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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
 سنة 32  -  4رقم  عدد  0202 آب -تموز 

تصدر كل شهرين فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكامجلة   
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يسة  ولكةم منةت متة  بالتأكيد مريم اليوم هي اّم للكن
 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  "
يو نةةةا ." )مةةةريم ةوجةةة  كلوبةةةا ومةةةريم المجدليةةة 

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

ل ظاتةة   الةةتي يتاةةّت  علةة  الصةةلي  وياةةاني فةةي
 .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:"فقاا لها يسو  

هي بال بع والدت   .وهتا يؤثر بنا كثيرا" يا امي"

في هتا الوقت الدقيق للغاي  لمستقبا 

المةار األبرهي ال اص بماريا روةا 

في الوقت التي وميستيكاخ ام الكنيس خ 

نبدأ في   تام مر ل  التميية األبرهي 

بناء  رم جديدخ اعتقد ان  لواإلنتقاا 

ا تناها لمتيد ام نقّدم افكارا مهم  مم ا

مم ال  ا  الرسولي التي اصدره 

 Motu “   5192البابا فرنسيس عام 

proprio sanctuarium in 

Ecclesia “  اغلبي  الناسربما والتي 

 .تجهل 

اراد األ  األقدس مم  الا هتا 

في ال  ا  نقا المهارات الديني  

خ  مجمع اإلكليروس ممالتبهير الجديد 

. كاف  مةارات المجلس ال بري ال 

كما اراد ام ياّبر ببسا   عم مدى 

 : "عمق جتور تقاليد الكنيس  الجاما 

فالمةارت هي ايضا اماكم مقدس خ 

التبهير بكلم  هللاخ   نها تاما عل 

اإلعترافاتتؤمم با سرارخ و وت تتا  

. سر اإلف ارستياب ت تتا  وباأل ص

كا هتا يابر عم إلتةام الكنيس  

لهتا تم وصتها بانها  الكبيربالبهارة خ

مم البهارة  خبدءامكام  قيقي للتبهير 

األول  ال  اإل تتاا باألسرار 

المقدس خ الاما الجبار االتي تتجل  ب  

 (4عدد .)ر م  هللا في  ياة اإلنسام

يرى تي الاما الراعوي للمةارات ف

ليس فق   ريق  فريدة ومميةة  خالبابا

لإلستجاب  ألةم  اإليمام في عصرناخ 

 اص لكا المؤمنيم ليجدوا  با دعم

مان  اإليمام في روتيم  ياتهم 

اليومي  وفي الرعاي  الراعوي  دا ا 

 .مجتمااتهم

 وي للمةارات هوفالاما الراع

إنصهار رو ي ومثمر بيم هاتيم 

 :الواقاتيم

هته األماكمخ عل  الرغم مم اةم  

المااصر عالمنااإليمام التي تست وت   

  يؤّمها ال جاج اماكم مقدس

إليجاد ل ظات مم الرا   

والصمت والتأما والهدوء جّراء 

ال ياة الصاب  والصا ب  التي 

 .يايهونها

رغب   تّي  تولّد هغف كبير ال  

والمةارات بإمكانها ام تكوم . هللا

مالتا  قيقيا إلعادة إكتهاف التات 

وإيجاد القوة الالةم  لتوب  

 .اإلنسام

كما تقّدم المةارات دعما للمؤمنيم 

يساعدهم عل  التقدم الرو ي 

دا ا رعاياهم وفي مجتماهم 

 .المسي ي

هتا اإلنصهار والتماةج بيم ال ج 
ال  المةارات وال ياة اليومي  
الترد الصال   في الرعي خ تجاا 

.واكثر قناع  بالتبهير املتةم  
 

__________________ 
  5تتم  صت   
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.المزارات، اماكن ال بديل عنها في األنجلة الجديدة  

   1تتمة صفحة 
( 5رقةةةم )تةةةاريع باةةة  األمةةةم 

مثةةةا هةةةته التجربةةة  الرو انيةةة  
ال قيقيةةة  تتةةةت  قلةةةو  ال جةةةاج 
بأهةةةةكاا جديةةةةدة مةةةةم الرسةةةةال  
والم بةةةةة  فةةةةةي اي وقةةةةةت مةةةةةم 

 .األوقات
تربي  "وياّرف البابا عنها بأنها 

اي انهةةةا تةةةدفع الةةة  " ا لبهةةةارة
وت ما المسةؤلي  فةي " إللتةاما"

