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"إفرحي يا ممتلئة نعمة"

تلك عبارة خاطب بها جبرائيل رئيس المالئكة مريم في البشارة  ،وهي محور العظة التي تالها سيادة المطران
تريموالدا في القداس اإلحتفالي عشية عيد الحبل بال دنس في  7كانون األول  0202والذي صادف الذكرى السنوية إلقامة
المزار األبرشي لماريا روزا ميستيكا – ام الكنيسة.



بهذه الكلمات الواضحة ّ
حثنةا األسةقف
جميعا عل التحول والعمل من خالل
النعمةةةةةةة اإللهيةةةةةةة بشةةةةةةفاعة سةةةةةةيدتنا
العظيمة.
" كل واحد منا لدية تجربتة الخاصةة
في التفاني لوالدة اإلل  ،كل واحد لدي
طريقة في حبّها وتكريمهةا ،والصةالة
لها ،لكننا لن نعرف ابدا انهةا شةخ
سيتجاوز سرحدودنا دائما()...
ولكةةي نفهةةم هويةةة مةةريم ودورهةةا فةةي
اسةةةرار يسةةةو الخالصةةةية ،يجةةةب ان
نترك ألنفسنا العنان للتحول والغو
فةةي النعمةةة (" )...عنةةدما نةةدخل فةةي
النعمة نفهم سر هللا بشكل افضل
" ونصةةةةةب عنةةةةةدها قةةةةةادرين علةةةةة
اإلنفتاح عل حقيقة سر مةريم المليئةة
بالنعم.

كلمةةا مشةةينا اكثةةر فةةي نعمةةة هللا فهمنةةا
اكثر عظمة وجمال والدة اإلل .
نحن بحاجة للصالة كثيرا حتة نشةعر
باإلتحةةةاد العميةةةع مةةةد السةةةيدة العةةةذرا
ولنعرفها اكثر .فنشعر بقربهةا.ونطلةب
ان تعمل النعمة فينا اكثر واكثةر تمامةا
كما عملت النعمة بها".
قوة وساطتها فةي الةنعم ضةرورية لنةا
اخاصة فةي الضةيقات والتجةارب وفةي
اإلغرا ات والنضال ضد اإلثم والشر.
كما ذكرنا سيادة المطران ":مريم التي
لةةم تعةةرف الخطيئةةة وحةةدها يمكنهةةا ان
تسةةةاعدنا علةةة الفةةةوز والتغلةةةب علةةة
الشر.

ألننةةا لفسةةف نحةةن ولةةدنا بالخطيئةةة
وعرفناهةةا ونشةةعر بهةةا فةةي داخلنةةا،
ونراهةةةا حوالينةةةا وغالبةةةا مةةةا يعطينةةةا
الشر انطباعا بأننةا اكثةر قةوة  ،علة
الرغم مةن ان نعمةة هللا اعظةم بكثيةر
وتجعلنةةا حقةةا اقويةةا  ،كةةل مةةا علينةةا
فعل فقط اإلتكال عل هللا".
في هذا السياع اراد المطران التسليم
لمشةةيئة هللا واإللتةةزام بالصةةالة عل ة
نيةةة الكنيسةةة فةةي بريشةةيا وبةةاألخ
الكهنةةة فةةي ابرشةةيتنا قةةائال":فةةي هةةذا
اإلحتفةةال اود ان اعهةةد كنيسةةتنا الةة
شةةةةفاعة مةةةةريم العةةةةذرا المباركةةةةة،
وبةةةاألخ اود ان اسةةةتودعها خةةة ّدام
الكنيسةةةة ،الكهنةةةة .نحةةةن نعلةةةم حةةةب
الكهنة وإهتمامهم باألبرشية وتفانيهم
في الخدمة()...
.
تتمة صفحة 2
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"إفرحي يا ممتلئة نعمة"
تتمة صفحة 1
الةةةة ام الةةةةرب  ،التةةةةي لةةةةم تعةةةةرف
الخطيئةةة والتةةي حبةةل بهةةا بةةال دنةةس،
والممتلئةةةة نعمةةةةوالتي إنحنةةةت لهةةةا
المالئكةةةةةة وعظمتها،لةةةةةذلك نوكةةةةةل
كنيستنا وكهنتها وكل واحد منا اليها.
نرحب بهذه المهمة التي اوكلهةا الينةا
سةةيادة المطةةران لطالمةةا تميةةزت بةة
صالتنا المريمية منذ نشأة العبادة في
هذا المكان ،ولطالما صلت األم

اخبار مليئة باألمل
من كينيا

بيارينا جيلي عل هذه النيةة.لةذا
نعلن ان ثالث احد من كل شةهر
بةةد ا مةةن السةةنة الجديةةدة 0209
سةةةةيحتفل بقةةةةداس العصةةةةر فةةةةي
الضري عل نية تقديس رجال
الةةةةةدين فةةةةةي ابرشةةةةةية بريشةةةةةيا
ويتةةةةرأس هةةةةذا اإلحتفةةةةال دون
انجيلو جيلميني.

