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Maryja, nasza nadzieja

ża się słowami, które mogą pomóc 
nam odczytać na nowo w świetle 
wiary doświadczenia które dziś są 
częścią naszego życia, a dzięki któ-
rym możemy sprawić aby doświad-
czenia te stały się szkołą życia. Oto 
one: ”Ty który w ciągłej niestałości 
obecnego życia zdajesz sobie spra-
wę iż bardziej niż kroczyć przez 
życie jesteś rzucany przez burze, 
zwróć swoje spojrzenie i utkwij go 
na zawsze w świetle tej Gwiazdy, 
jeśli nie chcesz zostać przez burze 
te zmieciony. Kiedy nastają burze 
pokus i jesteś w trudnościach i cier-
pieniach, spójrz na Gwiazdę, wezwij 
Maryi… W niebezpieczeństwach, 
w niepewnościach i w strachu, my-
śli swe zwracaj ku Maryi, wzywaj 

nowej fazy kultu Maryjnego pod 
orędownictwem i opieką Dziewicy 
Maryi.

Trzeba podreślić że podczas 
pandemii we Włoszech, Papież i 
Konferencja włoskiego Episkopatu 
a także poszczególni biskupi die-
cezjalni dokonywali aktów zawie-
rzenia wiernych Maryi, widząc w jej 
osobie znak nadziei wokół którego 
gromadzili wiernych na modlitwę ró-
żańcową. W ten sposób wielu wier-
nych sukcesywnie i spontanicznie 
kontynuowało i wciąż kontynuuje tę 
pocieszającą i ukajającą modlitwę 
wykorzystując do tego połączenia 
wirtualne i social networks. 
Św. Bernard w jednej ze swoich 

homilii poświęconej Maryi Gwieź-
dzie Morskiej (Stella Maris) wyra-

Musimy przyznać ze szcze-
rym podziwem, że od mo-
mentu kiedy zezwolone 

zostało uczestniczenie w nabo-
żeństwach, sanktuarium Róży Du-
chownej – Matki Kościoła stało się 
metą wielu pielgrzymów i czcicieli 
napływających z czasem coraz 
liczniej do Fontanelle (zachowując 
wszystkie przepisy i normy ema-
nowane przez rządzących). Liczba 
wiernych wzrosła do tego stopnia 
że postanowiliśmy zaprogramować 
jeszcze jedną Eucharystię przed-
południową w niedziele i święta.

Mamy wrażenie że zmysł wiary 
ludu Bożego, po okresie bojaźni 
i strachu poczuł się pociągnięty 
instynktownie do rozpoczęcia no-
wego życia sakramentalnego i do CIĄG DALSZY NA STR. 2
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W naszej diecezji i w całych Włoszech tak jak w wielu miejscach na świecie 
rozpoczęliśmy ostrożny i stopniowy powrót do normalnego życia i do normal-
nego przeżywania naszej wiary, po okresie próby i doświadczenia, które spo-
wodowane zostały pandemią korona wirusa a która zostawiła po sobie wielkie 
blizny na zdrowiu i na uczuciach wielu bliskich nam osób.

“Akt miłości i wdzięczności
 dzieci Bożych 

względem Pana Boga”
(z dzienniczka Pieriny)
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jej wstawiennictwa… Naśladując 
jej przykład nie zbłądzisz; wzywa-
jąc jej imienia nie utracisz nadziei; 
wznosząc ku niej swój umysł nie 
zbłądzisz. Jeśli w niej znajdziesz 
oparcie, nie powinie ci si się noga; 
pod jej obroną nie ulękniesz się ni-
czego; pod jej przewodnictwem nie 
zaznasz zmęczenia; z jej pomocą 
dotrzesz do celu”.(Homilie na cześć 
Dziewicy Maryi, 2,17).

