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Zrozumieć na nowo sens pokuty
chrześcjańskiej
Nawet tak dramatyczny okres historyczny, jak ten którego
jesteśmy świadkami , może być przeżywany w sposób duchowy, pozwalając się prowadzić Duchowi św. Takie przeżywanie historii może być bardzo owocne dla wzrostu naszej
wiary i naszej ludzkiej dojrzałości: oto wielka prowokacja
doświadczenia chrześcijańskiego i wielka okazja jaką Kościół nam proponuje abśmy przyjęli ją w naszych sercach,
poprzez gesty okresu Wielkiego Postu w ich głębokim znaczeniu symbolicznym, abyśmy nie wpadli w zniechęcenie, w
złość i abyśmy nie utracili głębi naszej ludzkości.

U

ważam że w tym niełatwym
zadaniu mogą nam pomóc
refleksje kardynała Mauro
Piacenzy, aktualnego przewodniczącego Apostolskiej, który proponuje wszystkim chrześcijanom aby
przeżywali ten okres pokuty, która
często jest nam narzucona, w formie różnych wyrzeczeń i ograniczeń wolności osobistej i w formie
życia w osamotnieniu, jako możliwe uczestniczenie w definitywnym

zwycięstwie Chrystusa nad złem i
jako jedyne lekarstwo które może
przynieść pokój i zbawienie ludzkości dziś tak doświadczonej przez
pandemię.
Stało się ewidentne, jak wymagane od nas publicznie zachowania
których już prawie nie pamiętaliśmy,
jak ofiara, czy wstrzemięźliwość,
przeobraziły się w wymagania bardzo aktualne i konieczne poprzez
ciągłe obsesyjne naleganie środ-

ków masowego przekazu całego
świata, które idą w trzech kierunkach; ogłosić bezpośrednie niebezpieczeństwo w obliczu którego
każdy jest odpowiedzialny za siebie i za innych; wskazać horyzonty
przyszłości, gruntownie pozytywne, kiedy wszystko pójdzie dobrze;
w końcu zapewniając że oczekiwanie i ofiary przez nas ponoszone
będą miały miały swój koniec”. Kardynał Piacenza oświadcza iż te trzy
„ były zawsze współrzędnymi także
i pokuty chrześcijańskiej, które w
okresie Wielkiego Postu są proponowane ponownie każdemu z nas
(…) Jest wskazane bezpośrednie
niebezpieczeństwo, nieprzyjaciel
w natarciu - duch zła – przed którym cały lud chrześcijański jest wezwany „do broni” zwanej pokutą.
Jest otwarty horyzont pozytywny,
którym jest zwycięstwo dokonane
przez Krzyż Chrystusa i w którym
ciąg dalszy na str. 2
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Zrozumieć na nowo
sens pokuty chrześcjańskiej
Ciąg dalszy ze strony 1

odporności na wirusa, lecz zwycięstwo nad grzechem, który nas
zniewala, i nad śmiercią, która kładzie kres wszelkim ludzkim aspiracjom (za bardzo „ludzkim”), chodzi
tu nie tylko o czas „lockdownu” i
szczególnych restrykcji restrykcji
przeciwko pandemii , lecz o czas
w sensie globalnym, czas który został uczynionym badziej prawdziwym i bardziej świetlanym poprzez
perspektywę blasku Chrystusowego Zmartwychwstania”.
Oto ten wielki, świetlany horyzont, który wypełnia radosną nadzieją chrześcijańską pokutę: móc
dać odpowiedź cały swoją osobą
na Boską Miłość, która w Chrystusie wzięła na siebie zło całego
świata i która w ofierze Krzyża odnowiła wszechświat, okaleczony
przez grzech; dzięki mocy Ducha
św. odnowić ofiarę własnego życia

