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SANKTUARIA, MIEJSCA NIEZASTĄPIONE
W DZIELE NOWEJ EWANGELIZACJI.

W

tym bardzo ważnym
okresie, jeśli chodzi o
życie i przyszłość naszego diecezjalnego sanktuarium
Róży Duchownej i Matki Kościoła,
w tym czasie kiedy dobiega końca
proces diecezjalnego rozeznania
w sprawie budowy nowego Sanktuarium, i w sprawie zagospodarowania przyległych terenów i
aktualnych miejsc kultu, uważam
że rzeczą pożyteczną będzie zaproponowanie kilku interesujących refleksji, począwszy od listu
Apostolskiego autorstwa Papieża
Franciszka opublikowanego w
2017 roku, a do dziś mało znanego większości katolików. Chodzi o
tzw. „Motu proprio” zatytuowane
„Sanctuarium in Ecclesia”, czyli o
oficjalny akt poprzez który Ojciec
Święty zechciał powierzyć kompetencje w sprawie sanktuariów
Papieskiej radzie od spraw nowej
Ewangelizacji, kompetencje które

dotychczas były w gestii Kongregacji od spraw Kleru.
Poprzez tę decyzję Papież
chciał wyrazić przekonanie, bardzo proste i bardzo głęboko zakorzenione w tradycji Kościoła
uniwersalnego: ze swej natury,
Sanktuarium jest miejscem swiętym, gdzie głoszenie Słowa Bożego, celebracja Sakramentów świętych, w szcególności Pojednania i
Eucharystii, i świadectwo miłości,
wyrażają wielki wysiłek Kościoła
w dziele Ewangelizacji i dlatego
charakteryzuje się ono jako autentuczne miejsce ewangelizacji,
gdzie od pierwszego głoszenia aż
po celebrację świętych tajemnic
staje się widzialne potężne dzieło
poprzez które w życiu poszczególnych osób działa Boże Miłosierdzie”(n.4).
Papież Franciszek widzi w dziele pastoralnym Sanktuariów nie
tylko skuteczny i uprzywilejowa-

ny sposób aby dać odpowiedź na
współczesny kryzys, lecz także
skuteczną i szcególną pomoc ofiarowaną wszystkim wiernym, aby
mogli oni odnaleźć sens własnego
zwyczajnego kroczenia wiarą, w
codzienności życia pastoralnego
we własnch wspólnotach, doceniając tę tzw.osmozę duchową,
owocną i wzmacniającą między
tymi dwoma rzezywistościami:
„Miejsca te, pomimo kryzysu wiary
który trawi świat współczesny są
wciąż postrzegane jako miejsca
święte, ku którym dążyć jako pielgrzymi, aby znaleźć tam chwilę
odpoczynku, ciszy i kontemplacji,
w tak oszalałym z pośpiechu życiu
codziennym. To ukryte pragnienie
rodzi w sercach wielu pragnienie Boga: i Sanktuaria mogą stać
się prawdziwymi przystaniami i
schroniskami aby na nowo odkryć
swoje wnętrze i odnaleźć moc
CIĄG DALSZY NA STR. 2

1

SANKTUARIA, MIEJSCA NIEZASTĄPIONE W DZIELE NOWEJ EWANGELIZACJI.

CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

konieczną do własnego nawrócenia. W Sanktuarium, wreszcie,
wierni mogą otrzymać wsparcie
do własego zwyczajnego kroczenia wiarą w parafii i we wspólnocie chrześcijańskiej. Ta osmoza
między pielgrzymowaniem do
Sanktuarium i życiem codziennym
jest ważną pomocą w dziele pastoralnym, gdyż pozwala ożywiać
wysiłek ewangelizacyjny poprzez
przekonywujące świadectwo. Tak
więc, pielgrzymować do Sanktuarium i uczestniczyć w duchowosci
tych miejsc, są już ewangelizacją
która zasługuje na docenienie ze
względu na swoją wartość pastoralną”(n.3).
Według Papieża, w Sanktuariach
nie może być stłamszone samo
działanie Ducha św. ponieważ
często właśnie w tych miejscach,
często bogatych pięknem dzieł
kulturalnych i dzieł natury, prosta
i pokorna wiara wiernych może
doświadczyć „w głęboki sposób

