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Prowadź moje serce pośród burz
Te słowa jednej z tradycyjnych pieśni Maryjnych we Włoszech, przez długie
lata uczyły nas zwracać się z ufonością do Niepokalanej Dziewicy Maryi.
Są to słowa proste i bezpośrednie. Dzieki nim lud Boży wyrażał swoje
najprawdziwsze uczucia, które rodziły się z autentycznie przeżywanej
wiary w trudach codziennego życia.

W

tym roku słowa te mogą
pomóc nam przeżyć w
sposób bardziej świadomy dwie rzeczywistości tak
bardzo nam bliskie: czas który

przeżywamy a który naznaczony
jest światową pandemią, a która
ostatnio dramatycznie się przebudziła w Europie i w świecie oraz
pierwszą rocznicę ustanowienia

nowego Sanktuarium Róży Duchownej – Matki Kościoła. Z okazji tej rocznicy nasz J.E. Biskup
Tremolada przewodniczyć będzie
uroczystej Mszy św. 7 grudnia bieżącego roku.
Faktycznie, potrzeba nam, z ufnością i z pokorą, wzywać tego
wielkiego daru aby ludzkie serca
nie pogubiły się w trudnościach
i burzach życia, lecz aby mogły
być one wspierane, prowadzone
i pocieszane; dla nas wierzących
to wielka okazja do odkrycia na
nowo Bożego dziecięctwa i tej
wiary, która podobna jest do domu
zbudowanego na skale, oraz tego
pocieszenia, które znaleźć moCIĄG DALSZY NA STR. 2
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żemy wzdłuż szlaków naznaczonych brateską miłością i komunią.
Dziewica Maryja zachowana od
grzechu pierworodnego – czyli
od źródła prawdziwego strachu
jakim jest oddalenie się od Ojca –
jako Rozdawczyni łask, która zna
głębię ludzkiego serca jak i jego
słabości, wie jak go prowadzić autentycznie tak aby pomimo burz i
przeciwności poprowadzić go na
spotkanie z Ojcem. Pomaga nam
Ona kroczyć drogą podobną do tej
przebytej przez syna marnotrawnego: w burzach i w oddaleniu od
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wszelkiego oparcia sugeruje nam
jak wejść w głąb własnego serca i
jak spojrzeć na siebie w prawdzie
i w miłości tak aby odnaleźć pragnienie powrotu do Ojca i odkryć
na nowo Jego że jesteśmy kochani.
Tę drogę możemy przebyć także i dziś, kiedy wszystko zwraca
się przeciw nam i chce go zdezintegrować i zniszczyć nasze relacje. W przyzwalającej odpowiedzi Dziewicy Maryi znajdziemy
receptę na naszą odpowiedź, lub
przynajmiej konieczność takowej
odpowiedzi.
Oto dlaczego ta pierwsza rocznica ustanowienia diecezjalnego
Sanktuarium jest dla nas tak ważna: z odnowioną świadomością,
prowadzeni przez naszego Biskupa, zwracamy się do Tej, która
w tym miejscu jest tak intensywnie wzywana przez wiernych jak
Matka wiernych, Matka Kościoła.
Spójrz o Matko na nasze serca

w burzach które są obecne także
w życiu osób konsekrowanych i
duszpasterzy w tym czasie tak
zagmatwanym i zagubionym; dopomóż nam poczuć się na nowo
dziećmi Bożymi, dpomoż nam
rozpocząć na nowo tę drogę wiary, która prowadzi do umocnienia
nadziei w tych wszystkich do których będziemy posłani.
Tajemnica Twojego Bożego Narodzenia niech nam pomoże, o Panie, odkryć się bardziej spragnionymi Ciebie, jako Króla naszych
serc i naszej historii, zwycięskiego
nad złem i nad wszelkimi niszczącymi burzami.
Ks. Prałat. Marco Alba
Rektor Sanktuarium

TO DIECIĘ KTÓRE WZYWA INNE DZIECI
Po raz kolejny przed nami Boże Narodzenie. Boże Narodzenie inne tego roku, ponieważ jesteśmy wciąż w toku
tej pandemii, której nie widać końca i która spowodowała
(i spowoduje?) tyle zniszczeń we wszystkich sektorach
naszego życia. Być może to właśnie dlatego powinniśmy
odczuwać te nadchodzące święta z jeszcze większą głębią, aby przyjąć to wyjątkowe Dziecię, którego narodzenie obchodzimy na nowo i aby podarować Mu jeszcze
więcej czułości i jeszcze więcej prawdziwej miłości.