الكنيس  المسي ي خ وفي الههادة 
الضةةةروري  للم بةةة  التةةةي تنبةةةع 

 .منها
ام المةةةةارات تسةةةاهم وتسةةةاعد 
فةةي اإللتةةةام المسةةي ي للمجتمةةع  
وتنقةةا فةةي الواقةةع انسةةجاما مةةع 
الةممخ الرسةال  التةي بةدأت بهةا 
منةةةةةت تأسيسةةةةةهاخ تغنةةةةةي  يةةةةةاة 
المةةةةؤمنيم وتقةةةةّدم لهةةةةم اسةةةةبا  

باإليمةةام ب ريقةة  اكثةةر  اإللتةةةام
 (.  TH 1.31راجع ) خنضجا ووعيا

تتت   المةةارات ابوابهةا ا يراخ 
  عل  مصراعيها امام المرض

 

لةةةةةةةتلك علينةةةةةةةا ال ةةةةةةةج الةةةةةةة  . 
المةةةةةةةارات والمهةةةةةةارك  فةةةةةةي 

و انياتخ فهته األماكم ت ّتة الر
علةة  التبهةةير وتسةةت ق التقةةدير 

 .لقيمتها الراعوي  الاميق 
وفقا للباباخ ام هتا قبا كا هيء 
هةةةو عمةةةا الةةةرول القةةةدسخ لةةةتا 
علينا ام   ن نق  دا ا المةارخ 
فمنت الل ظ  األول  لوجودنا في 
المةةةار غالبةةا مةةا يجةةتبنا جمالةة  
ال بياةةي والتنةةي وموقاةة خ هةةتا 

اإليمام البسةي  الةتي يت لة  هو 
 ب  المؤمنيمخ فيهاروا بقر  هللا

م مةةريم الاةةتراء وبرفقةة  وب نةةا
تجربةةةةةة  رو انيةةةةةة   .القديسةةةةةةيم

 قيقيةةةة    يمكةةةةم التقليةةةةا مةةةةم 
اهميتهةةةةاخ ت ةةةةت  اللةةةة  إب ةةةةاا 
عمةةةةةا الةةةةةرول القةةةةةدس و يةةةةةاة 

لهتا تم النظةر الة  الاديةد .النام 
 مم المةاراتخ كجةةء مةم  يةاة

والجماعةةات  األفةةراد والاةةالالت
 لدرج  انهةا هةكلت هوية  اجيةاا
 بأكملهاخ  ت  انها اثرت عل 

 

واألهةةةةةة اص توي اإلعاقةةةةةة  خ 
واألكثر مم تلك امام األه اص 
التقةةةراء والمهمهةةةيم والالجلةةةيم 

وتلةةةك  ( .4رقةةةم)والمهةةةاجريم 

لةةةة  تجديةةةةد اإليمةةةةام عيسةةةةاعد 
وإعةةةةةةادة إكتهةةةةةةاف ماموديةةةةةة  
اإلنسةةةةةةةام وجمةةةةةةةاا البهةةةةةةةارة 
المسةةةي ي خ وفةةةت   اقةةة  جديةةةدة 
للت ةةةور اله صةةةي وإن را ةةة  

 . ياة الكنسي  والجماعي الفي 
هةةةةةته الا ايةةةةةا الاظيمةةةةة  التةةةةةي 
تمن نةةا إياهةةا المةةةاراتخ  دمةة  
رالاةة  علينةةا  ت بيقهةةا وت قيقهةةا 
  هةةةيلا فهةةةيلا واصةةةب  مهةةةرو

المةةةةةار الجديةةةةد اكثةةةةر جمةةةةةا  
 .وتر ابا

مراقبة   انرجو مم روةا ميستيك
مسةةةةةيرتنا جاعلةةةةة  منةةةةةا  ةةةةةداما 
 قيقيةةةةةيم ومتواضةةةةةةايم إلرادة 

 .الر 
امونسنيور ماركو الب  

المزارعميد   
 

 ارينامن يوميات األم بي 1491تموز  11
 "انا ام يسو  وامكم جمياا"
 

 

ع المؤسسات والمااهد الدينية خ رجةا  ونسةاء يارسلني م لصنا  امل  بهرى جديدة هي بهرى الابادة المريمي  التي تهما جم"
 ".كتلك الكهن  الالمانييم

خ مقلل  ةيد مم الدعوات الديني  الصادق  وبتقديس عظيم ل دام هللااعد هته المؤسسات التي ستكّرمني ب مايتي ال اص  لهم وبم"
 ."تي تسيء وتهيم وت وم الر مم الدعوات ال

 ".تموة مم كا عام كيوم  اص لتكريم روةا ميستيكا 91اريد مم الجميع ام ي تتا بيوم "