نرجةةو بةةد هةةذه المهمةةة الموكلةةة
الينا وتجسيد هذه البادرة،
وعيش ذروة الليتورجيا اإللهيةة،
واإلتحاد مةد كةل اللةذين يريةدون
اإلنضمام روحيا ال صالتنا...
مةةن المدكةةد ان الكنيسةةة األم لةةن
تبخل بعطاياها وهباتها األموميةة
والعزا ...

رئيس األساقفة
مونسنيور ماركو البا
رئيس المركز

كتب لنا دون لوكا:
"ثالث اسباب جعلتنا نوكل جناح األمومة ال حماية ماريا روزا ميستيكا ".
●األول تةةةةةاريخي :منةةةةةذ ان اصةةةةةبحت
كاهنةةا ،وأنةةا احتفةةل بالقةةداس عل ة نيةةة
جميةةد الحجةةاذ الةةذين يقصةةدون ماريةةا
روزا ميستيكا وذلك بنا لطلب صديقي
العزيةةز مونسةةنيور مةةاركو البةةا  .كنةةت
اذكةةةةرهم يوميةةةةا فةةةةي القةةةةداس .فمةةةةريم
وفونت انيةةةةةةةةةل دائمةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي عقلةةةةةةةةةي
وقلبةةي.وكقطةةرات الميةةاه عل ة الصةةخر
هكذا حفرت القداديس عاطفة وحب في
قلبي تجاه ماريا روزا  ،وهةذا سةاعدني
عل فهم اهمية رسالتها في دعوتي.
●ننطلةةةع الةةة النقطةةةة الثانيةةةة :عنةةةدما
ظهرت مريم في فونتانيل ،كشةفت عةن
اوقات صعبة وعةن الخيانةات مةن قبةل
رجال الدين واإلكليروس والكهنة.
اقول ذلك بحريةة مةد العلةم بةأني كةاهن
وأعترف بأني خاطئ ،وأحتاذ دائما

دون لوكةا مةةونتيني ،كةةاهن شةةاب،
اصل مةن لةوميزاني ،فةي ابرشةية
بريشةةةةةةيا،إنخرط فةةةةةةي الجماعةةةةةةة
التبشةةةةيرية لكهنةةةةة سةةةةان كةةةةارلو
بوروميةةو ،ه ةو حاليةةا فةةي الخدمةةة
في كينيا ،بالقرب من نيروبي.
عندما يأتي دون لوكا الة إيطاليةا
يقصةةد دائمةةا المةةزار فةةي فونتانيةةل
ويشةةاركنا فةةي اإلحتفةةال ويخبرنةةا
عن مغامرات التبشيرية.
اسةةةس مستشةةةف صةةةغير للقةةةديس
يوسةةةف يةةةدمن مختلةةةف الخةةةدمات
الصةةحية فةةي كاهةةاوا ونةةداني ،فةةي
الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواحي الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمالية
لنيروبي.،مدخرا إفتت دون لوكا
جنةةاح جديةةد لفمومةةة فةةي المستشةةف  ،إلسةةتقبال النسةةا
الحوامةةةةل وأطلةةةةع عليةةةة  .إسةةةةم ماريةةةةا روزا ميسةةةةتيكا
لفمومةةةةةةة ،مةةةةةةاترنيتي ،واوكلهةةةةةةا الةةةةةة حمايةةةةةةة روزا
ميستيكا.من يرغب في معرفةة مزيةد مةن التفاصةيل عةن
هةةذا المكةةان واألطبةةا والممرضةةات واألشةةخا اللةةذين
يةةةةديرون هةةةةذا المكةةةةان زيةةةةارة الةةةةرابط اإللكترونةةةةي :
https://www.youtube.com/watch?v=pzJLowbc4KI).

يسةةرّ نا نشةةر المقالةةة التةةي ارسةةلها لنةةا دون لوكةةا ،نةةدعو
الجميد لدعم هذا العمل بالدعا والصالة.

