كانت متوفرة 

نجد لنا دا ما وفي كا وقتخ 
مد  اليوم صعوب  في التعاي 

هتا لي  نوعا . ال رمام منها
والتي يمكم  مم العادات السهل  

هدب  ا ان بمنهاخ  الت لا
  بررادتنا التي يمكم الوصوا الي

 تأتي عم قناع  عميق 
 

 

 خ اف  عل  عينيك  ابتتيم في تألّق هةتا الةنجم

 ام تيرق في  لم  العواصب اتا كنت ال تريد

وسط   تبئرفتا هّبت الريا  ا إأمّ .األعاصير و

 الص ور مم الم م وإستمر بالن ر ال  النجم

 .واطلم مريم

 اف ةةت مةةريم علةة  قوتهةةا فةةي جةةتم النتةةو  

عل  مّر القرومخ  اصة  مةم  ةةا التجةارم 

 ي  تبرة سر قوتهةا وجاتبيتهةا  خ في تاري نا

كةةنجم : أسةةايللنتةةو  خ  اصةة  اول ةةك األك ةةر 

 .قطبيخ  ابت

 يعل  الرغم مم التييير المستمر للنجومخ فه 

ستمر في اإلشارة والداللة  علة   ةم و نةام ت

 ية   خ وبعيةد كا م لةوملوصبر إبنها يسو  

متجةةددة فةةةي تكشةةب كةةا ردانة وت يةةةر رغبةة  

فتجعةةةا األمةةةا م ةةةا هدّيةةة  م بتةةة  وغترانةةة  

مةم  ةةا مجاني  غير متوقع  لكا وا د مناخ 

 سر اإلف ارستيا

ي صةةا تلةةك مةةم  ةةةا إعةةادة النتةةو  بلطةةب 

الةة  القربةةام المقةةّد  والةة  التأمةةا بهةةتا الليةةة 

العميق جدا والتي يعرفنا دا ما بطريقة  جديةدة 

 .عل  مسيرة الكنيس  في  ياة المجتمد

فمهما كةام الب ةر الةتي نعبةره عاصةتاخ لنرفةد 

 .ب ق  ال  نجم  الب رن رنا دا ما 

دعونا نسمل ألنتسةنا ام ننقةاد ب  ةو  الة    

 .المةت اآلمم لم ب  إبنها يسو 

 

 األسقب ماركو البا                            

 عميد المةار                         
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  .بع م  هتا السر
إ ترواخ علينا ام ندرك : بر تصار

اك رخ ن م المامنيم بيسو خ بأن  ال 
يةاا عل  قيد ال ياة ويعما بيننا وهو 

 .موجود في القربام المقّد 
 

اليوم ومد تةايد النةاعات المسي ي خ 
نترك  دعوناخ وتقلّا الوالن للرم 

وبعدها ننطلق ال  . تو   للرمقلوبنا مت
ال ار  إتا لةم األمرخ لي  بالعنب 
 واليطرس خ ولكم بك ير مم اإلقتنا 

 .والقليا مم الشجاع 
 مااّنهاعتقد : نعم فقط الشجاع  والقناع 

عل   التيم مم القديسيم لك يرغتان  اكان
الرغم مم  عتهم البشريخ قاموا 
برنجاةات عل  مّر القروم وبأعماا ال 

 .تنس 
 

 ت  في األجياا السابق خ كام هناك 
كانوا . مسي ييم البسطان يماي ا قّديس

يستمّدوم قوتهم وع متهم مم القربام 
المقّد  خ فوجدوا القوة لعي  صعوبات 
 ياتهم اليومي خوالت  ي  بأنتسهم 

 .إلعطان ال ياة لآل ريم
 

اعتقد ام الصعوبات التي عان  منها 
شيوعي  المامنوم في  ا األن م  ال

المل دة ليست بقليل  والبعض منكم ال 
كتلك فرم المسي ييم . يةاا يتكرها

 .إ طهدوا في أجةان ك يرة مم العالم
 

بالنسب  لناخ وال مد هلل لم نشهد لهته 
األ دا  ونأما ام ال يكوم تلك في 

ولكم ومد تلك نواج  الك ير . المستقبا
لتلك دعونا نجدد إيماننا . مم الصعام
ليوم ال اا والممية والمكّر  في هتا ا

بشكا  اا ليسو  اإلف ارستياخ فنعيد 
إكتشاب دافد ال مخ والرغب  في 
 .اإلت اد مع  واإلستعداد لمتابعت  بالكاما

وإرادتنا بمشارك  االمنا مد رغبتنا 
وصعوباتنا بصليب  وآالم  فنكشتشب 

 .مع  ومد مريم ملئ القيام 
 

انا بريشيتي ميسوريروة  

مم مجموعات صةة سميت عل  إسم ماريا هادات  ةا هته التترة تلقينا العديد مم الش
وهته المجموعات  .روةا ميستكا خ موجودة منت سنوات مم مناطق م تلت  مم العالم