نيةا الكثافة  فةي الةدعوات الكهنوتية  التةي   آما ام يكوم في كا رعي  او مؤسس  دينية  اروال تاةير رول الصةالة ال قيقة  ل"
 "(.وردة بيضاء)ت وم الر  

ا اإلهانةات وتلةك إلصةالل امثةام التةي وت ّمةكما اتمن  ام يكوم هناك اروال ا رى تاير في كرم و   ومستادة للتضة ي  "
 "(مراء وردة )يتلقاها ربنا مم النتوس المكرس  التي تاير في ال  يل  المميت  

وتلةك .مةم الرجةاا المكرسةيم التي يتار  لها الر  يهوتا  ياناتروال التي تض ي ب ياتها بالكاما إلصالل إضاف  ال  األ"
 "(.وردة تهبي  او صتراء. )مم  الا رول التوب  الصادق  والغترام

 ."الدعوات إم تض ي  هته النتوس ستقتف عليهم وفرة النام وسيكوم هناك قداس  كبيرة في"
 ".كريس الجديد ال  جميع المؤسسات الديني ارغ  ام يمتد هتا الت"
كما ارغ  ام يكوم الثالث عهر مم كا ههر يوما مريميا ي تت  ب خ عل  ام يسةبق  إسةتادادات  اصة  فةي الصةلوات  ةالا "

ي يج  ام يكوم هتا اليوم  تاويضا عم ال  ايا المرتكب  ضد ربنا مم قبةا النتةوس المكّرسة  والتة. اإلثني عهر يوما تمهيدا ل 
 "سببت   اياهم د وا ثالث  سيوف  ادة في قلبي وقل  إبني اإللهي

 ."ود  إضاف  ال  ساع  السجالوردي وليكم هتا اليوم مقدسا بصلوات  اص  مثا القداسخ وصمد القربام وتالوة"
 

 .سوف نتذكر بطريقة خاصة ومميزة هذه الدعوة األمومية لماريا روزا ميسيكا 11/1األحد 
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 ماذا يعني ان يكون اإلنسان كاهنا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيةةةةرام سةةةةررنا فةةةةي  51األ ةةةةد 

فونتانيةةا باإل تتةةاا بالتبي ةة  اإللهيةة  
مةةع المنةةدو  األسةةقتي لبريهةةيا دوم 

 52مينيخ بمناسب  مةرور انجيلو جيل

عامةةةةةةا علةةةةةة  كهنةةةةةةوت اصةةةةةةدقالنا 
المونسةةةةةةنيور  :األعةةةةةةةاء الثالثةةةةةة  

مةةةاركو البةةةاخ رلةةةيس مةةةةار ماريةةةا 
روةا ميسةةةةةةةتيكا ام الكنيسةةةةةةة خ دوم 

األ    انجيلةةةةةةةةةوبيتةيتي ومااونةةةةةةةةة
 .ابرامو

خ  يةةث يةة  الروعةة اكةةام إ تتةةاا بغ
كام جميع ال اضريم ساداءخ ونةود 
امم ايضةةةا ام نتهةةةارك ماكةةةم هةةةتا 

 ةةةدث مةةةع كافةةة  اصةةةدقاءنا الةةةتيم ال
يتاباوننةةةا بإهتمةةةام وهةةةم كثةةةر ومةةةم 

 .م تلف ان اء الاالم
لنبدأ او  بهدف هةتا اإل تتةااخ ومةا 
كةةام مانةة  هةةتا الايةةد الةةتي إ تتلنةةا 

 ب ؟
ا يانةةا  خ ن ةةم المةةؤمنيم مةةع األسةةف

ومم هأم هتا الايدخ نقلا مم اهمي  

بمان  آ ر نقلا مم اهمية  وعظمة  

مع الالم ام هتا . الكهنوت المسي ي

الموضةةو  يجةة  ام يكةةوم عةيةةةا 

 ةاص ن ةم ابنةاء  جدا عليناخ بهةكا

ألم هتا بالضةب  مةا . كاروةا ميستي

ظهةةرت رّكةةةت عليةة  مةةريم عنةةدما 

فةي مونتيكيةاري كاهةةت   9142عةام 

عةةةةةةم إهتمامهةةةةةةا بأبنالهةةةةةةا الكهنةةةةةة  

  .وبالدعوات

في الواقع كانةت هنةاك اهةياء كثيةرة 

 ينها لم تكم تسةير علة  مةا يةرام خ 

وكةةام علينةةا ام نصةةلي كثيةةرا إلنقةةات 

اي ام . مةةا كةةام ماّرضةةا للضةةيا  

 الدعوات 

 

 

 

 

