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تجتمع مزارات العالم اجمع وتتحد في الصالة لمريم
هةةةته السةةةن سةةةين به هةةةهر ا ّيةةةار فةةةي
تاكرتنةةا كهةةهر مريمةةي غيةةر عةةاديخ
وياةةةود تلةةةك لراب ةةة الصةةةالة التةةةي
ستجمه جميه المةارات المريمي فةي
م تلف ان اء الاةالم وتلةك بنةاء علة
لةةةةة صةةةةةري مةةةةةم قداسةةةةة البابةةةةةا
فرنسيس.
ثالثوم مةارا مريميةا بااية األهمية خ
منتهةةرة عبةةر القةةارات ال مةةس( .فةةي
إي اليةةةةا :لوريتةةةةو وبةةةةومبيي) اللةةةةتام
سيهةاركام بالصةةالة علة نية إنتهةةاء
الوبةةاء الةةتي يصةةي الاةةالم منةةت اكثةةر
مةةةم عةةةام وعلةةة نيةةة إسةةةت ناف كافةةة
األنه اإلجتماعي والمهني .
هته المبادرة اإلستثنا ي في رفه
الصالة دوم إنق ا مم كاف الكنا س
ال هللاخ تاني ايضا باقي المةارات
والكنا س في م تلف ان اء الاالمخ
يث تروّ ج تالوة مسب الوردي
عل كاف المؤمنيم والاا الت

والجماعات عل نتس النوايا المقتر
و تلةةةةةك بت صيصةةةةةها وقةةةةةت لصةةةةةالة
الورديةةة يوميةةةا ونهةةةرها مةةةم ةةةالا
وسةةةةةةةةةا ا التواصةةةةةةةةةا اإلجتمةةةةةةةةةاعي
واإلتاعات وكاف الوسا ا اإللكترونية
ال ديث خ التي تةيا عوا ة المسةافاتخ
وتساعد عل المهارك في الصالة كا
مةةم مكانةة ماةةةةة الةةرواب الرو يةة
بيم المؤمنيم في الاالم اجمةهخ اصة
فةةي ظةةا هةةته الظةةروف الصةةاب التةةي
تكبّا ت ركاتنا.
هنا في مةار ماريةا روةا ميسةتيكا -ام
الكنيسةةةة هةةةةاركنا بكةةةةا سةةةةرور فةةةةي
الصةةةةةةةةةالة لمةةةةةةةةةريم بنةةةةةةةةةاء ل لةةةةةةةةة
الباباخمتأكديم بأم قوة الصالة وهتاع
مةةةريم ت قةةة كةةةا الرغبةةةات وت ولهةةةا
بكتاءة عالي اكثر مما نتوقه وأكثر مم
كا الجهود البهري .
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فةةةي فونتانيةةةاخ سنصةةةلي المسةةةب
يوميةةةا فةةةي تمةةةام السةةةاع الراباةةة
والنصةةف مسةةاء تلبي ة لنةةداء البابةةا
مهةةاركيم فةةي النوايةةا اليومية  .لةةتا
نةةدعو كافة المةةؤمنيم والم لصةةيم
لةةةروةا ميسةةةةتيكا اإلنضةةةةمام الينةةةةا
رو يا مم الاالم اجمه وفي نتةس
الوقت إتا امكم.
وبتر ة عيةد التصة الةتي نايهة
اآلمخ وعمةةةةةةةا الةةةةةةةرو القةةةةةةةدس
الب ةةولي الةةتي ي قةة الماجةةةات
وكةةةةا مةةةةا يبةةةةدو مسةةةةت يال بنظةةةةر
النةةةاسخ ويامةةةا علةةة هةةةتاء كةةةا
مةةةروخ وي ةةةرر كةةةا مسةةةجومخ
ويةةري نتةةوس المةةوت المةةؤمنيمخ
ن لةةة مةةةةم مةةةريم الاةةةةتراء األمخ
هدي ة األمةةا التص ة ي خ فنجةةد فةةي
المسي التي مات وقام مم الموت
الرجةةاءخ ونجةةد فةةي جسةةد الكنيسة
ال ي تاةي قوة رو القدسخ
تتم صت
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تجتمع مزارات العالم اجمع وتتحد في الصالة لمريم
تتمة صفحة 1
بهكا جديد ومبتكر وبقلو ملي ة
بالثقةةةةة نسةةةةةت يه ام ننظةةةةةر الةةةةة
المسةتقباخ فنةتمكم مةم إعةادة بنةاء
جر الةاوي االتي سب ام رمةاه
"البنةةةةةةةةةاؤوم"خ دوم ام نهةةةةةةةةةار
بال وف والكر  .هو نتس ري
الرسا األوا ا التيم هاروا