Z

astanawiałam się jak pomóc,
perzede wszystkim sobie samej a także i wam, wzniecić
w nas ten stan otwartości ducha,
kiedy to otrzymałam dwie książki,
w których dziennikarka Costanza
Signorelli, zebrała razem, z wielką
uwagą i miłością historie dzieci które przeżyły jakieś szczególne doświadczenie. Są to przede wszystkim historie chorób (najczęściej
nieuleczalnych), które opowiadają
bardzo trudne przejścia prowadzące niejednokrotnie do śmierci. Jest
to opowieść o tym jak wszystkie te
przeżycia prowadziły do coraz większej świadomości i w konsekwencji do bardzo intensywnej wiary i
do calkowitego zawierzenia siebie
Bogu oraz do przeżywania cierpienia w sposób taki który prowadził
do coraz pełniejszego zjednoczenia
z Chrystusem uczestnicząc w Jego
Krzyżu. Doświadczenie to przeobraziło zwykłe tragiczne cierpienie i ból
w doświadczenie zmartwychwstania. W ten sposób w tych dzieciach
powstawało kroczenie pełne światła,
które przepełniało nadprzyrodzoną
radością nie tylko ich samych ale i
tych wszystkich z którymi się spotykali i o ich doświadczeniach słyszeli.
Przeczytałam te historie jednym
tchem i z ogromnym zaangażowaniem wewnętrznym. I
zdecydowałam

że właśnie o tych doświadczeniach
będę opowiadać podczas przygotowania do Bożego Narodzenia. Dlaczego? Ponieważ wzruszyłam się
do głębi myśląc o tym świętym Dziecięciu, które narodziło się w ubóstwie tamtej zimowej nocy, ponad
dwa tysiące lat temu i które wydawało się takie jak wszystkie inne dzieci
świata, ale w rzeczywistości już niosło na swoich barkach tak szczególne zadanie: przyjąć na siebie ból i
cierpienia calej ludzkości wszech
czasów i poprzez swoją śmierć z
miłości otworzyć na nowo każdemu
człowiekowi drogę ku zmartwychwstaniu. Otwarło Ono drogę także i
tym dzieciom, które zostały wezwane do tak szczególnych i bolesnych
doświadczeń. Dzieci te, prowadzone przez Łaskę i przez pomocną
dłoń Maryi, są wezwane, jak pisze
św. Paweł „do skompletowania w ich
ciele Ofiary Chrystusa”. Nie dlatego
że Jemu czegoś brakuje, ale po to
abyśmy i my poprzez ofirę tych małych Chrystusów, mogli zrozumieć

co dzieje się wewnątrz nas i dookoła
nas wtedy gdy bierzemy na poważnie Ewangelię i słowa Chrystusa.
Wtedy niebo staje się jakby przezroczyste i to nasze życie, dotychczas ciężkie i niezrozumiałe, nagle
uzyskuje całkowicie nowe znaczenie. Nie czujemy się wtedy sami w
walce z naszymi trudnościami lecz
ogarnięci czułością i miłością tego
Ojca który chciał każdego z nas z
osobna, nie wykluczając nikogo.
Ojciec ten dał nam brata w człowieczeństwie, Jezusa, który dzielił z
nami tę samą egzystencję, umierając
aby ją odkupić. A teraz tak Ojciec jak
i Syn wraz z Duchem św. będącym
ich wzajemną miłością, towarzyszą
nam krok po kroku abyśmy obrali
dobrą drogę, drogę prowadzacą do
życia wiecznego, które prędzej czy
później czeka na nas wszystkich.
Z tych powodów, moje Boże Narodzenie w tym roku będzie inne niż
te poprzednie, gdyż do groty Betlejemskiej towarzyszyć mi będą Giulia, Manuel, Gianluca, Mirella, David,
Carlo i Laura. Światło emanujące od
ich krótkich, ale jakże intensywnych
egzystencji z pewnością oswiecać
będzie także i mnie, pomagając mi
zgłębić tę wielką Tajemnicę, kryjącą
się w owym Dzicięciu owiniętym w
pieluszki. To jest życzenie którym
dzielę się także i z kazdym Was.
Rosanna Brichetti Messori
Nota bibliograficzna: C. SIGNORELLI, Il Chicco di grano, Storie di
Santi Giovani in mezzo a noi, NBQ; e C. SIGNORELLI, Nata per
il Paradiso, La straordinaria vita di Laura Degan, NBQ. Aby
zamówić prosimy pisać na adres: marketing@lanuovabq.it

