
Miesiąc  maj 2021 roku wspo-
minany będzie jako nad-
zwyczajny miesiąc maryj-

ny, z powodu więzi modlitewenej 
jaka połączy w szczególny sposób 
wszystkie Sanktuaria świata, w odpo-
wiedzi na szczególne żądanie Papie-
ża Franciszka. Trzydzieści najbardziej 
znaczących Sanktuariów maryjnych 
świata, rozproszonych na pięciu kon-
tynentach świata (we Włoszech będą 
to Loreto i Pompeje) poprowadzą  tę 
wielką modlitwę do Maryi, aby wy-
prosić zakończenie pandemii, która 
ogarnęła cały świat i która trwa już 
od ponad roku oraz o powrót do 
zajęć związanych z pracą i z życiem 
socjalnym.

Ta nadzwyczajna inicjatywa, której 
temat: „Z całego Kościoła wznosiła 
się nieustannie jedna wielka mo-
dlitwa do Boga” zaangażuje także 
wszystkie inne Sanktuaria świata, 
aby promowały wśród wiernych, ro-

dzin i wspólnot, modlitwę różańco-
wą według proponowanych intencji: 
w taki sposób wszyscy będą zapro-
szeni aby uczestniczyć w tym univer-
salnym geście Kościoła, poświęcając 
wycinek w czasu we własnej codzien-
nej modlitwie, także dzięki nowocze-
snym środkom masowego przekazu, 
które nie blokują więzi duchowych w 
warunkach kiedy jesteśmy zdystan-
sowani, ale waloryzują nasz czas i 
naszą ciszę. 

  W Sanktuarium Maryi, Róży 
Duchownej  i  Matk i  Kośc io ła 
przyjmujemy z otwartym sercem 
to zaproszenie, pewni że moc mo-
dlitwy i wstawiennictwo Dziewicy 
Maryi mogą realizować pragnienia 
poszczególnych osób i przemie-
niać losy historii ze skutecznością o 
wiele większą niż nasze najśmielsze 
oczekiwania i wysiłki: w Sanktuarium 
w Fontanelle przeżywać będziemy 
codzienną modlitwę różańcową o 

godzinie 16.30, właśnie z tym pra-
gnieniem w sercu i z intencją zapro-
ponowaną przez Papieża, zachęcając 
wszystkich wiernych i czcicieli Róży 
Duchownej aby łączyli się duchowo 
z nami, jeśli to możliwe w godzinie 
naszej modlitwy różańcowej.

W tym radosnym okresie wielka-
nocnym, który aktualnie przeżywa-
my i  którego prawdziwym prota-
gonistą jest Duch św., realizujący 
to co w naszych oczach wydaje się 
nierealizowalne i wyzwalający z sytu-
acji zniewolenia, choroby i śmierci, 
wzywajmy z ufnością od Maryi dar 
nadziei paschalnej: w Chrystusie 
zmarłym i powstałym z martwych, w 
żywym ciele Kościoła jest już ope-
ratywna pocieszająca  moc Ducha 
św, w formach zawsze nowych i kre-
atywnych, zachowując w sercu tę  
jedyną pewność, możemy patrzeć 
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w przyszłość z nadzieją, możemy 
odbudować nasze życie na kamie-
niu węgielnym odrzucanym przez 
budowniczych każdej epoki, nie po-
zwalając aby strach czy udręka wzięły 
górę nad nami. Będzie to identyczna 

droga, jaką przebyli pierwsi ucznio-
wie, niedowierzający i przestraszeni 
po pierwszych dniach pasji, męki i 
zmartwychwstania: to właśnie Dzie-
wica Maryja, Królowa Apostołów, 
kroczyła z nimi w owych dniach, tak 
jak Gwiazda zaranna podczas po-
czątków rodzącego się kościoła.

Powierzmy Róży Duchownej w 
sposób szczególny, według intencji 
Papieża, pełny powrót do działal-
ności socjalnych, które najbardzej 
leżą nam na sercu aby mogła od-
rodzić się nadzieja, komunia w rela-
cjach ludzkich i wzajemne zaufanie: 
szczególnie tę w naszych Kościołach, 
Sanktuariach, w naszych dziełach 
apostolskich i wychowawczych. Ży-
cie wspólnotowe związane z kultem 
z modlitwą Kościoła, które żywi w 
Kościele każde dzieło ewangeliza-
cyjne i charytatywne, jest najlepszym 
i największym wkładem jaki możemy 
ofiarować, aby przyczynić się do od-
rodzenia naszych wspólnot, naszego 

