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HEILIGDOMMEN, ONVERVANGBARE PLAATSEN
VOOR DE NIEUWE EVANGELISATIE.

I

n deze zeer delicate tijd voor het
leven en de toekomst van ons
bisschoppelijk heiligdom Rosa
Mystica-Moeder van de Kerk, een tijd
waarin de fase van bisschoppelijke onderscheiding een einde nadert met het
oog op de bouw van het nieuwe heiligdom, de inrichting van de omringende ruimte en de huidige plaatsen van
devotie, denk ik dat het nuttig is om
iedereen enkele interessante punten
voor reflectie te bieden uit een apostolische brief van paus Franciscus in
2017, dat misschien onbekend is voor
de meesten.
Het gaat om het ‘Motu proprio’
Sanctuarium in Ecclesia, ofwel een
officiële handeling waarmee de Heilige Vader de bevoegdheden over de
Heiligdommen van de Pauselijke Raad
voor de nieuwe Evangelisatie wilde
overdragen, bevoegdheden die tot dan
waren toegekend aan de Congregatie
voor de Clerus.
Op basis van deze beslissing wilde

de paus een overtuiging tot uitdrukking brengen, even eenvoudig als ook
geworteld in de traditie van de universele Kerk: “Van nature is het heiligdom
een heilige plaats waar de verkondiging
van het Woord van God, de viering van
de Sacramenten, in het bijzonder de
Biecht en de Eucharistie en het getuigenis van naastenliefde de grote toewijding van de Kerk aan de evangelisatie
uitdrukken; en daarom kenmerkt het
zich als een ware plaats van evangelisatie, waar vanaf de eerste verkondiging tot de viering van de heilige mysteries de krachtige actie waarmee Gods
barmhartigheid in het leven van mensen werkt, wordt geopenbaard (nr. 4).
Paus Franciscus ziet in de pastorale
actie van de Heiligdommen niet alleen
een unieke en bevoorrechte manier
om te reageren op de geloofscrisis
van onze tijd, maar ook een speciale steun die wordt geboden aan alle
gelovigen om de betekenis van hun
eigen geloofsreis te herontdekken, in

het dagelijkse leven van het pastorale leven in de eigen gemeenschappen,
naar waarde schattend wat hij definieert als een spirituele, vruchtbare en
verkwikkende osmose tussen deze
twee realiteiten: Deze plaatsen worden, ondanks de geloofscrisis die de
hedendaagse wereld treft, nog steeds
gezien als heilige plaatsen waar pelgrims naartoe gaan om een moment
van rust, stilte en bezinning te vinden in
het vaak hectische leven van vandaag.
Een verborgen verlangen leidt bij veel
mensen tot nostalgie naar God; heiligdommen kunnen een waar toevluchtsoord zijn om zichzelf te herontdekken
en opnieuw de nodige kracht voor bekering te vinden. Bovendien kunnen de
gelovigen in het Heiligdom ondersteuning krijgen bij hun gebruikelijke routine in de parochie en in de Christelijke
gemeenschap. Deze osmose tussen de
pelgrimstocht naar het Heiligdom en
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Heiligdommen, onvervangbare plaatsen voor de nieuwe evangelisatie.
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het dagelijkse leven is een grote hulp
voor het pastoraat, omdat het de inzet
voor de evangelisatie weer op gang kan
brengen door een getuigenis van grotere overtuiging. Daarom is het bezoeken van Heiligdommen en deelnemen
aan de spiritualiteit die deze plaatsen
uitdrukken inderdaad een daad van
evangelisatie, die gewaardeerd moet
worden vanwege zijn diepe pastorale
waarde (nr. 3).
Volgens de paus is het vooral de
werking van de Heilige Geest zelf, die
in de heiligdommen niet mag worden
onderdrukt, omdat vaak juist op deze
plaatsen, vaak ook aantrekkelijk vanwege hun natuurlijke en artistieke schoonheden, de gelovigen in hun eenvoudig
en nederig geloof kunnen ervaren “op
een diepgaande manier de nabijheid
van God, de tederheid van de Maagd
Maria en het gezelschap van de heiligen: een ervaring van ware spiritualiteit die niet afgewaardeerd kan worden met het risico de werking van de

