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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
 32سنة  0عدد  0202 نيسان -آذار 

تصدر كل شهرين فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكامجلة   

 
 

المسيحيةتعّرف على معنى التوبة   
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بالتأكيد مريم اليوم هي اّم للكنيسة  ولكةم منةت متة  
 بدأت بأمومتها تلك؟

فأمومةة  مةةريم . إنجيةةا اليةةوم يا ينةةا الجةةوا   تمةةا
 .بدأت مم عل  اقدام الصلي 

وكانةةت واقتةةات عنةةد الصةةلي خ امةة  وأ ةةت امةة  "
نةةةا يو ." )مةةةريم ةوجةةة  كلوبةةةا ومةةةريم المجدليةةة 

إتا مةةةم بيةةةنهم كانةةةت ام يسةةةو خ يسةةةو  ( 91/52

الةةتي يتاةةّت  علةة  الصةةلي  وياةةاني فةةي ل  اتةة  
 .األ يرة

ها يمكننا ت ّيا مدى ماانةاة اّم تهةهد علة  عةتا  
ومةةةوت ابنهةةةا؟ ويومهةةةا كةةةام الةةة  جانبهةةةا يو نةةةا 
ال بيةة  التلميةةت األ ةة  علةة  قلةة  يسةةو  لةةتلك   

 .نرى اي وا د مم التالميت غيره هناك
لم ينادها   " يا إمرأة هوتا إبنك:"ا لها يسو  فقا
هي بال بع والدت  . وهتا يؤثر بنا كثيرا" يا امي"

اعتقد ام باض تأمالت الكارديناا 
مورو بياكنةا الوصي ال الي عل  

خ بإمكانها مساعدتنا التوب  الرسولي  
ل وض هتا الت ديخ مقدم  لجميع 

مر ل  المسي ييم إمكاني  عيش هته ال
علينا ت ت هكا " المتروض "

ال رمام مم ال ري  وال جر 
واإلناةالي  بهكا م تلف وتلك في 
مهارك  المسيح في إنتصاره عل  

.الهر  
فهتا هو الدواء الو يد التي 

بإست اعت  ام يوّفر السالم وال الص 
خ التي تت ّب  للبهري  في هته األيام

.مع الوباء  
م مم الواضح ال  اي مدى ي ل  م  

 

 

 

 

الناس  ت بيق سلوكيات هب  منسي  
 تقريباخ كالتض ي  والجدّي  والتي

اصب ت هائا  للغاي  بسب  الضغ  
المتر  لوسائا اإلعالم في جميع 

ان اء الاالم خ والتي تتج  في ثالث 
َهْج    ر وهيكخ  يث : "إتجاهات

يكوم كا وا د مسؤوا عم نتس  
.وعم اآل ريم  

الكهف عم مستقبا إيجابي  يث 
.يتوج  كا هيء ن و األفضا  

اإلنت ار  وراء ال رص عل  ام يكوم
".والتض ي  إست قاق  

كةةةةد الكاردينةةةةاا بيكةةةةانةو ام هةةةةته يؤ
كانةةت دائمةةا مرتب ةة  "األمةةور الةةثالث 

مةةع التوبةة  فةةي ةمةةم الصةةوم المقةةدس 
)...(ومقدم  للجميع  

 

 

 

   تةة  هةةته التتةةرة التاري يةة  الدراميةة  التةةي نمةةّر بهةةاخ بإمكاننةةا عيهةةها بمتتةةا 
رو يخ اي بنور الرو  القدسخ وبالتالي تت وا وتصبح مثمرة لل ياةخ ولنمةو 

 .انسانيتنا وإيماننا
ةمةةم خوالترصةة  المناسةةب  لنةةا فةةي هةةتا هةةو الت ةةّدي األكبةةر لل تبةةار المسي ي

الصومخ  يث ت ل  منا الكنيس  الصوم بامةق  تة    نقةع فريسة  اإلستسةالم 
 .والغض خ و ت    تجّف إنسانيتنا