Panu, przyjmując nasze cierpienie
złączone z Jego, aby móc uczestniczyć w nowym życiu Chrystusa zmartwychwstałego, żywego i
obecnego w historii świata.
Powierzajmy Róży Duchownej
ten czas Łaski, pomimo przeciwności losu i obaw jakie każdy z
nas przeżywa. Jak przypomina
nam kardynał Piacenza, skierujmy do Maryi Dziewicy Bolesnej
naszą ufną modlitwę. Ona, „która
wszystkich narodziła i dalej rodzi
do nowego życia, złączona z Krzyżem Syna, a więc już w pełni żyjąca w chwale Zmartwychwstania”,
niech nam pomaga w dorastaniu
do prawdziwej pokuty chrześcijańskiej, „która jako jedyna jest w
stanie objąć i dostrzec przeobrażoną i przemienioną w okazję do
zbawienia, tę aktualną pandemię,
sprawiając że w naszych sercach
dojrzewać będą radość i wolność
tych, którzy nie są pod panowaniem żadnej mocy tego świata,
lecz należą do Chrystusa”.
Ks. Prałat Marco Alba,
Rektor Sanktuarium

Niech, w tym trudnym okresie izolacji, będą ku naszemu pocieszeniu słowa, które znajdują się na pierwszych stronach dzienniczka duchowego
Pieriny, tej prostej i pokornej kobiety, która dobrze zna cierpienie, po tym
jak przeżyła całe życie nie tylko w izolacji i odosobnieniu od ludzi, lecz
także pogardzana i poniżana przez swoich współczesnych.

mogą uczestniczyć wszyscy ci którzy Go przyjmują we własnej egzystencji; jest zapewniony koniec
tego boju, symbolizowanego przez
„symboliczny” numer 40 dni oznaczający osiągnięcie stanu prawdziwego nawrócenia i zbawienia.
To zło, to zwycięstwo i ten czas
mają, jednak, niezmierzoną wagę
dla życia człowieka, ponieważ nie
odnoszą się tylko do zdrowia cielesnego, lecz także do zbawienia
wiecznego, które jest czymś o wiele bardziej radykalnym bo dotyczy
tak ciała jak i o duszy, nie tylko ma
za cel osiągnięcie ozdrowienia czy
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Prowadzona przez Boskiego Mistrza i pod opieką Matki Bożej,
siostry Maryi Ukrzyżowanej i wszystkich świętych,
poświęcam te pisma większej chwale Maryi,
naszej czułej Mamie.
Jak zwykły wróbel, który wznosi się ku niebu,
i im bardziej się wznosi ku niebu, tym bardziej wielbi swoim śpiewem Pana, tak i ja pragnę przybliżyć się do Maryi i wznieść moją
pieśń miłości ku Matce Bożej
Chciałbym dać tej pieśni takie echo, które mogłoby się
roznieść we wszystkich duszach, aby one zostały przemienione
przez tę cudowną miłość Maryi, jak Ona
sama to nam ukazała! To w niej znajduje się ufność
dziecięca! To w niej jest dobroć matczyna! To ona
nas napełnia odwagą, i pomimo że jesteśmy zabrudzeni
wieloma nieszczęściami, prowadzi nas do Jezusa.
Oto co Maryja nam ukazuje i czego pragnie od naszych dusz...
abyśmy zwrócili się do niej, a ona poprowadzi nas do Jezusa!

Jezu, Tobie wszystko zawierzam, Ty się tym zajmij.
Podobnie jak inni, zważywszy na mój podeszły wiek, przeżyłam i wciąż przeżywam ten ostatni rok, i właśnie teraz podczas gdy piszę ten artykuł, próbuję
przejść przez te, które mamy nadzieję są ostatnimi fazami wirusa, który starał się
przewrócić do góry nogami nasze przyzwyczajenia i nasze życie. W tym długim
kroczeniu – muszę przyznać że teraz to widzę bardzo jasno – otrzymałam niespodziewaną pomoc, dar który otrzymany nieprzypadkowo, właśnie w ubiegłym
roku, kilka dni przed rozpoczęciem pandemii.