Heilige Geest en het leven van genade
teniet te doen. Veel heiligdommen worden in die mate gezien als onderdeel
van het leven van personen, families en
gemeenschappen dat ze de identiteit
van hele generaties hebben gevormd,
tot op het punt dat ze de geschiedenis
van sommige naties beïnvloeden” (nr.
2); deze ervaring van ware spiritualiteit opent de harten van pelgrims voor
steeds nieuwe vormen van apostolaat
en liefdadigheid, volgens wat de paus
definieert als een “pedagogie van
evangelisatie, d.w.z., leidend “tot een
steeds verantwoordelijker betrokkenheid, zowel in hun Christelijke vorming
als in het noodzakelijke getuigenis van
de liefde die daaruit voortvloeit. Ook
draagt het heiligdom op niet te verwaarlozen wijze bij tot de catechetische verbondenheid van de Christelijke gemeenschap; inderdaad, door de
boodschap over te brengen die aan de
basis ligt in harmonie met de tijd, verrijkt het leven van gelovigen en biedt
het hen een rechtvaardiging voor een

meer volwassen en geïnformeerde toewijding aan het geloof (vgl. 1 Thess. 1:3).
Al met al staan in de Heiligdommen de
deuren wagenwijd open voor zieken,
gehandicapten en vooral voor armen,
gemarginaliseerden, vluchtelingen en
migranten (nr. 4).
De gave van het geloof vernieuwen, het doopsel herontdekken en de
schoonheid van de Christelijke verkondiging, nieuwe energie geven aan de
persoonlijke reis in het gewone weefsel
van het kerkelijk en gemeenschapsleven: dit zijn de grote gaven ten dienste
waarvan we ons willen inzetten, geleidelijk het project van een nieuw Heiligdom realiserend, dat steeds mooier en
gastvrijer wordt. Moge Rosa Mystica
waken over ons pad en ons nederige
dienaren van de wil van de Vader maken.
Mgr. Marco Alba
Rector van het Heiligdom

13 juli 1947 - uit Pierina’s dagboek:
“Ik ben de Moeder van Jezus en de Moeder van jullie allemaal”.
“Onze Heer heeft mij gezonden om een nieuwe mariale devotie te brengen aan alle religieuze instituten en congregaties, zowel
mannelijke als vrouwelijke, en ook aan seculiere priesters”.
“Ik beloof aan deze religieuze instituten of congregaties die mij bijzonder zullen vereren, de opbloei van geestelijke roepingen,
minder geroepenen die verraad plegen en grote heiligheid bij de dienaars van God”.
“Ik wens dat de 13de van iedere maand als Maria-dag gevierd wordt door alle instituten.
“Ik wens dat er in elke congregatie of religieus instituut zielen in een grote geest van gebed leven, zodat geen roeping wordt
verraden”. (Witte roos)
“Ik wens ook dat andere zielen leven in vrijgevig en liefdevol bereid zijn voor opoffering, beproevingen en vernederingen om te
boeten voor de beledigingen die onze Heer ontvangt door toedoen van toegewijde zielen die in doodzonde leven”. (Rode roos)
“Ik wens ook dat andere zielen hun leven volledig opofferen ter eerherstel van het verraad dat Onze Heer aangedaan wordt door
Judas-priesters. (Goud gele roos) ”.
“Door de opoffering van deze zielen zal mijn moederlijke Hart deze dienaren van God heiligen en ze zullen een overvloed aan
genaden in hun congregaties verkrijgen”.
“Ik wens dat deze nieuwe toewijding ter ere van mij wordt uitgebreid tot elke religieuze instelling”. “Ik wens dat de 13de van elke
maand als een ‘Mariadag’ gevierd wordt, voorafgegaan door speciale voorbereidende gebeden gedurende 12 dagen.” Het moet
een dag van eerherstel zijn voor de beledigingen ten opzichte van Onze Heer, begaan door toegewijde zielen, die met hun zonden mijn hart en het hart van mijn goddelijke Zoon doorklieven als drie scherpe zwaarden”.
“Op deze dag zal ik aan ieder religieus instituut of ordegemeenschap, die mij op die manier vereerd hebben, een overvloed aan
genaden en grote heiligheid in hun roeping schenken”.
“Moge deze dag worden geheiligd met speciale gebeden, zoals de Heilige Mis, de Heilige Communie, de Rozenkrans, het Uur van
Aanbidding”.