ان امسك يدها لتقودني نحو إبنها فاجثو عند قدمي طالبا الغفران
مرارا وتكرارا حت انطلع من جديد.
● السبب الثالث يتعلع باإلسم بحد ذات "روزا ميستيكا" الوردة
السرية ،فجمال الوردة يساعدنا عل تذكر ما نعمل من اجل
تحقيق  :الجمال  ،الجيّد ،والعادل  3صفات تشير ال المسي .
نحن نخدم المرض ألننا نريد ان نخدم المسي ال اكثر وال اقل.
آمل ان يجد هذا التفةاني لماريةا روزا ميسةتيكا ارص خصةبة هنةا
ايضا في كينيا .فالرب سيعلن لنا عن مشيئت .
كم فرحت ،عندما اتاني والدي طفلة ولدت عندنا من بين  92فتاة
3واخبراني بانهم إختاروا لها إسم ماري روز.
0

حصلنا عل :

يوسف الرجل الدؤب على الصمت
اعتةةرف بةةأنني فرحةةت فرحةةا عظيمةةا
عندما علمت بأن البابا فرنسيس كرّ س
هذه السنة سنة 0209للقةديس يوسةف
 .فرحةةةت ألنةةةي عرفةةةت هةةةذا القةةةديس
اكثةةةر واكثرعلةةة مةةةر السةةةنين .فهةةةو
صةةةامت وخجةةةول ويةةةدخل فةةةي اصةةةل
تةةةاريي ايماننةةةا المسةةةيحي ،وانةةةا مةةةن
المدمنين والمعجبين ب كثيرا.
كما ان إستجاب لمطالبي اكثةر
من مةرة وبعةدة مواقةف صةعبة
وفةةةةي كةةةةل مةةةةرة كنةةةةت اشةةةةعر
بحضةةةوره وبمسةةةاعدت  ،حتةةة
يومنا هذا مةا زلةت اشةعر بة .
لةةةةةذلك فرحةةةةةت كثيةةةةةرا بهةةةةةذه
الخطوة التي قام بها البابا ،ألن
العالم بأجمع سةيطلب شةفاعت
هذه السنة وسيتعمع بإيمان هذا
الرجل الص ّديع.
الق ّديس يوسف متعدد الصفات:
اوال وقبل كل شةيئ هةو حةامي
الكنيسةةةةة الكاثوليكيةةةةة وشةةةةفيد
الميتةةةة الصةةةالحة ،والنجةةةارين
وكةةل اللةةذين يطلبةةون مسةةاعدت
لنجاح اي مجموعة ولنجاح اي
عائلةةة ...سةةأتوقف هنةةا مةةد انة
بإمكةةاني تعةةداد صةةفات اخةةرى
كثيرة .كثيرون وضعوا انفسهم
تحةةةت حمايةةةة هةةةذا القةةةديس واخةةةذوه
شفيعا لهم .اما دوره األكبر لة صةلة
بتةةاريي البشةةرية وبةةالخلع نفس ة  .اي
في تجسد كلمة هللا في شخ يسو
الناصري .جميعنةا يعلةم كيةف حةدث
هذا.مريم ،الشابة اليهودية ،تزوجةت
مةةن يوسةةف نفس ة  ،والغريةةب ان هللا
إختاره من بةين كةل الرجةال ليسةاعد
مةةةريم فةةةي ان تكةةةون والةةةدة المسةةةي
المنتظر إلسرائيل.
فةةةي البدايةةةةة كانةةةةت مةةةةريم متفاجئةةةةة
ولكنهةةا كانةةت مطمئنةةة حةةول كيفيةةة
حةةدوث كةةل شةةيئ ،فةةال"نعةةم" التةةي
قالتهةةةةةا غيّةةةةةرت مجةةةةةرى التةةةةةاريي
وسمحت بتحقيع خطة هللا.
يقول مت  )02-91 /9( :لما كانةت
مةةةةريم مخطوبةةةةة ليوسةةةةف ،قبةةةةل ان
يجتمعا،وجدت حامل من غيره .