Otrzymaliśmy
■ Z Tinaco - Estado Cojedes z Venezueli
Otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci młodego kapłana (39 lat), który 20 października został zamordowany
gdy stanął w obronie swojego parafianina podczas kradzieży. Kapłan ten był dyrektorem duchownym Fundacji
Róży Duchownej, która od ponad 25 lat działa w tym kraju. Wielki ból ogarnął wszystkich przyjaciół, współpracowników, kapłanów i lokalnych wiernych. Przesyłamy wyrazy
naszej bliskości w modlitwie i naszej duchowej obecności
dla najbliższych i dla całej wielkiej rodziny Róży Duchownej. Publikujemy zdjęcie księdza Josè Manuel de Jesus
Ferreira, wykonane podczas jego pielgrzymki do Fontanelle w ubiegłym roku.
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW - LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2020
Dziń powszedni
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
Niedziela i święta
Godz. 10.00 Różaniec św. - Spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św.
Godz. 15.00-17.00 Spowiedź św.
Godz.15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu; 16.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
Niedziela 1° listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
Godz.16.00 Msza św. w intencji wszystkich zmarłych dobroczyńców
Sanktuarium.
Poniedziałek 2 listopada
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego w Sanktuarium
Sobota 7 listopada - (1 sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św. - Po niej Różaniec św. medytowany i wystawienie Najśw. Sakramentu.
Piątek 13 listopada – Dzień Maryjny
Sobota 21 listopada – Święto ofiarowania Najśw. Maryi Panny
Niedziela 22 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego w Sanktuarium
Niedziela 29 listopada - I niedziela Adwentu
Sobota 5 grudnia (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św - Po niej Różaniec św. medytowany i wystawienie Najśw. Sakramentu.
Poniedziałek 7 grudnia
Wigilia Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
Godz. 16.00: S. Uroczysta Msza św. celebrowana przez
J.E. Pierantonio Tremolada, Biskupa Brescii
z okazji ustanowienia Sanktuarium Maryi Róży Duchownej i Matki Kościoła w Fontanelle.
Wtorek 8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego w Sanktuarium
– Przed południem: Godz 9.30 Początek modlitwy wspólnotowej
Godz 10.00-12.00 Spowiedź św.
Godz.10.30 Różaniec św.
Godz. 11.00 Uroczysta Msza św. Po niej Godzina Łaski
– Po południu:
Godz. 15.00 Spowiedź św. – Adoracja Najśw.
Sakramentu
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz 16.00 Uroczysta Msza św. celebrowana
przez ks. Prałata Gaetano Fontana, wikariusza
generalnego diecezji Brescii
Niedziela 13 grudnia – Miesięczny Dzień Maryjny
Piątek 25 grudnia - Uroczystość BOŻEGO NARODZENIA
Sobota 26 grudnia – Święto św. Szczepana
Świąteczny porządek nabożeństw.
Niedziela 27 grudnia – Święto św. Rodziny
Czwartek 31 grudnia - Wspomnienie św. Sylwestra
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego w Sanktuarium
Uroczysta Msza św. O godz 16.00: Śpiew Te Deum
Piątek 1° stycznia 2021 – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi.
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego w Sanktuarium
Świąteczny porządek nabożeństw.

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

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

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
Znajdziecie Go Również Na Home Page Naszej Oficjalnej 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.
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 a do Was,
drodzy czytelnicy, zwracamy się z najlepszymi życzeniami błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!.
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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Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Dyrektor odpowiedzialny: Rosanna Brichetti
Edytowane przez Fundację Rosa Mistica - Fontanelle
Autoryzacja Sądu Brescii n. 61/90 del 29/11/1990
Tłumaczenie: Wiesław Sudoł
Wydruk: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