Op zondag 11 juli zullen we op een bijzondere manier deze moederlijke oproep van Maria Rosa Mystica herdenken.
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WAT IS EEN PRIESTER

p zondag 20 juni hebben
we hier in Fontanelle samen
met de afgevaardigde van de
bisschop voor de priesters van Brescia, Don Angelo Gelmini, het 25-jarig
priesterschap gevierd van onze drie
dierbare vrienden: Mgr Marco Alba,
rector van ons Heiligdom “Rosa Mystica-Moeder van de Kerk”, Don Angelo Pizzetti en medewerkers van pater
Abramo.
Het was een schitterend feest waar
iedereen blij van werd. Dit willen we nu
ook delen met u allen, talrijk en over de
hele wereld verspreid, ons altijd met
aandacht en trouwe vriendschap volgend. En we doen dit door te denken
aan wat de kern was van het feest dat
we vierden, een kern die zelfs wij gelovigen soms vergeten of onderschatten, d.w.z. de grootsheid van het christelijke priesterschap. Dit laatste aspect
moet ons, toegewijden aan Rosa Mystica, bijzonder dierbaar zijn, want juist
daarop richtte Maria haar aandacht
toen ze sinds 1947 onthulde dat onder een mooie verschijning, onder
een nog steeds groot aantal priesters
en roepingen, in werkelijkheid er veel
dingen waren die niet goed gingen en
dat het nodig was veel te bidden om te
redden wat verloren dreigde te gaan,
namelijk de roeping tot het priesterschap, uitgevoerd met trouw en heiligheid. Zoals we weten, werd Rosa Mystica destijds niet erg serieus genomen.
Nu weten we echter heel goed hoe de
zaken ervoor staan; we weten hoe in
de afgelopen decennia de stroom van
priesters die het ambt hebben verlaten
steeds meer is toegenomen en zeker
niet vervangen is door die paar binnendruppelende nieuwe roepingen.

Het is een fenomeen dat
zijn diepste wortels heeft
in de geloofsafval, die de
hele Kerk heeft getroffen. Roepingen tot het
priesterschap kunnen
niet komen en gezond en
welvarend worden waar
de relatie met het bovennatuurlijke steeds verder
afneemt, waar men God
bijna heeft uitgewist uit
het leven en waardoor
een groot risico bestaat
dat de grootsheid en het
belang van degenen die
Hem op deze aarde proberen te vertegenwoordigen, niet meer wordt begrepen. Dit is in feite de essentie van
het Christelijke priesterschap, de belangrijkste aard ervan. Zeker, de priester is ook geroepen om een steun en
hulp te zijn voor de mensen om hem
heen, als hij, zelfs vanuit materieel
oogpunt, een goede vader kan zijn die
iedereen verwelkomt en naar iedereen
luistert, maar dit is niet de kern van zijn
roeping. Hij ontvangt het sacrament
van de wijding voor twee fundamentele doelstellingen, namelijk de prediking
van de Heilige Schrift en de viering van
de Sacramenten. Dat wil zeggen, deze
twee passages die ons in staat stellen
om Jezus Christus, het Woord van de
Drieëenheid, vleesgemaakt om onze
menselijke natuur te verlossen en onze
harten te heropenen voor de liefde van
God, weer onder ons te doen herleven
zoals tweeduizend jaar geleden in de
straten van Palestina. Het gaat hier om
een taak die zeer diep, veeleisend, tevens heel belangrijk is en daarom zeker niet gemakkelijk vol te
houden. En ik geloof ook
dat het onmogelijk is om
sereniteit en heiligheid te
accepteren en te leven
als zij zichzelf niet op elk
moment met volheid en
vertrouwen overgeven
aan God, die elk van hen
heeft geroepen. Het is
een taak die hen tot “toegewijden” en “gezalfden”
maakt, mannen gekozen
als speciale kanalen van
Genade, wanneer ze de
absolutie van zonden ge-