Jedenastego czerwca ubie-
głego roku w całym Koście-
le obchodzone było święto 

Maryi, Matki Kościoła. Być może 
nie wszyscy wiedzą że święto to 
ma swoją historię, historię bar-
dzo interesującą, która obejmuje 
także Montichiari i Fontanelle, i w 
konsekwencji każdego z nas, jako 
czcicieli Róży Duchownej. Dlate-
go pragnę Wam ją opowiedzieć. 
Zacznijmy od wydarzeń bardziej 
współczesnych, czyli od 2018 roku 
od kiedy to mianowicie, poprzez 
dekret samego Papieża Francisz-

Kościoła i naszego narodu. 
Wzywajmy Maryję, Matkę Kościoła 

i wypraszajmy od niej to odrodzenie 
dla każdego z nas, jako ten najpraw-
dziwszy owoc paschalny w tym okre-
sie tak trudnym który przeżywamy, a 
który jest tak pełen różnorodnych wy-
zwań w optyce dojrzewania   naszej 
wiary i naszej nadziei; złączmy się w 
tej modlitwie wsawienniczej z naszym 
Biskupem Pierantonio, który w Fon-
tanelle, w przeddzień wspomnienia 
liturgicznego Maryi Matki Kościoła, 
w poniedziałek 24 maja, po niedzie-
li Zesłania Ducha św., przwodniczył 
będzie uroczystej Eucharystii: jego 
obecność wśród nas i jego ojcow-
skie zatroskanie względem naszego 
diecezjalnego Sanktuarium podczas 
gdy stawia ono pierwsze kroki, jest 
dla nas jednym z najbardziej kon-
kretnych znaków obecności Ducha 
pocieszyciela.   

Ks. Prałat  Marco Alba
Rektor Santuarium

MATKA JEZUSA, MATKA NASZA,
MATKA KOŚCIOŁA

ka, noszącego datę 11 lutego, w 
rocznicę pierwszego objawienia w 
Lourdes, święto to zostało oficjal-
nie ustanowione i zostały  spre-
cyzowane motywy owej  decyzji.                                               
Kiedy zostało ustanowione że 
święto obchodzone będzie w po-
niedziałek po Zesłaniu Ducha św., 
zostało sprecyzowane że: „Ta uro-
czystość ma za cel przypomnieć 
nam że życie chrześcijańskie, aby 
mogło wzrastać, musi być zakorze-
nione w tajemnicy Krzyża, w obla-
cji Chrystusa Eucharystycznego, w 
Dziewicy Maryi ofiarowującej sie-

bie samą jako Matka Zbawiciela i 
matka zbawionych”. W taki sposób 
chrześcijanin zanurza się w tajem-
nicy Wcielenia Słowa w Jezusie, 
w Jego śmierci i zmartwychwsta-
niu, ale także w jakże ważnej roli 
współdzielenia z Synem i wsparcia 
Syna, przeżywanego przez Dzie-
wicę Maryję. To matczyne powo-
łanie, które Maryja otrzymała pod 
krzyżem, kiedy Syn powierzył jej 
całą ludzkość,  rozpoczęło się dla 
niej właśnie rozpoczynając od wie-
czernika, gdzie w zjednoczeniu z 
Apostołami oczekiwała na zesłanie 
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Ducha św. Jako Matka Kościoła, 
zrodzonego w ukryciu Kalwarii, 
uzyskała swoją oficjalną aprobatę 
swojej misji w dniu zesłania Ducha 
św. To ustanowienie święta Ma-
ryi Matki Kościoła i ustanowienie 
jego daty, jest etapem i wynikiem 
kroczenia zainicjowanego już w 
pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. Już Ojcowie Kościoła, gigan-
ci świętości i doktryny z pierwszych 
wieków, dzięki którym Kościół 
uzyskał swoją tożsamość, uzna-
wali macierzyństwo Maryi wobec 
wszystkich chrześcijan. Jednym 
z nich był św. Augustyn z Ippo-
ny, który nazywał Maryję: „Matką 
członków (Chrystusa)...Ponieważ, 
przez swoją miłość, dokonała aktu 
zrodzenia tych wiernych w Koście-
le, którzy są członkami Głowy”.                                                           
Na zakończenie  Drugiego Soboru 
Watykańskiego, który zaczerpnął 
bardzo wiele z tradycji, nie doko-
nując jednak żadnej oficjalnej de-
finicji, papież Paweł VI, 21 listopa-
da 1964 roku, uroczyście ogłosił 
Maryję Matką Kościoła, ku chwale 
Dziewicy, ku naszemu pocieszeniu 
i wyrażając życzenie aby ten ty-
tuł, jeszcze bardziej podkreślony, 