وجدت حبل من الروح القةدس" موقةف
صعب ،ليس من السهل شرح ليوسف،
الذي لةم يكةن يعةرف شةيئا عنهةا فغةا
فةةي بحةةر الشةةكوك بعةةد إخبةةاره بةةاألمر:
وإحتار بين التشهير العلني لمريم ،التةي
يبةةةدو انهةةةا خانتةةة  ،او تخليتهةةةا سةةةرا"؟
ويخبرنةةا مت ة ايضةةا ":ولكةةن فيمةةا هةةو
متفكر في هذه األمور ،إذا مالك
الةةرب قةةد ظهةةر لة فةةي حلةةم
قائال" :يا يوسةف ابةن داود،
ال تخةةةةةف ان تأخةةةةةذ مةةةةةريم
إمرأتةك ،ألن الةةذي حبةةل بة
فيها هو مةن الةروح القةدس.
فسةةةةتلد ابنةةةةا وتةةةةدعو إسةةةةم
يسةةو  .ألن ة يخل ة شةةعب
مةةةةن خطايةةةةاهم ".خالصةةةةة
القول" :لمةا إسةتيقظ يوسةف
مةةةن النةةةوم فعةةةل كمةةةا امةةةره
مةةالك الةةرب فأخةةذ إمرأت ة .
كةةم هةةو عظةةيم هةةذا الرجةةل،
فةةةي هةةةذا القبةةةول الفةةةوري،
فبمجةةةرد ان كشةةةف الةةةروح
عن خطط  ،تمسّك باإلرادة
اإللهية وقبل بمريم وأخذها.
بشريا ال يقبل الزوذ بإمرأة
امةةا يوسةةف فقبةةل بمةةريم ،الحامةةل بةةذلك
الطفل اإلستثنائي والمميز.
فأضةةةح يوسةةةف والةةةد لعائلةةةة صةةةغيرة
يرعاها ويهتم بها .وكان يسو الصغير
يحتةةةاذ الةةة الرعايةةةة والحمايةةةة ،فكةةةان
يسةةهرعلي حت ة نضةةج وصةةار بإمكان ة
الظهور للناس.
طوال فترة طفولةة يسةو نةرى يوسةف
األب والعامةةل ،امةةا بعةةدما كبةةر لةةم نعةةد
نسمد عن يوسف ربمةا ألنة تةوفي قبةل
ذلك بقليل.
ففةةي عةةرس قانةةا وعنةةدما اصةةب يسةةو
بالغةةا وجةةاهزا للخةةروذ  ،نجةةد ان دور
يوسف البشري قد إنتهة  ،ليسةتمر مةن
تلك الجنة التي فيها فةي حمايةة ورعايةة
كل من يطلب مساعدت ...
انا متأكدة اننا نرغب ان نكون من بين
هدال .
روزانا 3بريشيتي ميسوري

■ من الكاميرون:
اصدقائي األعزا
في مزار ماريا
روزا ميستيكا ،
تأثرت الكنيسة كثيرا
وم ّزع الوبا النسيج
الكنسي ،حت في
جمعية اوبيك في
الكاميرون
والتةةي تقةةد فةةي قلةةب األحيةةا الشةةعبية فةةي مدينةةة
مبالمةةايو ،اي حةةوالي  22كيلةةومتر مةةن العاصةةمة
ياونري ،ومن الضةروري انن إصةالح بالصةبر
وبطول األناة.
ليس من السهل جعل مالبةس ممزقةة بحالةة جديةدة
وهذا ايضا ينطبع عل العالقات بين الناس.
بالنسبة ال إصالح الثياب فهذا يتطلةب القليةل مةن
الخيال والصبر اما بالنسبة الة إصةالح العالقةات
بةةةين النةةةاس فهةةةذا يتطلةةةب اشةةةكال جديةةةدة للحةةةوار
والتبادل بينهم.
هذا هو بالظبط التحدي الذي يواجهها اوبيك.
فعيةةد المةةيالد الةةذي يكشةةف لنةةا ابةةن هللا الةةذي ولةةد
فقيةةرا بمةةزود بسةةيط ،يةةدلنا عل ة الطريةةع ويةةدعو
الكنيسة كي تكون مثل فقيرة وبسيطة حت تةتمكن
من تلبية حاجات الناس.
في هذا الوقت الذي نعيش في  ،مةد انعةدام األمةن،
بإمكاننا ان نكون اكثر مصداقية بالنسبة للكثيةرين
من الذين يعانون اإلنزعاذ واأللم وذلك من خالل
اإلنتبةةةاه لفشةةةيا الصةةةغيرة ،وثقافةةةة عةةةدم إحتقةةةار
والتخل من ما هو صغير وقليل القيمة.
ومةةريم سةةبقتنا فةةي هةةذه الرحلةةة ،تمامةةا بعةةد تلقيهةةا
إعالن امومتها اإللهية ،غادرت مسةرعة لمسةاعدة
نسةةةيتبتها اليصةةةابات والتةةةي كانةةةت فةةةي األشةةةهر
األخيرة من حملها المتأخر.
اطيب التمنيات لكم جميعا بعيد ميالد مجيد
ومقدس
فرانكو باالديني
■مننن بينننين :اصةةدقائي األعةةزا والمميةةزون فةةي
جمعية ماريا روزا ميستيكا – فونتانيل
يسعدنا ان نتمن لكم جنبةا الة جنةب مةد األطفةال
اليتام في ابرشية ندالي ،عيد ميالد سةعيد وعةام
مجيد  0209انها ايضا فرصة جيدة إلخبةاركم كةم
نحةةن ممتنةةون لكةةم لكةةل التقةةديمات التةةي سةةاعدتونا
بها .بإسم األوالد وعائلة األبرشية نطلةب مةن هللا
ان يبةةةارككم جميعةةةا ويمةةةنحكم األمةةةن والصةةةحة
الروحية والجسدية ،عل الرغم من األزمة المالية
والصحية.
المونسنيور مارتن ادجو – اسقف ندالي