 

 

يهار ال  وجود   ر وهيك عدو 
ب يث ام كا  -رو  الهر –كامم 

" ال  التسلح"مدعويم المسي ييم 
فتم الكهف عم افق . بسال  التوب 

إيجابيخ وهو اإلنتصار والتوة 
ونهاي   .بواس   صلي  المسيح
وهي . هته المارك  م سوم 

" الادد المقّدس" تتمّثا   
لألربايم يومخ فترة ت ّوا  قيقي 

.و الص  
لهتا الهر وهتا الةمم وهتا 

النصرخ اهمّي     تضاه  في 
فق  سامخ ألنها   تتالّق ن ياة اإل

بالص   الجسدي  المؤقت  با 
 والجسدبال ير التي يقود النتس 

.ال  ال الص األبدي  
ليس بالهتاء فق  او ال ماي  مم 

الادوىخ با باإلنتصار عل  
ال  يئ خ التي تجاا مم اإلنسام 

وعل  الموتخ التي يقضي  .عبدا
.عل  كا ت لاات البهري   

__________________ 
  5تتم  صت   
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على معنى التوبة المسيحية تعّرف  
 

   1تتمة صفحة 

 

وبقوة الرو  القدسخ جددوا 

تألّموا ما  خ تقدم   ياتكم للر 

الجديدة   ت  تهاركوه  يات 

.باد قيامت  مم الموت  

ناهد ةمم النام هتا لروةا 

ميستيكاخ عل  الرغم مم آ ف 

قضات والم اوف التي التنا

.يايهها كا وا د منا  

اإلقتةةاا "قةةت وهةةتا لةةيس فقةة  و

والمارك  ضد الوباءخ " وال جر

بةةةةا فةةةةي كةةةةا األوقةةةةاتخ  تةةةة  

الوصةةةةوا الةةةة  ةمةةةةم الكمةةةةاا 

 !.والمضيء بنور القيام 

هةةتا هةةو األفةةق الكبيةةر المضةةيء 

الةةةتي يةةةدا علةةة  مانةةة  التوبةةة  

المسةةةي ي  مةةةع الرجةةةاء واألمةةةا 

ام نكوم قةادريم بكامةا : السايد

مياننةةةا علةةة  اإلسةةةتجاب  لم بةةة  

خ التي غلبت كةا المسيح اإللهي  

الهر في الاالمخ وبتض يت  عل  

الصةةةةلي  جةةةةدد عالمنةةةةا وجالةةةة  

 . اليا مم ال  يئ 

 

التةةي ولةةدت "  ةةالبيم منهةةا هةةي 
وانتجت كةا هةيء دوم توقةفخ 
  تمت دة بصلي  ابنها  ومهةارك

ام تسةةةاعدنا علةةة   بمجةةةد القيةةةام
النضةةةوي فةةةي التوبةةة  المسةةةي ي  

 . "ال قيقي 
قةةةة  قةةةةادرة علةةةة  رؤيةةةة  هةةةةي ف

وإ تضةةةةةةام  الةةةةةة  ال ةةةةةةوار  
منمّيةةة  التةةةر  .الوبائيةةة  ال اليةةة 

وال رّي  للةتيم يالمةوم بةأنهم   
يريةةدوم ام ي صةةلوا علةة  قةةوة 
وقةدرة القلةو  البهةةري  بةا فقةة  

 .قوة المسيح
 

بامونسنيور ماركو ال  
 المسؤوا عم المةار
 

 

اتمنةةة  ام تري نةةةا الكلمةةةات الموجةةةودة فةةةي مقدمةةة  مةةةتكرات بيارينةةةاخ فةةةي هةةةتا 
 .ت الصا  مم الاةل  وال جرالوق

