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“RADUJ SIĘ, PEŁNA ŁASKI”
Słowa które Archanioł Gabriel kieruje do Maryi znalazły się w centrum homilii którą
nasz Biskup, biskup Brescii, Jego Ekscelencja Tremolada skierował do nas w Fontanelle podczas mszy św. wigilijnej przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ubiegłego 7 grudnia 20020, w pierwszą rocznicę ustanowienia
diecezjalnego sanktuarium Maryi Róźy Duchownej Matki Kościoła.

B

iskup zachęcił nas wszystkich abyśmy tak współpracowali z Łaską Bożą aby
nastąpiło nasze przemienienie,
dzięki wstawiennictwu Maryi.
Zwrócił się do nas tymi słowami:
„Każdy z nas ma swoje własne doświadczenie nabożeństwa Maryjnego, swój własny sposób kochania Maryi, modlenia się do niej, ale
mimo tego nigdy nie zgłębimy tajemnicy Maryi, bowiem tajemnica
ta zawsze nas będzie przerastać”
(…) „Aby rozumieć coraz lepiej
osobę Maryi, przede wszystkim jej
uczestnictwo w misterium zbawienia, powinniśmy pozwolić się przekształcić Łasce Bożej”. (...) „Kiedy wchodzimy w orbitę działania
Łaski stajemy się zdolniejsi lepiej

zrozumieć tajemnicę Boga i tajemnicę Maryi, pełnej łaski. Im więcej
czasu poświęcimy na współpracę
z Łaską Bożą tym pełniej zrozumiemy wielkość i piękno Matki Bożej. Potrzebujemy wiele modlitwy
aby czuć głębokie zjednoczenie z
Maryją i aby zrozumieć kim Ona
jest naprawdę. Potrzebujemy aby
Łaska powoli i stopniowo przekształciła nasze serca, nasze myśli, nasze pragnienia i nasze intencje. Sprawmy aby doszło do tego
naprawdę, prośmy aby ta sama
Łaska, która działała w Maryi, była
owocna także i w nas”.
Moc tej, która jest Pośredniczką
Łaski jest nam konieczna jeszcze
bardziej podczas prób, doświadczeń i pokus, i w walce przeciwko

tajemnicy zła i nikczemności, jak
nam przypomniał Jego Ekscelencja: „Ona która jest Niepokalanym
Poczęciem i nie została skażona
złem, z pewnością pomoże nam
w tej walce zwyciężyć. My niestety znamy dobrze zło, czujemy go
wewnątrz nas, widzimy go dookoła
nas i często wydaje nam się że to
zło zwycięża, chociaż w rzeczywistości tak nie jest, gdyż Łaska
Boża jest niezmiernie mocniejsza,
potrzeba nam tylko zawierzyć się
naprawdę”; właśnie w kontekście
takiego zawierzenia Biskup oficjalnie poprosił nas o nieustanną
modlitwę za Kościół Brescii, a w
szczególności za kapłanów tej dieCIĄG DALSZY NA STR. 2
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“Raduj się, pełna łaski”
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

cezji: „Podczas tej celebracji pragnę bardzo powierzyć nasz diecezjalny Kościół Błogosławionej
Dziewicy Maryi, pragnę powierzyć
w szczególności tych, którzy w naszej diecezji mają za zadanie sprawowanie Sakramentów Świętych,
kapłanów. Wiemy że w tym miejscu
miłość do kapłanów była pielęgnowana w sposób intensywny, wiemy
że Sanktuarium to charakteryzuje
się szczególną uwagą zwracaną
na księży, na ich świętość życia,
na ich oddanie” (…) „Matce naszego Pana jako Niepokalanemu
Poczęciu, tej która nie zaznała
zmazy grzechu pierworodnego,

tej która jest pełna Łaski Bożej, tej
przed którą kłaniają się z radością
Aniołowie uznając Jej wielkość, Jej
powierzamy życie i wzrost naszego Kościoła, życie i misję naszych
kapłanów, misję każdego z nas”.
Pragniemy przyjąć z wielką powagą i z wdzięcznością to ważne
zadanie, które powierzył nam nasz
Pasterz. Jast to zadanie, które
charakteryzuje modlitwę naszego
Sanktuarium od samych jego początków, według przykładu i stylu
modlitwy Maryjnej zostawionego
nam przez samą Pierinę Gilli. Już
teraz możemy ogłosić że trzecia
niedziela każdego miesiąca,