przyczynił się do zwiększenia mo-
dlitw do Maryi i do Jej większej 
chwały.  Historia potwierdza że tak 
właśnie się stało, aż do momen-
tu ustanowienia święta o którym 
wyżej wspominaliśmy. Właśnie w 
tych bólach wzrostu świadomości 
ogólnej wobec roli Maryi nie tyl-
ko w życiu Chrystusa, ale i całego 
Kościoła, włącza się rzeczywistość 
Montichiari i Fontanelle. Wyda-
je się bardzo prawdopodobne 
że sam Paweł VI, z pewnością in-
formowany o tym co działo się w 
jego rodzinnej diecezji, został na-
tchniony i inspirowany aby ogłosić 
oficjalnie Maryję Matką Kościoła. 
Wiemy że objawienia Maryi, jakie 
dokonały się tu w 1947 i później 
w 1966 roku są w toku weryfikacji 
i badania, tym niemniej ich zawar-
tość, doskonale harmonizująca z 
doktryną wiary chrześcijańskiej, 
znalazły swoją realizację w życiu i w 
dewocji wiernuch oraz w nabożeń-
stwie zatwierdzonym w tym miej-
scu. Właśnie tutaj Maryja, poczy-
nając od 1947 roku, przedstawiała 
się jako „Róża Duchowna” oraz 
„Matka Jezusa i was wszystkich”, 
wybierając bazylikę w Motichia-

ri, a dokładnie jej centralne miej-
sce, dla swoich najważniejszych 
objawień. Wówczas nie dała Ona 
szczególnych objaśnień, ale użyła 
bardzo jednoznacznej symboliki, 
której bardzo ważne znaczenie 
wyjaśniła sukcesywie. Stało się to 
dnia 22 lipca 1973 roku, kiedy wy-
jaśniła bardzo ważne rzeczy: „’Róża 
Duchowna’ symbolizuje  ‘fiat’ – 
zbawcze niech się tak stanie mojej 
współpracy. Jestem Niepokalanym 
Poczęciem, Matką Pana Jezusa, 
Matką łaski. Matką Mistycznego 
Ciała: Kościoła! Oto dlaczego mój 
Boski Syn przysłał mnie tu do Mon-
tichiari w 1947 roku i oto dlaczego 
tu przybyłam, stawiając moje sto-
py w centrum bazyliki, wśród wie-
lu synów i córek...aby uzmysłowić 
wszystkim iż jestem Matką Ciała 
Mistycznego, Kościoła”. Dodała 
później że Ona, jako Matka tego 
Kościoła, została wysłana aby nas 
przestrzec, że Kościół w krótkim 
czasie wejdzie w „mroczne czasy, 
czasy pełne ateizmu i osłabienia 
miłości do Pana”. Wszystko to jest 
przed naszymi oczyma.

 Rosanna Brichetti Messori

Obeck, 6 kwietnia 2021

Najdrożsi Przyjaciele „Maryi, Róży Duchownej”,

w tych dniach, w czasie Oktawy wielkanocnej, z dziećmi 
uczęczczającymi na katechizm w ‚Obeck-Mbalmayo (Cfr. 
Patrz załączone zdjęcie) radujemy się, w towarzystwie 
Maryi, z powodu zmartwychwstania Chrystusa. Mary-
ja uczy nas że radość jest owocem nadziei w obietnicę 
pana, zachowanej w sercu nawet wtedy, gdy wszystko 
wydaje się upadać w gruzy. 

“Ta sobota jest także dniem Maryjnym, także i Ona prze-
żywa go we łzach płaczu, ale Jej serce jest pełne nadziei i 
pełne miłości. Matka Jezusa szła za Nim po drodze bole-
snej i pozostała przy Nim pod Krzyżem, a Jej dusza była 
przeszyta mieczem boleści. Ale gdy wszystko wydaje się 
skończone, Ona czuwa w oczekiwaniu skrywając w sercu 
obietnicę Boga, który wskrzesza zmarłych. W tej sposób 
w najciemniejszej godzinie świata, została Matką wierzą-

cych, Matką Kościoła i znakiem nadziei. Jej świadectwo 
i jej wstawiennictwo niech nas wspierają kiedy ciężar 
krzyża wydaje się być nie do uniesienia dla każdego z 
nas. (Papież Franciszek, Audiencja  generalna, 31 marca 
2021).