مانة  بأ تاةارتي  يج  ام الكهنو

فةةي تلةةك الوقةةتخ كمةةا . وقداسةة 

نالةةةم لةةةم تؤ ةةةت روةا ميسةةةتيكا 

علةةةة  م مةةةةا الجةةةةد امةةةةا امم 

اننةةةا  فالوضةةةع م تلةةةف تمامةةةا إت

نارف جيدا كيف يتم تلكخ وكةم 

بلةةةد عةةةدد الكهنةةة  الةةةتيم تركةةةوا 

الكهنةةةةةةةةوتخ  ةةةةةةةةالا الاقةةةةةةةةود 

وبالتأكيةةةةةد لةةةةةم يةةةةةتم . الماضةةةةةي 

يلة  التاوي  بهةته الق ةرات القل

إنها ظاهرة  مم الدعوت الجديدة

تاةةةةةود جةةةةةتورها الةةةةة  سةةةةةقو  

علةة  الكنيسةة   ااإليمةةام وتأثيرهةة

 :بأجماها

 

الدعوات الكهنوتي    يمكم ام تولد وتنمو 

بهكا ص ي ومةدهر إتا م ينا هللا مم 

ال ياةخ وإتا تناقضت الاالق  مع ما هو فوق 

 .ال بياي 

وبالتةةالي هنةةاك م ةةا رة قويةة  فةةي عةةدم فهةةم 

ظم  واهمي  مم يمثلوم عل  هته األر  ع

هةةةتا هةةةو بةةةالظب   .فةةةي مسةةةيرتهم الكهنوتيةةة 

 .جوهر الكهنوت المسي ي

ليكةةوم دعمةةا  كمةا وإم الكةةاهم مةةدعو ايضةا 

 تةةة  مةةةم النا يةةة   ومسةةةاعدا لمةةةم  ولةةة خ

وأم . مقةدورهبو بإمكان هتا إتا كام  المادي خ

يكةةةوم ايضةةةا ابةةةا صةةةال ا ير ةةة  بةةةالجميع 

 .همومهاكل همويستمع ال  هموم

 :يناا الكاهم سر الكهنةوت لهةدفيم اساسةييم

همةةةا الكةةةراةة بالكتةةةا  المقةةةدس واإل تتةةةاا 

هةةةتا يانةةةي ام هةةةتيم المق اةةةيم . باألسةةةرار

 بيننا ما  دث التيم يسم ام لنا ام ن يي

 

 

منةةةةت التةةةةي عةةةةام فةةةةي 
هةةةةةةوار  فلسةةةةةة يمخ 
يسو  المسي خ الكلم  
الثالوثيةة  الةةتي تجسةةد 
لةةةةةةةةي لص  بياتنةةةةةةةةا 
البهةةةري  وليايةةةد فةةةت  

انهةةةا  .قلوبنةةةا الةةة  هللا
مهمةةةةة  عميقةةةةة  جةةةةةدا 
وهةةةةةةةةةةةاق  للغايةةةةةةةةةةةة   
وبالتةةةةالي لةةةةيس مةةةةم 

اعتقةةد  .السةةها فهمهةةا
نةةةةةةةة  مةةةةةةةةم ايضةةةةةةةةا ا
 القبوا  المست يا

 

اتا لم يت ل  المرء عم  خبهدوء وقداس والاير 
 .ن و التي دعاه بكا ثق  مّتجهانتس  في كا ل ظ  
" ممسةةو يم" "مكرسةةيم" الكهنةة  انهةةا مهمةة  تجاةةا

وم تةةاريم كقنةةوات  اصةة  للنامةة  خ وتلةةك عنةةدما 
او . وم مةةم ال  ايةةا بإسةةم هللايا ةةوم الغتةةرام وي لّةة

يمةةاءاتهم ادوات ب يةةث عنةةدما يصةةب وم بكلمةةاتهم وإ
جسةد  الة   ام ال بة وال مةر علة  المةتب  يت ةو م

 .ان  لغة عظيم وعميق. ودم المسي 
تنبةع األ ةرىخ اي هته الدعوة األساسي  األول خ  مم

دعةةةوى البتوليةةة  التةةةي ترافةةةق علةةة  األقةةةا الكنيسةةة  
 .الالتيني 

يمكةم ام يتغيةر  هةتا األ يةر هةو مايةاركما نالةم ام 
  ان  اليوم موضةو  انتقةادات كثيةرة مةم ولهتا السب