Powiew nadziei
z Kenii
siądz Luca Montini jest
młodym kapłanem pochoK
dzącym z Lumezzane w naszej
diecezji, Brescii, który wstąpił
do Zgromadzenia Misjonarzy
Św. Karola Boromeusza, aktualnie pracującym na misji w
Kenii, niedaleko Nairobi. Kiedy
ks. Luca wraca do Włoch, przybywa zawsze do Fontanelle
aby sprawować tu Eucharystię
i podzielić się swoim misyjnym
doświadczeniem.
W Kahawa Wendani, na
peryferiach Nairobi zostało zorganizowane Ambulatorium St.
Joseph, rodzaj małego szpitala
z różnymi rodzajami usług sanitarnych; ostatnio ksiądz Luca,
jako odpowiedzialny struktury
zdecydował aby otworzyć także oddział macierzyński dla
przyszłych matek i nazwał go:
„Macierzyństwo pod wezwaniem Maryi Róży Duchownej”, powierzając go opiece Róży
Duchownej (kto pragnie odwiedzić na żywo szpital i pracowników służby zdrowia w nim pracujących oraz księdza Montiniego może wejść na następujący adres internetowy:
https://www.youtube.com/watch?v=pzJLowbc4KI
Z radoscią publikujemy artykuł który przysłał nam ksiądz
Luca, zachęcając wszystkich do wspierania tego dzieła
przede wszystkim poprzez modlitwę.
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począwszy od nowego 2021 roku
popołudniowa msza św. w Sanktuarium ofiarowywna będzie z prośbą o uświęcenie naszego kleru diecezjalnego i sprawowana będzie
pod przewodnictwem wikariusza
Biskupa odpowiedzialnego za cały
kler diecezji Brescii, księdza Angelo Gelmini. Pragniemy rozpocząć
realizację zadania powierzonego
nam przez Biskupa poprzez ten
konkretny gest przeżywany podczas Eucharystii i w zjednoczeniu i w komunii z wszystkimi tymi
wiernymi którzy przybywać będą
do Fontanelle aby włączyć się w
tę modlitwę, pewni tego że Maryja,
Matka Kościoła nie pozwoli aby w
Chrystusowym Kościele zabrakło
potrzebnych łask i Jej matczynego
pocieszenia”.
Ks. Prałat Marco Alba
Rektor

Ks. Luca pisze:
„Oddział macierzyński został powierzony opiece Maryi Róży Duchownej z trzech powodów.
❍ Pierwszy to historyczny. Kiedy zostałem kapłanem, pewien drogi
przyjaciel, ksiądz Marco Alba, poprosił mnie o
ofiarowanie mszy św. w intencjach pielgrzymów
przybywających do Róży Duchownej. Każdego
dnia, więc, odprawiam mszę św. mając w pamięci i w sercu naszą Matkę Bożą z Fontanelle.
Jak to czyni kropla w skale, te msze św. wyżłobiły we mnie coraz to większy sentyment do
Maryi, pomagając mi zrozumieć krok po kroku
Jej bliskość i wagę Jej przesłania dla mojego
powołania.
❍ I tu przechodzimy do drugiego punktu. Kiedy objawiła się w Fontanelle, Maryja przepowiedziała czasy w których nadejdą trudności i zdrady wśród kapłanów i osób konsekrowanych. Nie
czuję się zwolniony od obowiązku wsłuchiwania
się w te ostrzeżenia Maryi. Jestem kapłanem ale
i grzesznikiem. Czuję potrzebę bliskości Matki,
która towarzyszyć mi będzie bark w bark pod
Krzyż Jej Syna abym mógł prosić Go o przebaczenie i abym mógł rozpoczynać wciąż na nowo
odnowiony przebaczeniem.
❍ Trzeci motyw, być może banalny, łączy
się z imieniem Róży Duchownej. Piękno kwiatu róży pomaga nam sobie przypomnieć po co i
dla kogo pracujemy: Jedyny Piękny, jedyny Prawdziwie Dobry, jedyny
Sprawiedliwy: Jednym słowem Chrystus. Służymy chorym ponieważ
pragniemy służyć Chrystusowi, nie mniej i nie więcej.
Mam nadzieję i modlę się o to aby nabożeństwo do Maryi Róży Duchownej znalazło żyzny teren także i tutaj w Kenii. Bóg sam objawi
nam swój plan. Wielką radością była dla mnie wiadomość od dwojga
rodziców którzy zdecydowali aby swojej nowonarodzonej córeczce dać
imię: Mary Rose.