مةةةرأة بسةةةي   ومتواضةةةا  عرفةةةت جيةةةدا مانةةة  األلمخامضةةةت  ياتهةةةا إلكةةةالم 
كثيةةر مةةم اإلةدراء مةةم لايضةةا تارّضةةت  لةةيس فقةة  بالاةلةة  عةةم البهةةر بةةا 

 .قبا ابناء من قتها
 

كانت دائما موجه  مم قبا األ ت ماريا كروسيتيسا و السيد 
 .الاتراء اإللهي وجميع القديسيم وت ت  ماي  السيدة 
 اهدي هته الكتاب  لمجد الاتراءخ امنا الم ّب خ 

 تماما مثا ال ائر التي ي لق في السماء
 . فكلما ارتتع اكثر مّجد الر  اكثر 

 كتلك األمر بالنسب  ليخ ا ّ  ام اقتر  مم مريم اكثر
 .رافا  اليها انهودة ال   

 اريد ام اع ي لهته األنهودة صدى يتوسع
 ت  تتهم وتت ما تماماوي ترق كا النتوسخ   
 .ك   مريم التي ا هرت  وت هره لنا 

 ! بها تجد ثق  األبناء
 !  بها تجد  يب  األموم  
 ! بها تتهّجع عل  الرغم مم غرقنا بالبؤس والهموم 
 . فتقودنا ال  يسو  

 ... هتا بالضب  ما تريد مريم منا
 ! ام نته  اليها فتقودنا بدورها ن و يسو 
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 إعتني بنا يا يسوع

مثا اي ه ص آ ر متقّدم في السمخ عهت السن  الماضي  بصاوب  كبيرةخ ومةع تلةك و تة  هةته مثلي 

الل  ةة خ عنةةد كتابةة  هةةته السةة ورخ مةةا ةلةةت اصةةار  للبقةةاء سةةالم  وعلةة  قيةةد ال يةةاةخ علةة  امةةا إنتهةةاء 

 ولكم  صا ماي هيء رائع  الا هته .التيروس قريباخ هتا الوباء التي غّير  ياتنا وجالها مض رب 

الاام الماضةيخ وقبةا بةدء جائ ة  كورونةا بأيةام قليلة خ تلقيةت دعمةا غيةر متوقةعخ هدية  . الر ل  ال ويل 

 . صلت عليهاخ بالتأكيد لم يكم هتا األمر صدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هته الهدي  عبارة عم صورة 

صغيرةخ ولكنها تات قيم  

كبيرةخاع اني إياها صديقخ وعل  

فاا " هته الصورة صالة 

التاا اماله  هتا". اإلستسالم هلل

لكاهم مم نابوليخ يسو  بنتس  

 يدع  األ  دوليندو ريوتولوخ 

 

إرتا  مايخ وآمم ب يبتي وسأساعدك 
مم  الا  بي الكبير لك وعندما تقوا 

ألمر خ سأفّكر في ا"اعتني بي: "لي
اخ وسأعما عل  مؤاساتكخ تمام

وسأغمرك ... سأ ررك وسأقودك
"والتقر ال اج "وس  مم النام  بكثير  

باد إعادة  أجد نتسي اآلم مّرة أ رىخ 
او  انني عاري  في  هته الكلماتخ

.الرو ي بؤسي  

 

 

 

ما فأنا و دي سأعثر عليكخ واهتم بك وبكا 

يةعجكخ واسا  ل ا كا مهاكلكخ 

وامن كم األمام خ  ت  تهار مثا ال تا 

كم مم األهياء  .التي ينام في  ضم ام 

افالها لألنتس التي تلتجئ الّي في إ تياجاتها 

بكا بسا   ما عليها ا  . الرو ي  والمادي 

بادها " إعتني بي:"ام تلتتت الّي وتقوا لي

 !إغمض عينيك وإرتا 

متصوف ع يمخ مااصر 
وصديق لأل  بيوخ وياما اآلم 

.عل  تقديس   
مع إعادة قراءة هته الصالة  

ماكمخ عل  األققا النقا  المهم  
اعتقد انكم  واألساسي  منهاخ

ستتهموم مدى الدعم الرو ي 
ليس  هاالكبير التي نستمّده من

فق  في هته األيام الصاب  با 
اليكم إتم ما  . يل  ايام  ياتنا

يقتر  علينا يسو خ عند وقوعنا 
:في ضيق او مأةق ما  

 