Maryja zawsze w minionych wie-
kach i dziś, szczególnie podczas 
prób i doswiadczeń, zachowała w 
sobie tajemnicę swojej mocy, zdol-
ność przyciągania do siebie dusz, 
przede wszystkim tych znajdują-
cych się w największych tarapatach: 
jak gwiazda polarna, wciąż obecna 
w tym samym miejscu pomimo cią-
głego przepływu milionów gwiazd 
w czasie, dalej ukazuje nam z mi-
łością, delikatnością i cierpliwością 
swojego Syna, pomaga go odkryć 
na nowo wielu ochrzczonym, którzy 
tonęli pod ciężarem szarej przecięt-
ności i błędnych przekonań, poma-
ga odkrywać miłość i przebaczenie 
swojego Syna tym którzy są dale-
ko i w ten sposób ożywia nadzieję 
jako dar nieoczekiwany, darmowy 
i osiągalny dla wszystkich, nawet 
dla tych którzy w naszych oczach 
są staceni lub niereformowalni.

Maryja dokonuje tego przede 
wszystkim prowaqdząc dusze do 
Eucharystii, do kontemplacji tej 
ogromnej tajemnicy która wprowa-
dza nas na drogę Kościoła i w jego 
życie wspólnotowe 

Jakakolwiek by nie była burza 
przez którą przechodzimy, podnie-
śmy wzrok, utkwijmy go z nadzieją 
w naszej Gwieździe Morskiej, po-
zwólmy się poprowadzić dlikatnie 
do przystani miłości jaką jest Jej 
Syn Jezus.

Ks. Prałat Marco Alba
Rektor Santuarium
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Maryja,
nasza nadzieja

Ciągły napływ pielgrzymów na modlitwę z uważnym przestrzeganiem norm otrzymanych

ODNALEŹĆ ODWAGĘ 
I PRZEKONANIE

Te ostatnie jakże trudne mie-
siące, z pewnością pomogły 
nam wejść głębiej w to chrze-

ścijańskie misterium, którego Ser-
cem jest Jezus, a które dziś dla nas 
mimo upływu ponad dwóch tysięcy 
lat znajdujemy wciąż w Eucharystii.

Wszyscy dobrze to pamiętamy: 
niespodziewanie zostaliśmy osa-
czeni przez wirus dotąd nikomu 
nieznany ale jakże niebezpieczny. 
Poczatkowo wydawał nam się da-
leki, lecz w krótkim czasi zdaliśmy 
sobie sprawę że był on już obecny 
wśród nas i w taki oto sposób zosta-
liśmy zmuszeni do nieuczęszczanie 
do świątyń. Lecz to co było jeszcze 
bardziej przejmujące to niemożność 
uczestniczenia w niedzielnej Eucha-
rystii i niemożność przystępowania 
do Komunii św. 

Trwało to trzy długie miesiące, a 
gdy sytuacja trochę się poprawiła 
wciąż po dziś dzień zmuszeni jeste-
śmy przystępować do Eucharystii 
pośród wielu środków ostrożności. 

Wszystko to nie z naszego wyboru, 
ale z decyzji innych osób (rządzą-
cych) które nie zawsze są zrozu-
miałe.

Z mojego punktu widzenia było to 
ciężkie doświadczenie, ale przyzna-
ję że czegoś mnie nauczyło. Dało 
mi to świadomość że w tym świe-
cie, który stał się tak skomplikowa-
ny, który czuje się bardzo mocny i 
zdolny do panowania nad inymi, a 
w rzeczywistości, w głębi swojego 
serca jest bardzo kruchy i słaby po-
nieważ daleki od Boga, my chrze-
ścijanie praktycznie jesteśmy mniej-
szością. W konsekwencji, ten wielki 
dar Eucharystii, centrum naszego 
życia i naszej wiary, który mieliśmy 
zawsze do dyspozycji, w rzeczywi-
stości może stać się bardzo trudny 
do przeżywania. Tak więc już nie ro-
dzaj łatwego przyzwyczajenia, gest 
oczywisty, ale cel osiągalny tylko 
dzięki wysiłkowi woli i serca, który 
rodzi się z głębokiego przekonania 
że jest czymś bardzo ważnym.