Otrzymaliśmy

Józef: człowiek
pracowitej ciszy

M

uszę wam przyznać że ogarnęła
mnie wielka radość gdy dowiedziałam się że Papież Franciszek
zadedykował ten 2021 rok św. Józefowi.
W przeciągu minionych lat, podczas gdy
poznawałam coraz lepiej tego Człowieka,
tak cichego i nieśmiałego, ale jednocześnie tak ważnego dla naszej chrześcijańskiej wiary, powoli stałam się jedną
ze swoich wiernych czcicielek. A także
jedną z tych którzy zostali przez niego
obdarowani. Po tym jak wzywałam Jego
wstawiennictwa w moich bardzo trudnych
sytuacjach życiowych, tak czy inaczej
zawsze doświadczałam Jego obecności
i Jego pomocy. Teraz więc jestem
bardzo wdzięczna Papieżowi nie
tylko za to że znów skierował
ku św. Józefowi moją uwagę, ale także uwagę całego
świata, po to abyśmy wszyscy mogli jeszcze pełniej
zgłębić Jego wielkość jako
człowieka i jako świętego.
Św. Józef jest dzisiaj dla
nas „wielką osobistością”:
jest Opiekunem Kościoła katolickiego, patronem dobrej śmierci, patronem cieśli i wszystkich
ludzi pracy; wzywają Jego
wstawiennictwa ci którzy są odpowiedzialni za duże wspólnoty,
ale także i w normalnych zwykłych rodzinach aby nigdy tam
nie zabrakło tego co konieczne.
Nie będę kontynuować dalej,
chociaż lista tych którzy oddali
się w opiekę tego wielkiego człowieka. Podkreślę tylko że św. Józef
jest ważny tylko z tego jednego jedynedo
powodu dzięki któremu stworzył się jakby niewidzialny łańcuch, który pociągnał
za sobą wszystkie inne: to że zgodził
się wejść z wielką pokorą i dyskrecją w
największe wydarzenie w historii ludzkości (po stworzeniu świata), w tajemnicę
wcielenia Słowa Bożego w osobie Jezusa z Nazaretu. Wszyscy dobrze wiemy
jak to się stało: Maryja, młoda Żydówka,
poślubiona przez Józefa, otrzymuje niespodziewaną i przedziwną wiadomość:
wiadomość że Bóg Ją wybrał na matkę
Mesjasza oczekiwanego przez Izraela,
matkę Zbawiciela świata. Początkowo
Maryja jest bardzo zmieszana, ale sukcesywnie, po tym jak zostaje uświadomiona
w jaki sposób wypełni się Boża przepowiednia z pośpiechem wypowiada swoje
„tak”, które zmieni bieg historii, pozwala-