ven in de naam van God, of wanneer
ze met hun woorden en gebaren instrumenten worden zodat het brood
en de wijn die op het altaar worden
geofferd het Vlees en Bloed van Christus worden. Het is een mysterie van
onbeschrijfelijke grootsheid en diepte.
En juist uit deze eerste fundamentele roeping komt de andere voort, d.w.z.
die van de kuise maagdelijkheid die,
althans in de Latijnse Kerk, de priesterroeping vergezelt. Een regel die, zoals
we weten, ook veranderd zou kunnen
worden en vandaag het onderwerp is
van veel kritiek van degenen die het
huwelijk van priesters mogelijk willen
maken. Aan de andere kant, degenen
die zich daartegen verzetten en ernaar
streven om de traditie te behouden,
benadrukken niet alleen de praktische
moeilijkheden om de verbintenissen aan te gaan die een gezin nodig
heeft en tegelijkertijd de priesterlijke
missie uit te oefenen, maar onderstrepen vooral het belang van mannelijke
maagdelijkheid – van nature goed beleefd – om het hart meer beschikbaar
te maken, in staat om de grote innerlijke toewijding die vereist wordt van degenen die dit pad bewandelen, te ondersteunen. Een roeping die een totale
gave van zichzelf wordt aan Christus
die elk van hen heeft gekozen, volgzame en vrije instrumenten in de handen van Degene die door hen zichzelf
dichtbij en intiem wil maken met elke
mens die het licht ziet.
Rosanna Brichetti Messori
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We hebben nieuws ontvangen dat ons met vreugde vervult:
op 16 juli in PERU wil een groep jonge vrouwen hun leven in dienst stellen van anderen als dochters
van Maria Rosa Mystica door de suggesties op te volgen uit de woorden die Pierina Gilli ons achterliet
in haar dagboeken. Laten we deze jonge mensen met onze gebeden vergezellen en Maria Rosa Mystica-Moeder van de Kerk bedanken voor deze nieuwe orde die wordt toegevoegd aan anderen die al jaren
bestaan en bloeien met nieuwe roepingen.

TIJDSCHEMA MAAND JULI EN AUGUSTUS 2021
DAGELIJKS
16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis
ZATERDAG
16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis – Vooravondmis
ZON- EN FEESTDAGEN
10:00 Rozenkransgebed – Biecht
10:30 H. Mis
16:00 - 18:00 Biecht
16:00 Aanbidding; 16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis
ZATERDAG, 3 juli (1e zaterdag van de maand)
10:00 Biecht
10.30 Heilige Mis – Daarna meditatief Rozenkransgebed en uitstelling
van het Allerheiligst Sacrament
ZONDAG, 11 juli
Vieringen ter ere van Maria Rosa Mystica-Moeder van de Kerk
DINSDAG, 13 juli
Maandelijkse Mariadag
15:00 – 18:00 Biecht
16:40 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis met vespersgebed
Nationale live-uitzending op RADIO MARIA
VRIJDAG, 16 juli
Feest van de H. Maagd van de Berg van Karmel
ZONDAG 18 juli (3e zondag van de maand)
17:00 Heilige Mis voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid
(voorgegaan door de bisschoppelijke vicaris voor de geestelijkheid,
Don Angelo Gelmini)
ZONDAG, 26 juli
Feest van de H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
ZATERDAG 7 augustus (1e zaterdag van de maand)
10:00 Biecht
10:30 H. Mis – daarna meditatief rozenkransgebed en uitstelling van
het Allerheiligst Sacrament

ZIJ DIE WILLEN BIJDRAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK
MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
“Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het
register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een “nul”)
POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
WE BEREIDEN ONS VOOR OM DE LITURGISCHE FUNCTIES UIT TE ZENDEN
OP HET YOUTUBE-KANAAL VAN HET HEILIGDOM. OM DE OVERDRACHT
TE VERGEMAKKELIJKEN, MOETEN WE DE DUIZEND ABONNEES OP HET
SPECIALE KANAAL BEREIKEN VIA DE ONDERSTAANDE LINK:

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

Klik vervolgens op “abonneren”.
WIJ VRAGEN U VRIENDELIJK OM UW SAMENWERKING

Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:

www.rosamisticafontanelle.it

Allen die video’s van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen
Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:

info@rosamisticafontanelle.it

De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en
de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie
getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.
Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle
Tweemaandelijkse bulletin
van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

VRIJDAG, 13 augustus
Maandelijkse Mariadag
16:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

Voor satelliet navigatiesysteem: Via Madonnina

ZONDAG, 15 augustus – Tenhemelopneming van de Heilige Maagd
Maria
17:00 H. Mis voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid
(voorgegaan door de bisschoppelijke vicaris voor de geestelijkheid,
Don Angelo Gelmini)

Nonprofit-tarief van de Stichting:
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

ZONDAG, 22 augustus – Hoogfeest Maria Koningin

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin “De Stem van Rosa
Mystica” zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die
het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post
willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De
Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet
in staat zijn om bij te dragen.

Voor contacten:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Verantwoordelijk directeur: Rosanna Brichetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typograﬁe: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