تكاليف الشحن إلرسال مجلة ماريا روزا ميستيكا بالبريد تزداد اكثر وأكثر.
نرجو بلطف التعاون مد القرا للحفاظ عل العالقة مد المدمنين.
اذا كان باإلمكان الحصول عليها بواسطة البريد أإللكتروني نرجو منكم ارسال العنوان
حت ال نرسلها بالبريد العادي .نتمن من حضرتكم المساهمة بحد ادن .

برنامج اإلحتفاالت لشهري  :كانون الثاني وشباط 0202
كل يوم:
 :92:22إعترافات

 : 92:32الوردية

األحد وأيام العيد
 : 92:22الوردية – إعترافات
 : 97:22 – 92:22إعترافات
 :92:22إعترافات  : 92:32الوردية

المدسسة ستواصل إرسال المجلة لكل من يرغب بالحصول عليها ،حت
للذين ال يستطيعون المساهمة .عل الراغبين في التبر او المساهمة
الرجا إستخدام التفاصيل المصرفية التالية:

 90:22قداس

Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
 “Organe ecclésiastique reconnu par la communautéInscrit au registre des personnes morales au n ° 550 du
”05/14/9103
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

 : 92:32القداس
 90:22قداس

الجمعة  1كانون الثاني :عيد مريم والدة اإلله وإمكانية الحصول على
غفران كامل
 : 90:22القداس اإللهي
السبت  2كانون الثاني اول سبت من الشهر
 –: 92:22إعترافات  : 92:32القداس يليه وردية وسجود

نعلن عن تفعيل قناة يو تيوب مخصصة للمزار عل الرابط التالي:
https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
كما ان موجود عل الرابط اإللكتروني للجمعية :
www.rosamisticafontanelle.it

األربعاء  6كانون الثاني  :عيد الغطاس  :البرنامج ككل ايام العيد
األحد  11كانون الثاني :معمودية يسوع وتجديد وعود المعمودية
للمؤمنين
الثالثاء  12كانون الثاني قداس على نية ذكرى الثالثون لوفاة بيارينا
جيلي
االربعاء  11كانون الثاني :يوم مريمي
 :92:22إعترافات  : 92:32الوردية

اي شخ يريد إرسال مقاطد فيديو عن إحتفاالت روزا ميستيكا الرجا
إرسالها عل الرابط التاليinfo@rosamisticafontanelle.it :
فالجمعية ستدرس محتوى الملف وترى إمكانية إدخال

المساحة ال تسم لنا بنقل العديد من الشهادات الجميلة التي تكتب عن
ماريا روزا ميستيكا ،ولكن كلها حفظت في سجالتنا .نحن جميعا
متحدين بالصالة وبقلب ماريا روزا ميستيكا األمومي.

 90:22قداس

األحد  11كانون الثاني ككل ثالث احد من كل شهر
 90:22قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب األسقفي
لإلكليروس دون انجيلو جيميلين

جمعية روزا ميستيكا – فونتانيل
مجلّة تصدر كل شهرين
مدسسة ماريا روزوا ميستيكا
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
:اإلتصال الرجا للتواصل
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030

كل نهار جمعة من زمن الصوم الكبير :
 : 97:22 – 92:22إعترافات
 :92:22درب الصليب  90:22:قداس
الثالثاء  2شباط  :تقدمة يسوع الى الهيكل
قداس الهي على نية جميع المكرسين والمكرسات.
األربعاء  1شباط  :ذكرى سان بياجيو
قداس صباحي يتخلله مباركة الحلق
السبت  6شباط :السبت األول من الشهر
 –: 92:22إعترافات  : 92:32القداس يليه وردية وسجود
الخميس  11شباط :عيد سيدة لورد
قداس صباحي ورتبة تبريك المرضى
السبت  11شباط :يوم مريمي
 90:22قداس
 :92:22إعترافات  : 92:32الوردية
اإلستعالمات + 31232103999 :المسدول+ 313037113111 :

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
: www.rosamisticafontanelle.itالتالي اإللكتروني الموقع
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البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :
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