Z

wykły wizerunek święty, ale
jakże cenny, został mi podarowany przez przyjaciela: to
był tekst tak zwanego „Aktu zawierzenia się Bogu”, który został podyktowany przez samego Jezusa
pewnemu kapłanowi z Neapolu,
ks. Dolindo Ruotolo, wielkiemu
mistykowi, współczesnemu i przyjacielowi Ojca Pio, którego proces
beatyfikacyjny jest w toku. Pragnę
odczytać go po raz kolejny razem
z Wami, i myślę będzie to najlepszym sposobem by zgłębić nie
tylko jego wagę, ale także i wielkie wsparcie duchowe
jakie nam przekazuje
w tym aktualnym momencie historycznym
ale także i w całym
naszym życiu.
Oto co nam sugeruje Jezus, kiedy znajdujemy się w trudnościach: „Dlaczego
jesteście tak zdezorientowani i wzburzeni? Powierzcie mi
w opiekę Wasze troski i wszystko się się
uspokoi. Mówię Wam
w prawdzie że każdy akt prwdziwego, całkowitego, i ślepego
zawierzenia we mnie sprawia że
nawet najtrdnejsze sytuacje się
rozwiązują. Powierzyć się mnie
nie znaczy borykać się, bać się
czy być zdesperowanym i zwracać
na mnie wzrok i szybką modlitwę
po to abym ja przybył w mgnieniu
oka i przeobraził problemy w modlitwę. Zawierzyć siebie Bogu znaczy zamknąć oczy duszy, oddalić
wszelkie nieuporządkowane myśli
i troski i oddać się mnie abym to
ja przenisł Was, że jak dziecko w

ramionach matki, na drugi brzeg
rzeki. To co Was przeraża i Was i
czyni Wam wiele złego to Wasze
rozumowanie, Wasze myślenie i
Wasze nieustępliwe i dokuczliwe
przekonanie że musicie za wszelką cenę rozwiązać sami wszyskie
Wasze problemy. Jak wielkich rzeczy mogę dokonać, kiedy dusza,
w swoich potrzebach duchowych i
materialnych zwraca się do mnie,
spogląda na mnie i mi mówi: „Jezu,
Ty się tym zajmij” i zamykając oczy
odpoczywa! Otrzymacie niewiele
łask, jeśli troszczyć się będziecie

by zapewnić je sobie sami, a będziecie w nie obfitować jeśli przez
modlitwę powierzycie się mnie. W
cierpieniu uciekacie się do modlitwy, ale po to abym dostosował się
do Waszych pomysłów; nie jesteście chorymi którzy proszą lekarza o opiekę ufając mu, tylko tymi
którzy dyktują lekarzowi co jak jak
ma robić. Natomiast byłoby rzeczą
wielekroć lepszą zamknąć oczy i
pozwolić nieść się potokowi mojej
łaski, zamknąć oczy i pozwolić mi
działać, zamknąć oczy i myśleć tylko o aktualnym momencie, odwra-

cając myśli od przyszłości, tak jakby była to pokusa. Odpoczywajcie
we mnie, ufając w moją dobroć a ja
przysięgam Wam na moją miłość,
że kiedy wypowiecie te słowa: „Ty
się tym zajmij, Jezu”, ja w pełni się
tym zajmę, pocieszę Was, wyzwolę Was, poprowadzę Was….rozdaję wiele łask, wtedy gdy jesteście
w ubóstwie.
Podczas gdy teraz czytam na
nowo te słowa, tak jak zawsze, czuję się całkowicie obnażona w mojej słabości i ubóstwie duchowym,
ponieważ bardzo często także i ja
jestem wśród tych którzy, roztrzęsieni wciąż
się żalą i proszą, proszą, podpowiadając
Bogu co powinien On
zrobić. Lecz później,
za każdym razem,
staram się odnaleźć
doświadczenie tego
pierwszego razu, kiedy wszyscy byliśmy
ogarnięci przez strach
i bojaźń, z powodu
tego wszystkiego co
działo się wokół nas,
i sluchając słów Jezusa, tak mocnych, tak jasnych, tak
prawdziwych, poczułam się jakoby
ogarnięta płaszczem miłości i powierzyłam się. Jedna rzecz, która
powtórzyła się wiele razy, w tym
tak trudnym i bolesnym roku, kiedy byłam szczególnie zmartwiona
i przejęta, brałam do ręki ten wizerunek, i z pokorą na nowo odczytywałam to co było na nim napisane.
I być może czegoś w koncu się nauczyłam.
Rosanna Brichetti Messori
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PORZĄDEK MSZY ŚW. MARZEC I kwiecień 2021
Dzień powszedni
Godz. 15.00 Spowiedź św. Godz. 15.30	Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.