Najlepsze życzenia paschalne dla każdej i każdego z Was.

Ks. Franco Paladini
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – MAJ I CZERWIEC 2021

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie pro-
simy 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, któ-
rzy życzą sobie nadal otrzymywać pocztą, prosimy o wkład minimal-
nej ofiary. Fundacja będzie kontynuowała wysyłkę tym, którzy pragną 
otrzymywać biuletyn, nawet jeśli nie zechcą wesprzeć dopłatą..
JEŚLI PRAGNIENCIE WESPRZEĆ NAS SWOIMI DARAMI
I OFIARAMI, UŻYJCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH BANKOWYCH:

Tytułem: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
„Organ kościelny uznany przez społeczność- 
Zarejestrownay 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

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

JESTEŚMY W FAZIE PRZYGOTOWAŃ DO TRANSIMTOWANIA NABOŻEŃSTW 
LITURGICZNYCH NA KANALE YOUTUBE. 
ABY UŁATWIĆ TĘ PROCEDURĘ MUSIMY OSIĄGNĄĆ MINIMUM TYSIĄC ZAPISÓW 
DEDICATO JAK PODAJĄ WSKAZÓWKI PODANE NA PONIŻSZYM LINKU:  

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. 

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

Dyrektor odpowiedzialny: Rosanna Brichetti
Edytowane przez Fundację Rosa Mistica - Fontanelle

Autoryzacja Sądu Brescii n. 61/90 del 29/11/1990
Tłumaczenie: Wiesław Sudoł 

Wydruk: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

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

Ograniczona ilość miejsca w biuletynie pozwala nam na opubliko-
wanie 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

DNI POWSZEDNIE
Godz.16.00 Spowiedź św. ; 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Msza św.

SOBOTA
Godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Ore 17.00 Msza św. z niedzielną liturgią Słowa

NIEDZIELA 
Godz. 10.00 - 12.00 Spowiedź św.
Godz. 10.00 - Różaniec św.
Godz. 10.30  Uroczysta Msza św.
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu – Godz.16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.

SOBOTA 1° maja – Wspomnienie św. Józefa rzemieślnika – Od-
pust zupełny
Początek miesiąca Maryjnego (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00  Spowiedź św.
Godz. 10.30: Msza św. - Po niej Różaniec św. medytowany z wysta-
wieniem Najśw. Sakramentu.

Każda sobota miesiąca maja
Godz. 20.30 -21.30: Adoracja, Różaniec św. medytowany e błogo-
sławieństwo

CZWARTEK 13 maja – Miesięczny Dzień Maryjny, wspomnienie 
Matki Bożej Fatimskiej

NIEDZIELA 16 maja  (III niedziela miesiąca) – Uroczystość Wniebo-
wstąpienia
Godz. 17.00: Msza św. O uświęcenie kleru diecezjalnego
(celebrowana przez wikariusza biskupiego od spraw kleru ks. Angelo Gelmini)

NIEDZIELA 23 maja
Uroczystośc zesłania Ducha św. - Odpust zupełny

PONIEDZIAŁEK 24 maja – Święto Maryi Matki Kościoła.
Godz. 17.00: Msza św.
Godz. 20.00: Uroczysta Msza św. celebrowana przez biskupa Brescii.

PONIEDZIAŁEK 31 maja – Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny

SOBOTA 5 czerwca  (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 10.30: Msza św.
Po niej Różniec św. Z wystawieniem Najśw. Sakramentu

NIEDZIELA 6 giugno – Uroczystość Bożego Ciała – Odpust zupełny

PIĄTEK 11 czerwca
Uroczystośc Najśw. Serca Pana Jezusa – Odpust zupełny
Dzień modlitwy za wszystkich kapłanów

SOBOTA 12 czerwca – Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
Godz. 10.30: Msza św. 

NIEDZIELA 13 czerwca – Miesięczny Dzień Maryjny

NIEDZIELA 20 czerwca  (III niedziela miesiąca) 
Godz. 17.00: Msza św. O uświęcenie kleru diecezjalnego
(celebrowana przez wikariusza biskupiego od spraw kleru ks. Angelo Gelmini)

CZWARTEK 24 czerwca – Uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela

WTOREK 29 czerwca – Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła

Wchodząc na ten powyższy link możesz się zapisać.
PROSIMY BARDZO O WASZĄ WSPÓŁPRACĘ. DZIĘKUJEMY