jąc Bogu na realizację Jego zbawczego
planu. Wszystko to wydarzyło się tak jak
pisze Ewangelista Mateusz (1,18-25):
„Maryja, wpierw nim zamieszkali razem,
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha św.” Sytuacja Maryi nie jest łatwa do
wytłumaczenia Józefowi, który nie wiedział o niczym, a który po powiadomieniu
z pewnością był nurtowany przez wiele
myśli i wiele wątpliwości: oddalić publicznie Maryję, która wydaje się że go zdradziła, czy też zostawić ją potajemnie?”
Ewangelista informuje nas także o tym
że: „Kiedy Józef powziął myśl o potajemnym oddaleniu, Anioł Pański ukazał mu
się we śnie z tymi słowami: Józefie, synu
Dawida, nie bój się pojąć Maryi za Małżonkę, gdyż to co się w niej poczęło jest
dziełem Ducha św. Oto Ona pocznie i
porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, gdyż zbawi On lud swój od
jego grzechów”. Kończąc, Ewangelista pisze: „Zbudziwszy się ze
snu, Józef uczynił tak jak mu polecił Anioł Pański i pojął Maryję za
żonę”.
Wielkość św. Józefa tkwi właśnie
w tym: w natychmiastowym i posłusznym zaakceptowaniu, zaraz
po tym jak Duch św. objawia mu
Boży plan. W tym przylgnięciu do
Bożego planu jak tylko plan ten staje się dla niego jasny. Właśnie tak,
jak wcześniej dokonała tego Maryja.
A więc jest odpowiedim małżonkiem dla Maryi, odpowiednią osobą której powierzyć tę brzemienną
kobietę, która oczekuje szczególnego Dziecięcia Stał się ojcem rodziny która kryła w sobie wielką Tajemnicę,
która potrzebowała być chroniona, aby
miała odpowiedni czas aby dojrzeć i aby
się w pełni objawić. Jest ojcem, którego
widzimy od razu krzątającego się i oddanego swojej misji już podczas dziecięctwa
Jazusa. Ale nie ma po nim już żadnego
śladu (prawdopodobnie już nie żył) podczas wesela w Kanie Galilejskiej, kiedy
Jezus jest już dojrzałym i silnym mężczyzną, gotowym aby się objawić i rozpocząć
swoją misję.
Po zakończeniu swojej ziemskiej misji,
Józef kontynuuje z nieba swoją cenną
misję i protekcję względem tych, którzy
uznawszy Jego ojcowską opiekę, wzywają Go pełni nadziei w Jego pomoc. I
my także, jestem tego pewna, jesteśmy
pośród nich.
Rosanna Brichetti Messori