بةةةةةال وف باةةةةةد مةةةةةوت يسةةةةةو
وقيامتة .ومةةريم سةةل ان الرسةةا
لم تتركهم بقيةت ماهةم كةا تلةك
التتةةةرةخ فكانةةةت نجمةةة الصةةةب
علةةةة رأس الكنيسةةةة المولةةةةودة
ديثا.

ن لة مةةم ام الكنيسة ام ت قة
هته األمني لكا وا د منا كثمرة
قيقي ة للتص ة فةةي هةةتا الوقةةت
المضةةةة ر الةةةةتي نمةةةةر فيةةةة خ
والمليةةةةةت بالت ةةةةةديات فينضةةةةة
إيماننا ويكبر املنا.

ل ةروةا
ناهةةد لمةةريم وبةةاأل
ميسةةةةةةتيكا وفقةةةةةةا لنيةةةةةة البابةةةةةةاا
اإلسةةت ناف الكامةةا لةةا"النهةةةا
اإلجتماعي" وهو األهم بالنسةب
لناخ ت يولةد األمةا مةم جديةد
وتاود الاالقات اإلنساني والثق
المتبادل بيم الاالم :بيم كنا سنا
ومةاراتنةةةةةا وكهنتنةةةةةا وأعمةةةةةاا
الصةةةةةدق والتالةةةةةيم والرسةةةةةال خ
والجماع ة المؤمن ة التةةي تا ةتي
في صالتها الكنيس خ وأي عما
مم اعماا التبهير والم بة هةو
اكبةةر مسةةاهم نقة ّدمها مةةم اجةةا
و دة جديدة لمجتمااتنا .

نهةةةةةةارك لبتنةةةةةةا مةةةةةةه سةةةةةةيادة
الم ةةرام بيةةار ان ونيةةو خ الةةتي
سةةيترأس القةةداس اإل تتةةالي فةةي
فونتانيةةا نهةةار اإلثنةةيم فةةي 52
ايةةارخ اي فةةةي اليةةةوم الةةةتي يلةةةي
عيةةد الانصةةرة :ضةةوره مانةةا
وإهتمامةة األبةةوي بهةةتا المةةةار
ةةةةوات
األبرهةةةةي فةةةةي اولةةةة
ر لت ة خ هةةي بالنسةةب لنةةا وا ةةدة
مةةةم اكثةةةر الاالقةةةات الملموسةةة
ّ
الماةي.
والواض للرو
مونسنيور ماركو البا
المسؤوا عم المةار

أم يسوع وامنا وأم الكنيسة
فةةةةي  99ةيةةةةرام مةةةةم الاةةةةام
الماضةةيخ إ تتلةةت الكنيسة بايةةد
مةةةةةةريم ام الكنيسةةةةةة خ ربمةةةةةةا
تدروم ام وراء هتا الايد قصة
مهمةةةةة تتالّةةةةة بهةةةةةكا مباهةةةةةر
بمونتيكيةةةاري وفونتانيةةةا وبكةةةا
م ل لروةا ميسةتيكا.
ه
لتلك ا ببت ام ا لاكم عليها.
لنبةةةةدأ باأل ةةةةداث التةةةةي وقاةةةةت
مةةةؤ را .إم هةةةتا الايةةةد لةةةم يةةةتم
اإل تتاا ب رسميا ا منةت فتةرة
قصةةيرة اي منةةت  5192عنةةدما
صدر مرسوم