Piątek w okresie wielkiego postu
Godz. 15.00 - 17.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00	Droga Krzyżowa (z możliwością uzyskania odpustu zupełnego)
Godz. 16.00 Msza św.
Sobota
Godz. 15.00 Spowiedź św. Godz. 15.30	Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św. z liturgią Słowa Niedzielną

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;
Godz. 16.30	Różaniec św. Godz. 16.00 Msza św.

Sobota 6 marca (I -wsza sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Początek Spowiedzi św.
Godz. 10.30	Msza św.- Po niej Różniec św. z Adoracją Najśw. Sakramentu.
Sobota 13 marca: Miesięczny Dzień Maryjny
Piątek 19 marca: Uroczystość św. Józefa
(możliwość uzyskania odpustu zupełnego)

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

Niedziela 21 marca (III domenica del mese)
Godz. 16.00:	Msza św. o uświęcenie kleru diecezjalnego (celebrowana przez wikariusza episkopalnego od spraw kleru,
ks. Angelo Gelmini)

Uprzemie informujemy Państwa że został
aktywowany kanał YOUTUBE, poświęcony
Sanktuarium na poniższym linku:

Niedziela 28 marca - Niedziela Palmowa
Zmiana porządku nabożeństw – PORZĄDEK LETNI:
nabożeństwa popołudniowe godzinę później niż te w
porządku zimowym

www.rosamisticafontanelle.it

Czwartek 25 marca: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
(z możliwością uzyskania odpustu zupełnego)

Godz. 10.00 S. Różaniec św. - Spowiedź św.
Godz. 10.30 Błogosławieństwo Palm i Uroczysta Msza św.
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu;
Godz. 16.30	Różaniec św.
Godz. 17.00 Błogosławieństwo Palm i Uroczysta Msza św.
Dzień powszedni
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz. 16.30	Różaniec św.
Godz. 17.00 Msza św.

Piątek w okresie wielkiego postu
Godz. 16.00 - 18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00	Droga Krzyżowa (z możliwością uzyskania odpustu
\
zupełnego)
Godz. 17.00 Msza św.
Sobota
Godz. 16.00 Spowiedź św. Godz.16.30 Różaniec św.
Godz.17.00 Msza św. z liturgią Słowa Niedzielną
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.

Triduum Paschalne: 1-2-3 kwietnia
–	Wielki Czwartek: Godz. 15.00 - 17.00 Adoracja Najśw.
Sakramentu; e Różaniec św. - Spowiedź św.
–	Wielki Piątek: Godz. 15.00 Droga Krzyżowa na pamiątkę męki i
śmierci Pana Jezusa.
–	Wielka Sobota Godz. 15.00 - 17.00 Spowiedź św. - 17.00 Różaniec
św. (Msza św. zawieszona)
Niedziela 4 kwietnia:
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Poniedziałek 5 kwietnia: Poniedziałek Wielkanocny
Porządek świąteczny

Niedziela 11 kwietnia: NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
(Odpust zupełny)

Wtorek 13 kwietnia: Miesięczny Dzień Maryjny
Niedziela 18 kwietnia (III niedziela miesiąca)
Godz. 17.00:	Msza św. O uświęcenie kleru diecezjalnego. (celebrowana przez wikariusza episkopalnego od 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..

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

Znajdziecie Go Również Na Home Page Naszej Oficjalnej Strony:

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
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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