عل  إتصاا مباشر مد الجمعي  األم والسلط  الكنسي  المساول  ترغم اآلم في ال صوا 
كا األ بار التي تهمهم والتوجيهات التي  جهوةيتنا بريصاارهم بصدق وناكد نشك .عنها

 .يمكننا إقترا ها
 

نرسا : " نتلق  ما يلي من ماناغوا من نيكاراغوا، من مجمع الكلمة المتجسد،
ت ي  مم نيكاراغوا مم المجموع  الرسولي  لماريا روةا ميستيكا مم ابرشي  سام بيو 

 لق تواصا مد مةار فونتانيا وبالتالي نكوم قادريم عل   العاشرخ مم ماناغواخ بهدب

مد سنوات  2ن م بدأنا منت  والي . نشر التتاني لمريم الكلي  القداس  عل  نطاق واسد

 ."المجموع  العا لي . اإلت اد بالصةة مد امنا روةا ميستيكا 
 

ا ما تلقين ،من مجموعة الحياة المكرسة ألخوات ماريا روزا ميستيكامن البيرو
بكم مم  انا األ ت كلوتيد مم البيروخ نياب  عم ا واتي اللتيم طلبوا مني اإلتصاا" :يلي

 .واإلت اد بالصةة. اجا مشارك  الوالن والتتاني لماريا روةا ميستيكا
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 عم تكتم التي الجميل  الشهادات مم العديد بنقا لنا تسمل ال المسا  
 جميعا ن م .سجةتنا في  ت ت كلها ولكم ميستيكاخ روةا ماريا
 .األمومي ستيكامي روةا ماريا وبقلم بالصةة مت ديم

 فونتانيل – ميستيكا روزا جمعية

 تصدر كا شهريم مجلّ 
 ميستيكا روةوا ماريا ماسس 

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

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 
 :اإلتصاا الرجان للتواصا

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع
 الربل تبيي ال جمعي 

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 المساوا     
 بإدارة جمعية ماريا روزا ميستيكا 

                                                                           
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                                                                   

 .تكاليب الش م إلرساا مجل  ماريا روةا ميستيكا بالبريد تةداد اك ر وأك ر
 .د القران لل تا  عل  العةق  مد المامنيمنرجو بلطب التعاوم م

عليها بواسط  البريد أإللكتروني نرجو منكم ارساا العنوام  ال صوااتا كام باإلمكام 

. نتمن  مم   رتكم المساهم  ب د ادن  .بالبريد العادي ا ت  ال نرسله
الماسس  ستواصا إرساا المجل  لكا مم يرغم بال صوا عليهاخ  ت  

عل  الراغبيم في التبر  او المساهم   . طيعوم المساهم للتيم ال يست
 : الرجان إست دام التتاصيا المصرفي  التالي 

Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE 
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté - 
Inscrit au registre des personnes morales au n ° 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: 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 

 
: الينعلم عم تتعيا قناة يو تيوم م صص  للمةار  عل  الرابط الت  

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

 :كما ان  موجود عل  الرابط اإللكتروني للجمعي  
www.rosamisticafontanelle.it 

 
اي ش ا يريد إرساا مقاطد فيديو عم إ تتاالت روةا ميستيكا الرجان 

 info@rosamisticafontanelle.it: سالها عل  الرابط التاليإر
 فالجمعي  ستدر  م توى الملب وترى إمكاني  إد ال 

 

 0202  ايلول وتشرين األول: لشهري  اإلحتفاالت برنامج
 

 :كل يوم

 قداس  10:22      الوردية0  11:12إعترافات     0 ::110

  وأيام العيداألحد 

 القداس0  12:12إعترافات     –وردية ال0  12:22

 إعترافات0   10:22 – 11:22

 قداس  10:22      الوردية0  11:12إعترافات     0 ::110

 السبت األول من الشهر 0  ايلول 5السبت  

 سجود للقربانودية روالقداس يليه 0  12:12إعترافات    0  12:22

  نكيةقداس للجالية السريال  ايلول 6األحد 

 صباحا قداس إحتفالي للجماعة السنغالية 12:12

 الظهر ككل يوم احدبعد 

 ايلول عيد ميالد مريم العذراء 8اإلثنين 

 اإلحتفاال ككل يوم سبت: مريم الكلية القداسة : ايلول 22السبت 

 ساعة سجود  52:02

  نهار مريمي البرنامج المعتاد:  ايلول 21األحد 

 الصليبعيد : ايلول  25الثالثاء 

 : تشرين األول  4الثالث واألحد السبت 

  من الجاليات الهندية من سويسراالحج 

 تشرين األول عيد سيدة الوردية 7األربعاء ا

 تشرين األول السبت الثاني من الشهر 21السبت 

 يليه وردية وسجود القداس0  12:12إعترافات     –0 12:22

 تشرين األول يوم المناولة التعويضية 22د األح

 إعترافات 12:22-15:22

 القداس اإلحتفالي  12:12   تبريك الخبز ومسبحة الوردية  12:22

 إعترافات0   10:22 – 11:22

 قداس  10:22      الوردية0  11:12إعترافات     0 ::110

 

 
 

 + 111500111010: المساوا + 11212110111: إلستعةماتا 

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

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