ألنني في كثير مم األ يامخ 

انا كمثا هؤ ء 

المض ربومخ التيم يسألوم 

بإستمرار ويقتر وم عل  هللا 

ولكم فورا  .ما علي  فال 

بار ا اوا إعادة إكتهاف إ ت

 يث كنا  المرة األول خ

 جمياا م ا يم بال وف

لماتا ترتبكوم عندما تنةعجوم؟ "
بأعمالكمخ وكا  اتركوا لي اإلهتمام

اقوا لكم بصدق بأم . هيء سيهدأ
كا فاا إستسالم  قيقي وأعم  

ك ال  لي ولمهيئتيخ ي ّوا قلق
صالة وسالمخ ولكم هتا   ياني 
ام استسلم لمهيئ  هللا وانا مستاء 

ويائس و ائفخ فرغبتك لم 
تصلني ا  بالصالة المكثت  والثق  

 .الم لق  بي
ام تستسلم ياني ام تغلق عيوم 
رو ك بهدوءخ وت وا جميع 

 وتلتجئ  خاألفكار التي تضايقك

نك ست صا عل  أوكد لك ا الّيخ
كا النام التي ترغ  بال صوا 

نام ست صا عل  الكثير  .عليها
مم النام وال ا لجميع مهاكلك 

خ لي  بكليت عندما تترك األمر 
بال ريق  التي تريدها انت وليس 
تماما مثا المريض التي .... فق 

يقتر   علي  " دواءيسأا ال بي  
 . بنتس 

بدا مم تلكخ إغمض عينيك ود  
بايدا ن و تيار  نتسك تنجرف

نامتيخ إغمضهم ودعني اعماخ 
و  تتّكر ابدا في الوقت ال اليخ 

 .و  في إغراءات المستقبا

والهلع مما يدور  ولناخ ولكم مع 

سما  كلمات يسو  القوي  والواض   

والصري  خهارت بأنني م ا   ب ب  

كما لو ان  لتّني بما ت خ فإستسلمت 

.بكليتي ل   

مرات عدة  الا هته السن  الصاب  

والمؤلم  عندما كنت مض رب  وبائس  

جئ ال  هته الصورة الصغيرة كنت الت

. وبتواضع و هو  أعيد قراءتها

 وربما في النهاي  اكوم قد تالّمت

.اإلستسالم الكلي لمهيئت   كيتي  

 روةانا بريهيتي ميسوري
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 عم تكت  التي الجميل  الههادات مم الاديد بنقا لنا تسمح   المسا  
 جمياا ن م .سجالتنا في  ت ت كلها ولكم ميستيكاخ روةا ماريا

 .األمومي ميستيكا روةا ماريا وبقل  بالصالة مت ديم
 فونتانيل – ميستيكا روزا جمعية

 تصدر كا ههريم مجلّ 
 يكاميست روةوا ماريا مؤسس 

P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY 

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 
 :اإلتصاا الرجاء للتواصا

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع
 الربح تبغي   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 

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

روزانا بريشيتي  : المدير المسؤوا     
 بإدارة جمعية ماريا روزا ميستيكا 

                                                                           
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990 
Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs) 
 

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

  جويس فرنيني صايغ                                                                   

 .تكاليف اله م إلرساا مجل  ماريا روةا ميستيكا بالبريد تةداد اكثر وأكثر
 .منيمنرجو بل ف التااوم مع القراء لل تا  عل  الاالق  مع المؤ