موقةةه مةةم قبةةا البابةةا فرنسةةيس
بتةةةاري  99هةةةبا فةةةي تكةةةرى
الظهور األوا لسيدة لورد .ةدد
يومها تاري هتا الايد بأم يكوم
اليةةةوم الةةةتي يلةةةي مباهةةةرة ا ةةةد
الانصرة وعلا السب " :إم هتا
اإل تتةةاا سيسةةاعدنا عل ة تةةتكر
ام ال يةةاة المسةةي ي خ كةةي تنمةةو
وتت ةةور يج ة ام تتركةةة عل ة
سر الصلي خ وعل وجود
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يسةةو فةةي وليم ة اإلف ارسةةتي خ
وعل ام التادي والم لّصيم.
في الكلمة التةي صةارت جسةداخ
وفي موتة وقيامتة ودعةم مةريم
ومهاركتها ودورها التاةاا .انة
دورهةةا كةةأم منةةت الل ظة األولة
منةةةةةت ام ملةةةةةت التةةةةةادي فةةةةةي
ا هةةةا ها تةةة سةةةاع وجودهةةةا
ت ت الصلي خ يةث عهةد اليهةا
اإلبةةةةةم قبةةةةةا ام يلتةةةةةظ انتاسةةةةة
األ يةةةرة إ وتةةة فةةةي اإلنسةةةاني
جاعال منها ام لهم .وبدأت بتنتيت
مهامها عل وج الت ديد في

الال ّيةةةة يةةةةث كانةةةةت موجةةةةودة مةةةةه
الرسا تنتظر تجلّي الرو القدس.
إتا مريم هي والدة هته الكنيس التةي
ولةةةدت فةةةي م بةةةأ الجلجلةةة خ والتةةةي
ا ةةتت وضةةاها الرسةةمي فةةي الالي ة
في الانصرة.
إتا تأسيس عيد مريم ام الكنيسة هةو
نق ة نهاي ة الر ل ة التةةي بةةدأت فةةي
أوا ا القروم المسي ي .
إم آبةةةةةاء الكنيسةةةةة اي الاديةةةةةد مةةةةةم
عمالق ة القداس ة والاقيةةدة خ إعترفةةوا
بأموم مةريم فةي الكنيسة كلهةا .مةم
بةةةيم هةةةؤ ء القةةةديس اوغسةةة ينوس
يةةةةث دعاهةةةةا" :ام اعضةةةةاء (جسةةةةد
المسي )" ...ألنها عملةت مةه م بتة
مم اجا و دة المؤمنيم في الكنيسة
اللتيم هم جسد المسي المالّم".
فةةي نهاي ة المج ّمةةه التاتيكةةاني الثةةاني
إ ُّت ةةت هةةتا التقليةةد دوم الوصةةوا الة
تاريةةةف رسةةةمي خ فةةةي  59تهةةةريم
الثةةاني  9192اعلةةم بةةولس السةةادس
رسميا "مريم ام الكنيس "خ "لمجده

ولرا تنا"خ عل اما ام يتم تميية هتا
اللق اآلم"خ ويايّده المسةي ييوم مةرة
ا رى ويكرّ مونها بهتا اإلسم".
ما دث الا هته التتةرةخ انة اصةب
هناك نضوج ووعي اكبر ألهمي دور
مةريمخ لةيس فقة مةه يسةو ال ةي بةا
مةةه الكنيس ة التةةي ولةةدت في ة خ والتةةي
اع تها مونتيكيةاري وفونتانيةا اهمية
كبيرة .ت ام بولس السادس علم بما
كةةةةةةام ي ةةةةةةدث فةةةةةةي ابرهةةةةةةيت األمخ
فإسةةتو منهةةا وإسةةتمد قوتة إلعةةالم
هته الاقيدة الرسمي التي ت ّدثنا عنها.
ن ةةم نالةةم ام الظهةةورات التةةي ةةدثت
هنا عام  9129ومم ثم عام 9199
تةاا قيةد الةدرس .ولكةم م تةوى هةته
الظهةةةةةورات هةةةةةو التمسةةةةةك باإليمةةةةةام
المسي يخ سةب ام وجةدناه فةي تتةاني
المؤمنيم وفي عبادة ماترف بها.
سةةةناخ هنةةةا منةةةت عةةةام  9129قةةة ّدمت
مريم نتسها عل انها "روةا ميستيكا"
ام يسةةةو وامكةةةم جمياةةةاخ وإ تةةةارت
ا يرا كاتدرا ي مونتيكياري