W tym roku, podobnie jak i w poprzednich latach, wypełnia-
jąc bezpośrednie pragnienie Maryi, Matki Kościoła i Róży 
Duchownej – przekazane z zatroskaniem Pierinie – 13 paź-
dziernika obchodzić będziemy Światowy Dzień Komunii 
Wynagradzającej. Za każdym razem była to dla nas okazja 
nie tylko do okazania naszej czci i wiary a także do okazania 
naszej miłości Jezusowi Eucharystycznemu. Myślę jednak 
że w tym roku mamy o wiele więcej motywów aby przeżyć 
to wydarzenie w jeszcze głębszy sposób.
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Używając innych słów chciałoby 
się powiedzieć: uwaga, trzeba nam 
się stawać coraz bardziej świadomy-
mi że dla nas wierzących w Jezusa, 
naśladujących przekaz Jego miło-
ści, przekonanych że On jest wciąż 
żywy i działający wśród nas poprzez 
Eucharystię, dzisiaj, w świecie coraz 
bardziej ześwieczczonym miejsca 
na akty wiary drastycznie się 
skurczyły i dlatego 
trzeba nam te miej-
sca znaleźć i trzymać 
otwarte w naszych ser-
cach.   

Ale otwierać je także 
na zewnątrz nas, z pew-
nością bez przemocy czy 
arogancji ale z wielkim 
przekonaniem i z odrobiną 
odwagi.

Tak, w łaśnie odwaga i 
przekonanie: myślę tu o wie-
lu oficjałach, którzy karmiąc 
się Ciałem Chrystusa, pomi-
mo świadomości własnej kru-
chości dokonywali gestów czy 
dzieł wspaniałych i trwających 
na wieki. Myślę o wielu pokole-
niach prostych chrześcijan, tak-
że i oni w skrytości własnych serc 
czerpali z Eucharystii siłę do prze-
zwyciężnia trudności codzienne-
go życia, przekazując świadectwo 
chrześcijańskiego życia kolejnym 
pokoleniom i tworząc w ten sposób 
łańcuch świadków Chrystusa, który 
trwa do dziś. Myślę o trudnościach 
jakim wierzący musieli stawiać czo-
ła podczas reżimów ateistycznych 
i komunistycznych a które mamy 
wciąż żywe w naszej pamięci. Nie 
zapominam też o problemach wie-
lu chrześcijan prześladowanych za 
wiarę także i dziś. Nas, Bogu dzięki 
te problemy na razie nie dotyczą i 
miejmy nadzieję że taki dzień nigdy 
nie nadejdzie. Ale i na naszym hory-
zoncie pojawiły się wielorakie chmu-
ry. Odnówmy więc naszą wiarę i w 
owym dniu poświęconym przede 
wszystkim Jezusowi Eucharystycz-
nemu odnajdźmy werwę miłości, 
pragnienie zjednoczenia z Nim, 
wolę naśladowania Go wiernie.

Pragnienie i wola dzielenia, w 
naszych trudnościach Jego Krzyża 
aby później razem z nim i z Maryją 
dojść do pełni zmartwychwstania.

Rosanna Brichetti Messori

 Prosimy 
wszystkich 

o modlitwę w 
intencji 

umęczonego 
Libanu.

W tym okresie otrzymaliśmy wiele świadectw od grup modlitewnych pod wezwa-
niem Maryi Róży Duchownej istniejących od wielu lat w licznych krajach. Grupy te 
pragną wejść w bezpośredni kontakt z naszą Fundacją i z autorytetami Kościelnymi 
za nią odpowiedzialnymi. Dziękujemy im z całego serca i raz jeszcze dajemy całą 
naszą dyspozycyjność w przekazywaniu wszelkich wiadomości i wskazówek jakich 
możemy udzielić. 