 .اوللك التيم يرغبوم في جاا ةواج الكهن  ممكنا
 

مم نا ي  ا رى فإم اوللك التيم ياارضونها 

ويساوم لل تاظ عل  التقليد   يهددوم فق  عل  

الصاوبات الاملي  للد وا في الرواب  الضروري  

 با يهددوم.للاالل  اثناء انجاة الرسال  الكهنوتي 

والتي تجاا القل  اكثر .عل  اهمي  عتري  التكور

تواجدا وقدرة عل  دعم التتاني الدا لي الكبير 

 .الم لو  مم اوللك التيم يسيروم في هتا ال ريق

نداء يصب  ع ي  كامل  مم التات للمسي  التي 

اإلنقياد  سهل   ام يكوم اداةا تار كا وا د منهمخ 

ا ام يجاا نتس  و رة في يد مم يريد مم  الله

 .يرى النور إنسامقريبا و ميما مع كا 

 

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

 .األمومي ميستيكا روةا ماريا وبقل  بالصالة مت ديم

 فونتانيل – ميستيكا روزا جمعية

 ميستيكا روةوا ماريا مؤسس  تصدر كا ههريم مجلّ 

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

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

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع
   تبغي الرب  اي  مج

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 

بإدارة جمعية ماريا روزا ميستيكا   روزانا بريشيتي : المدير المسؤوا    
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
 .نرجو بل ف التااوم مع القراء لل تاظ عل  الاالق  مع المؤمنيم

نكم ارساا عليها بواس   البريد أإللكتروني نرجو م ال صوااتا كام باإلمكام 

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

عل  الراغبيم في التبر   . عليهاخ  ت  للتيم   يست ياوم المساهم 
 : او 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 

 
: نالم عم تتايا قناة يو تيو  م صص  للمةار  عل  الراب  التالي  

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

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

اي ه ص يريد إرساا مقا ع فيديو عم إ تتا ت روةا ميستيكا الرجاء 
 info@rosamisticafontanelle.it: إرسالها عل  الراب  التالي

 فالجماي  ستدرس م توى الملف وترى إمكاني  إد ال 

 

 0202 آب  –تموز : اإلحتفاالت لشهري  جبرنام

 
 0202 آب  –تموز : اإلحتفاالت لشهري  جبرنام

 
 :كل يوم

 قداس  ::920الوردية      0  :9603إعترافات     0 ::960

 :السبت

   قداس  ::920الوردية      0  :9603إعترافات     0 ::960

 عيد األحد وأيام ال

 القداس0  91:11إعترافات     –الوردية 0  91:11

 إعترافات0   ::980 – ::960

 قداس  ::920الوردية      0  :9603إعترافات     0 ::960

 من الشهراول سبت  تموز 1السبت 

 تأمل بأسرار الوردية  القداس يليه0 91:11إعترافات 0 91:11

 وسجود

 إحتفال على شرف ماريا روزا ميستيكا: وزتم 11األحد 

 نهار مريمي شهري  -تموز 11الثالثاء 

يه قداس يل 92:11 مسبحة    96:11 إعترافات0   98011 – 92:11

 صالة الغروب وينقل مباشرة على راديو ماريا

 سيدة الكرملعيد : تموز 11الجمعة 

 ككل ثالث احد من كل شهر تموز 11األحد 

قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب  ::920

 األسقفي لإلكليروس دون انجيلو جيميلين

 تذكار يواكيم وحنة والدي مريم العذراء: تموز  61ثنين اإل

 آب السبت األول من الشهر 1سبت ال

 تأمل بأسرار الوردية  القداس يليه0 91:11إعترافات 0 91:11

 وسجود

 نهار مريمي شهري0 آب 11الجمعة 

 ن الشهر عيد إنتقال السيدة العذراء واألحد الثالث م: آب 11األحد 

قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب  ::920

 األسقفي لإلكليروس دون انجيلو جيميلين

 عيد مريم الملكة: آب 66األحد 

 

 

 +  11111164999: اإلستاالمات

 + 111542111818: المسؤوا

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 

 :تلقينا اخبارا مألتنا فرحا

 خم ةةريم كبنةةات روةا ميسةةتيكامجموعةة  مةةم الهةةابات ترغةة  فةةي وضةةع  يةةاتهم فةةي  دمةة  ا وتمةةوة فةةي البيةةر 96فةةي  

 .ا جيلي في يومياتهاوبالتااليم واإلرهادات التي مألت قلوبهم مم  الا كلمات بيارين
دعونا نرافق تلك الهابات بصلواتنا هاكريم ماريا روةا ميستيكا ام الكنيس  عل  هتا النظام الجديد التي اضةيف الة  بةاقي 

 .ظم  الموجودة منت سنيم عدة والمةدهرة بدعوات ديني  جديدةاألن
 

 

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