وسةةةةةةةةة الكاتدرا يةةةةةةةةة
وبةةةةةةةةةاأل
لظهوراتهةةةا األكثةةةر اهميةةة .فةةةي تلةةةك
الوقةةةتخ لةةةم تاةةة تتسةةةيرا لكةةةا تلةةةكخ
فإسةةةتاملت رمةةةوةا تبةةةيّم قةةةا انهةةةا
بااي األهمي .
دث هتا في  55تموة  9191عنةدما
قالةةةةت روةا ميسةةةةتيكا فةةةةي ظهورهةةةةا
عبارات عظيم قةا " :يرمةةوم الة
عقيدة التداء ومهاركتي-انةا ال بةا بهةا
بةةال دنةةس -ام الةةر يسةةو خ ام الةةنامخ
وام جسد المسةي السةري :الكنيسة ! –
لهتا السةب دعةاني ابنةي للمجةيء الة
مونتيكياري عام  9129وج ت ضه
رجلةةةةي فةةةةي وسةةةة الكاتدرا يةةةة بةةةةيم
مجموعةة كبيةةرة مةةم او دي...وتلةةك
ألبةةةةرهم اننةةةةي والةةةةدة جسةةةةد المسةةةةي
السري خ اي الكنيس ".
وإسةةتتنتجتخ انهةةا عل ة وج ة الت ديةةد
ارسةةةلت كوالةةةدة للكنيسةةة لت ة ّ
ةةترنا ام
الكنيس ة "سةةتتارّ و ألوقةةات مظلم ة خ
الر ".
ملي باإلل اد والتتور ب
وفي الواقه ام هتا األمةر واضة جةدا
للجميه.
روةانا بريهيتي ميسوري

.
اوبك –  9نيسام 51-12-5159

ههادتها وهتاعتها تقوّ ينا مت يصب وةم الصلي ثقيال
جدا( .البابا فرنسيسخ مقابل عام  19آتار )5159
فص مجيد ومقدس لكم جمياا

اصدقا ي األعةاء في مجموع ماريا روةا ميستيكا"
في ايام التص هتهخ مه ا تاا التاليم المسي ي "اوبك-
بالمايو (انظروا ال الصةورة المرفقة ) ن ةم نتةر مةه
مريم بقيام يسو .
فهي تالّمنا ام التر هو ثمرة الرجةاء التةي وعةدنا بهةا
الر ّ خ وتبق عل الرغم مم ام كا هيء ولنا ينهار.
"هتا السبت ايضةا هةو يةوم مريمةيخ هةي ايضةا عاهةت
بالةةدمو خ لكةةم قلبهةةا كةةام مملةةوءا ايمانةةا ورجةةاء و بةةاخ
كانت والدة يسو قد تبات ابنها ةواا رية الجلجلة
وبقيةةةت ماةةة عنةةةد سةةةت الصةةةلي خ مجرو ةةة الةةةرو
ومتألم .
ولكم عندما إنته كا هيء را ت تراق خ م تتظ
بالرجاء وبوعد هللا التي يقيم األمواتخ لتلكخ وفي
ا لك ساع في الاالمخ اصب ت مريم والدة المؤمنيم
ووالدة الكنيس وعالم رجاء.

األ فرانكو با ديني

3

تكاليف اله م إلرساا مجل ماريا روةا ميستيكا بالبريد تةداد اكثر وأكثر.
نرجو بل ف التااوم مه القراء لل تاظ عل الاالق مه المؤمنيم.
اتا كام باإلمكام ال صوا عليها بواس البريد أإللكتروني نرجو منكم ارساا الانوام
ت نرسلها بالبريد الاادي .نتمن مم ضرتكم المساهم ب د ادن .