■ Z KAMERUNU
Najdrożsi Przyjaciele Sanktuarium Maryi,
Róży Duchownej, na
naszej małej misji w
Obeck w Camerunie,
położonej w najbiedniejszych dzielnicach
miasta Mbalmayo, w
odległości około 50
kilometrów od stolicy
Yaoundé, pandemia
jakby zmiotła z powierzchni ziemi życie
Kościoła. Teraz trzeba
go odtworzyć z cierpliwością i z oddaniem.
Sprawić aby ubrania
zniszczone wróciły jak nowe, nie jest rzeczą łatwą. Rzeczywistość ta jest jeszcze prawdziwsza
w relacjach ludzkich. Tak jak naprawienie ubrań
wymaga cierpliwości ale i fantazji, tak też i w relacjach ludzkich trzeba szukać nowych form dialogu
i wzajemnej wymiany. Oto wyzwanie jakie stoi przd
nami na misji w Obeck. Boże Narodzenie objawia nam Syna Bożego pod postaciami prostoty i
kruchości i wskazuje nam kierunek drogi: Kościół
wezwany jest do przyjęcia na siebie prostoty i ubóstwa aby wyjść naprzeciw osobom w ich kontekście
egzystencjalnym. W tym naszym tak bardzo niepewnym czasie, będziemy mogli być wiarygodni w
oczach wielu, którzy cierpią niedogodności i żyją w
rozpaczy tylko dając wartość małym, najmniejszym
rzeczom, mówiąc w ten sposób ‘nie” kulturze marnotrawstwa pogardzającej tym co małe i nieważne
i tym co pozornie nie ma żadnej wartości.
Na tej drodze kroczy przed nami Maryja. Kiedy
otrzymała wiadomość od Anioła odnośnie swojego
Boskiego macierzyństwa, wybrała się z pośpiechem w góry do swojej kuzynki Elżbiety oczekującej na rozwiązanie, będącej w podeszłym wieku i
potrzebującej pomocy.
Najlepsze życzenia Dobrego i Świętego Bożego
Narodzenia dla Was wszystkich.
Franco Paladini
■ Z BENINU - Drodzy i czcigodni Przyjaciele
Fundacji Rosa Mistica w Fontanelle,
Wrza z opuszczonymi dziećmi z diecezji
N’Dali, mamy radość aby przekazać Wam najlepsze życzenia Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2021. Jest to dla nas także
dobra okazja, aby wyrazić Wam naszą wdzięczność za wszelkie dobro od Was otrzymane, a
w szczególności za ofiary złożone na odprawienie Mszy św. Niech dobry Bóg Wam błogosławi
i niech Was obdarzy, pomimo trudnej sytuacji
kryzysowej w świecie, dobrym zdrowiem duchowym, fizycznym, umysłowym i stabilnością
ekonomiczną. W imieniu Dzieci i rodzin diecezji,
Jego Ekscelencja Martin ADJOU,
biskup N’Dali
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PORZĄDEK MSZY ŚW. STYCZEŃ I LUTY 2021
Dzień Powszedni
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 S. Msza św.
Niedziele 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;
Godz. 15.30 S. Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
Piątek 1° stycznia
Uroczystość di Maria Madre di Dio
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzymów
Porządek świąteczny
Godz. 16.00 Uroczysta Msza św. - Akt oddania wszystkich matek Maryi Róży Duchownej Matce Kościoła
Sobota 2 stycznia (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00: początek spowiedzi św.
Godz. 10.30: Msza św. – Po niej Różaniec medytowany z wystawieniem Najśw. Sakramentu
Środa 6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Porządek świąteczny.
Domenica 10 stycznia - Święto Chrztu Jezusa
Msze św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Wtorek 12 stycznia
Msza św. W 30 rocznicę śmierci Pieriny Gilli
Środa 13 stycznia - Miesięczny Dzień Misyjny
Godz. 15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu.
Godz. 15.30 S. Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
Niedziela 17 stycznia (III niedziela miesiąca)
Godz. 16.00: Msza św. o uświęcenie kleru diecezjalnego.
(celebrowana przez wikariusza biskupa do spraw
kleru, ks. Angelo Gelmini)
Każdy Piątek wielkiego postu
Godz. 15.00 - 17.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00 Droga Krzyżowa (z możliwością uzyskania
odpustu)
Godz. 16.00 Msza św.
Wtorek 2 lutego – Święto Ofiarowania Jezusa
Msza św. za wszystkie osoby konsekrowane
Środa 3 lutego – Wspomnienie św. Błażeja
Msza św. z błogosławieństwem gardła

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.
Fundacja Rosa Mistica - Fontanelle

Sobota 6 lutego (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Początek spowiedzi św.
Godz. 10.30 Msza św. – Po niej Różaniec medytowany z wystawieniem Najśw. Sakramentu

Dwumiesięcznik informacyjny Funacji “Rosa Mistica” – Fontanelle
Skrytka pocztowa 134 – 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY

Czwartek 11 lutego: Święto Matki Bożej z LOURDES
Msza św. z błogosławieństwem chorych

Po inne informacje zwracać się pod adres:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111

Sobota 13 lutego - Miesięczny Dzień Misyjnye
Godz. 15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu;
Godz. 15.30 S. Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
Środa 17 lutego: Popielec
Początek Wielkiego Postu
Godz. 16.00: Msza św. z posypaniem głów popiołem
Niedziela 21 lutego (III niedziela miesiąca)
godz. 16.00: Msza św. o uświęcenie kleru diecezjalnego.
(celebrowana przez wikariusza biskupa do spraw
kleru, ks. Angelo Gelmini)

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..

Dla nawigacji GPS: Via Madonnina

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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Dyrektor odpowiedzialny: Rosanna Brichetti
Edytowane przez Fundację Rosa Mistica - Fontanelle
Autoryzacja Sądu Brescii n. 61/90 del 29/11/1990
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