عليها بواس   البريد أإللكتروني نرجو منكم ارساا الانوام  ال صوااتا كام باإلمكام 

. نتمن  مم  ضرتكم المساهم  ب د ادن  .بالبريد الاادي ا ت    نرسله
المؤسس  ستواصا إرساا المجل  لكا مم يرغ  بال صوا عليهاخ  ت  

تبر  او المساهم  عل  الراغبيم في ال . للتيم   يست ياوم المساهم 
 : الرجاء إست دام التتاصيا المصرفي  التالي 

Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE 
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté - 
Inscrit 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 

 

: تتايا قناة يو تيو  م صص  للمةار  عل  الراب  التالي نالم عم  
https://www.youtube.com/channel/ 
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg 

 :كما ان  موجود عل  الراب  اإللكتروني للجماي  
www.rosamisticafontanelle.it 

 
ا مقا ع فيديو عم إ تتا ت روةا ميستيكا الرجاء اي ه ص يريد إرسا

 info@rosamisticafontanelle.it: إرسالها عل  الراب  التالي
 فالجماي  ستدرس م توى الملف وترى إمكاني  إد ال 

 

 0202 ذار ونيسانآ: اإلحتفاالت لشهري  برنامج

 
 :كل يوم

 قداس  90:11الوردية       : 92:51إعترافات     : 92:11

 : الجمعة من الصوميوم 

 قداس  90:11    درب الصليب  92:11   إعترافات   92:11-90:11

 :السبت

   قداس  90:11الوردية       : 92:51إعترافات     : 92:11

 األحد وأيام العيد 

 القداس:  91:51إعترافات     –الوردية :  91:11

 إعترافات:   90:11 – 92:11

 قداس  90:11الوردية      :  92:51إعترافات     : 92:11

 من الشهراول سبت  آذار 6السبت 

 القداس يليه وردية وسجود:  91:51إعترافات     –: 91:11

  يوم مريمي مثل كل شهرآذار  11السبت 

 (غفران كامل)عيد القديس يوسف : آذار 11الجمعة 

 ككل ثالث احد من كل شهر آذار 11األحد 

قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب األسقفي  90:11

 إلكليروس دون انجيلو جيميلينل

 (غفران كامل)آذار عيد البشارة  12الخميس 

 أحد الشعانين: آذار  12األحد 

 تقديم اإلحتفاالت ساعة  بالتوقيت الصيفيالبدء 

 إعترافات   –الوردية : :91 11

 اغصان الزيتونوتبريك  القداس:  91:51 

 إعترافات:   :::98 – :::90

 الوردية    :  :90:3إعترافات     : :::90

 اغصان الزيتونوتبريك  القداس  :::90 

 :كل يوم

 قداس  :::90الوردية       : :90:3إعترافات     : :::90

 : الجمعة من الصوميوم 

 قداس  :::90    درب الصليب  :::90   إعترافات   :::98-:::90

  نيسان 1-1-1: الفصحثالثية 

 سجود للقربان وردية وإعترافات 90:11-92:11 :الغسل خميس

 ذكرة موت يسوع سجدة الصليب :العظيمةالجمعة 

 : النورسبت 

 قداسال  تعليقالوردية      :  90:11إعترافات      92:11-90:11

 صحإحتفاالت عيد الفنيسان  4: الفصح احد 

 إثنين الفصح برنامج كأي يوم إحتفالي : نيسان 2اإلثنين 

 (غفران كامل)احد الرحمة اإللهية  :نيسان 11األحد 

 يوم مريمي شهري :نيسان 11الثالثاء  

 األحد الثالث من الشهر :نيسان 12األحد 

قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب األسقفي   90:11 

  إلكليروس دون انجيلو جيميلينل

 

 

 + 515530115818: المسؤوا + 51151103999: الماتإلستاا

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

http://www.rosamisticafontanelle.it/
mailto:info@rosamisticafontanelle.it
mailto:info@rosamisticafontanelle.it