برنامج اإلحتفاالت لشهري  :ايار وحزيران 0202
كل يوم:
 0990::إعترافات
السبت:
 990::قداس
 0990::إعترافات  0 9903:الوردية
األحد وأيام العيد
 0 91:11الوردية – إعترافات  0 91:11القداس
 0 920:: – 990::إعترافات
 990::قداس
 0990::إعترافات  0 9903:الوردية
السبت  1ايار مار يوسف العامل وبدء الشهر المريمي واول سبت من
الشهر(غفران كامل)
 –0 91:11إعترافات  0 91:11القداس يليه وردية وسجود
الخميس  11ايار  :ذكرى سيدة فاطيما  -يوم مريمي مثل كل شهر
األحد  11ايار (ثالث احد من الشهر) الصعود
 990::قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب األسقفي
لإلكليروس دون انجيلو جيميلين
األحد  31ايار  :أحد العنصرة
غفران كامل
اإلثنين  32ايار :عيد مريم ام الكنيسة
 0990::قداس
 0 51:11قداس إحتفالي يترأسه مطران بريشيا
اإلثنين  11ايار  :عيد زيارة العذراء
األحد  1حزيران :احد الجسد غفران كامل
الجمعة  11حزيران :عيد قلب يسوع غفران كامل
نهار صالة للكهنة كافة
السبت  13حزيران :عيد قلب مريم
 0 91:11قداس مريمي
األحد  11حزيران :يوم مريمي شهري
األحد  32حزيران :األحد الثالث من الشهر
 99:11قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب األسقفي
لإلكليروس دون انجيلو جيميلين
الخميس  32حزيران 0مولد القديس يوحنا
الثالثاء  32حزيران  0مار بطرس وبولس
 0 9903:الوردية

المؤسس ستواصا إرساا المجل لكا مم يرغ بال صوا عليهاخ ت
للتيم يست ياوم المساهم  .عل الراغبيم في التبر او المساهم
الرجاء إست دام التتاصيا المصرفي التالي :

 990::قداس

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

نالم عم تتايا قناة يو تيو م صص للمةار عل الراب التالي:
https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
كما ان موجود عل الراب اإللكتروني للجماي :
www.rosamisticafontanelle.it
يريد إرساا مقا ه فيديو عم إ تتا ت روةا ميستيكا الرجاء
اي ه
إرسالها عل الراب التاليinfo@rosamisticafontanelle.it :
فالجماي ستدرس م توى الملف وترى إمكاني إد ال

تسم لنا بنقا الاديد مم الههادات الجميل التي تكت
المسا
ماريا روةا ميستيكاخ ولكم كلها تظت في سجالتنا .ن م جمياا
مت ديم بالصالة وبقل ماريا روةا ميستيكا األمومي.

عم

جمعية روزا ميستيكا – فونتانيل
مجلّ تصدر كا ههريم
مؤسس ماريا روةوا ميستيكا
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
:اإلتصاا الرجاء للتواصا
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
: www.rosamisticafontanelle.itالتالي اإللكتروني الموقع
الرب تباي جماي
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 Bresci

مالحظة 0اإلثنثن  52ايار  05159يترأس إحتفال القداس الساعة 51:11
النائب العام ألبرشية بريشيا المطران غايتانو فونتانا
اإلثنين  19ايار  5159وبمناسبة ذكرى زيارة العذراء وختام الشهر
المريمي سيحتفل بالقداس عند الساعة  51:11مطران بريشيا المطران
تريموالدا

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

المدير المسؤوا  :روزانا بريشيتي
بإدارة جمعية ماريا روزا ميستيكا
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
)Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs

اإلستاالمات + 11111192999 :المسؤوا+ 111529111212 :
البريد اإللكتروني info@rosamisticafontanelle.it :

ترجمة الى اللغة العربية  :عائلة ماريا روزا ميستيكا – بعبدات –لبنان مرسوم 9102/633
جويس فرنيني صايغ
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