Z Managuy w Nicaragui. Ze Zgromadzenia Słowa Wcielonego otrzymaliśmy 
poniższe przesłanie: „Przesyłamy moc pozdrowień z Nicaragui od apostolskiej grupy 
modlitewnej Maryi Róży Duchownej przy parafi i św. Piusa X w Managui i pragniemy 
ustanowić kontakt z Wami z Sanktuarium w Fontanelle po to aby móc jeszcze bar-
dziej rozszerzać cześć ku Najświętszej Maryi Pannie. Jesteśmy zorganizowani od 
około 5 lat. W modlitewnym zjednoczeniu z Maryją Różą Duchowną”. Grupa Rodzina.

Z Peru’. Ze wspólnoty Życia Konsekrowanego Córek Maryi Róży Duchow-
nej otrzymaliśmy poniższy tekst: “Jestem siostrą zakonną, mam na imię Klotylda i 
piszę do Was z Peru’ w imieniu wspólnoty prosząc o kontakt z Wami abyśmy mo-
gli szerzyć cześć ku Najświętszej Maryi Pannie Róży Duchownej. W modlitewnym 
zjednoczeniu”.

Grupy modlitewne

z Jego miło-
On jest wciąż 
d nas poprzez 
świecie coraz 
nym miejsca

znie się
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że
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czy 
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a, pomi-
snej kru-
stów czy 
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Dzień powszedni
Godz. 16.00  Spowiedź św.
Godz. 16.30 S. Różaniec św.
Godz. 17.00  Msza św. 

Niedziela i święta
Godz. 10.00 Różaniec św. - 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 Msza św. 

Sobota 5 września (I sobota miesiąca)
Godz10.00  Początek Spowiedzi św.
Godz.10.30 Msza św. - Po niej Rózaniec św. Medytowany.

Niedziela 6 września
Pielgrzymka wspólnot diecezjalnych ze Sri Lanki
Godz. 10.30:   Uroczysta Msza św. animowana przez wspólnoty 

ze Sri Lanki. 
Po południu świąteczny porządek nabożeństw.

Wtorek 8 września – Święto Narodzin Najśw. Maryi Panny
Sobota 12 września – Najświętszego Imienia Maryi
Porządek nabożeństw tradycyjny jak w każdą sobotę
Godz. 20.45: Godzina Adoracji Eucharystycznej

Niedziela 13 września – Miesieczny Dzień Maryjny. 
Porzadek nabożeństw tradycyjny - świąteczny

Wtorek 15 września – Matki Bożej Bolesnej

Sobota 3 i Niedziela 4 października
Pielgrzymka wspólnot Indyjskich ze Szwajcarii
Środa 7 października – Matki Bożej Różańcowej.
Sobota 10 października (II sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Poczatek Spowiedzi św. 
Godz. 10.30  Msza św. - Po niej Różaniec św. z wystawieniem 

Najśw. Sakramentu. 

Niedziela 11 października
Dzień Komunii Wynagradzającej
Godz. 10-12  Spowiedź św.
Godz. 10.00  Błogosławienie chleba i Różaniec św.
Godz. 10.30  Uroczysta Msza św.
Godz.16-18  Spowiedź św.
Godz. 16.00  Adoracja Najśw. Sakramentu i Różaniec św.
Godz. 17.00  Uroczysta Msza św.

Wtork 13 października – Miesięczny Dzień Maryjny.

Niedziela 18 października - Światowy Dzień Misyjny.
Od 20 do 26 października: Różaniec św. animowany przez Ra-
dio Maryja. Codziennie po Mszy św. wieczorowej Różaniec św. 
medytowany animowany przez wolontariuszy Radia Maryja w 
obecności Figury Pielgrzymkowej.

Niedziela 25 października
ZMIANA PORZĄDKU NABOŻEŃSTW - Porządek zimowy 
Przed południem porządek niezmieniony.
Po południu:
Godz. 15.00-17.00 Spowiedź sw.
Godz. 15.00  Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00  Uroczysta Msza św.
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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

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. 