Lipiec 13 - 1947

Bożej obecności, czułości Maryi, i
towarzystwa świętych: jest to doświadczenie, które nie może być
zaniedbane czy zdewaluowane,
w przeciwnym razie niweczy się
dzieło Ducha św. i życie łaski. Wiele Sanktuariów było postrzeganych tak bardzo zjednoczonymi z
życiem osób, rodzin i wspólnot że
miały one wpływ na historię całych
narodów”(n.2). takie doświdczenie
prawdziwej duchowości otwiera
serca pielgrzymów na nowe formy
apostolatu i miłości, według tej
którąóóó Papież nazywa „pedagogiką ewangelizacji” i motywuje
coraz bardziej ku „wysiłkowi coraz
bardziej odpowiedzialnemu tak w
formacji chrześcijańskiej, jak i w
koniecznym świadectwie miłości.
Sanktuarium uczestniczy także
w dziele katechizacji wsólnoty
chrześcijańskiej. Rzeczywiście,
przekazując w sposób autentyczny przesłanie które dało początek
jego istnieniu, ubogaca życie wier-

nych, ofiarowując im motywy do
wysiłku w wierze (kfr.1 Ts 1,3) i do
tego aby ten wysiłek był bardziej
dojrzały i bardziej świadomy. I w
końcu Sanktuaria otwierają swoje
drzwi dla osób chorych, niepełnosprawnych, tym z marginesu społecznego i emigrantów”.(n.4)
Odnowić dar wiary, odkryć na
nowo swój chrzest i piękno świadectwa chrzescijańskiego, dać
nowy impuls i nową moc osobistemu kroczeniu w zwyczajności
życia chrześcijańskiego i wspólnotowego: oto wielkie dary, którym pragniemy służyć, realizując
krok po kroku plan nowego Sanktuarium, coraz piękniejszego i coraz bardziej przytulnego. Maryja,
Róża Duchowna niech czuwa nad
nami i niech pomoże nam stawać
się coraz bardziej i pełniej pokornymi służebnikami woli Bożej.
Ks. Prałat Marco Alba
Rektor Sanktuarium

: z dzienniczka Pieriny:

“Jestem Matką Jezusa i Matką was wszystkich.
Nasz Pan posłał mnie aby wskrzesić nowe nabożeństwo Maryjne we wszystkich Instytutach i Zgromadzeniach zakonnych,
żeńskich i męskich i do kapłanów diecezjalnych”………….
“Obiecuję wszystkim Instytutom życia konsekrowanego i wszystkim Zgromadzeniom zakonnym które czcić mnie będą że
będą przeze mnie chronione, będą miały większy rozwój nowych powołań, mniej powołań zdradzonych, mniej dusz które
obrażają naszego Pana grzechem ciężkim i świętość życia sług Bożych (sióstr, zakonników i kapłanów)”.
“Pragnę aby 13 lipca każdego roku był obchodzony jako śwęto w każdym Instytucie zakonym. Pragnę aby w każdym
Zgromadzeniu czy Instytucie zakonnym były osoby które żyją wielkim duchem modlitwy, aby wyprosić łaskę by żadne
powołanie nie zostało zdradzone”. (Róża biała)
“Pragnę także aby były tam dusze, które żyć będą hojnością i miłością do ofiar, do prób, do upokorzeń aby wynagradzać
zniewagi którymi obrażany jest nasz Pan w życiu niektórych osob konsekrowanych a które zyją w grzechu ciężkim”. (Róża
czerwona)
“Pragnę jeszcze aby kolejne dusze poświęcały calkowicie swoje życie aby wynagradzać zdrady, jakimi obrażany jest
nasz Pan przez kapłanów Judaszy (Róża żółto-zlota), poświęcenie tych dusz wyprosi od mojego Matczynego Serca uświęcenie tych sług Bożych i obfitośc łask dla ich Zgromadzeń.
Pragnę aby to nowe Nabożeństwo zostało rozpowszechnione we wszystkich Instytutach życia konsekrowanego”.
“Pragnę aby 13 dzień każdego miesiąca był dniem Maryjnym, który powinien być poprzedzonyspecjalnymi modlitwami
przez okres dwunastu dni. Dzień ten niech będzie dniem wynagrodzenia za wszelkie zniewagi popełnione przeciwko
naszemu Panu poprzez dusze konsekrowane, które ich przewinieniami przbijają Moje Matczyne Serce i Serce mojego
Bożego Syna trzema bolesnymi mieczami. W owym dniu sprawię że na Instytuty i Zgromadzenia zakonne, które mnie
uczczą spłynie zdrój obfitych łask i otrzymają wiele świętych powołań. Dzień ten niech będzie uświęcony szczególnymi
modlitwami, jak Msza św., Komunia św. Różaniec św., godzina Adoracji”.

W niedzielę 11/07 upamiętnimy w sposób szcególny to matczyne wezwanie Maryi, Róży Duchownej.
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W

niedzielę 20 czerwca
tu, w Fontanelle, wraz z
delagatem Biskupa od
spraw kleru, don Angelo Gelmini’
z radością celebrowaliśmy 25- lecie kapłaństwa naszych drogich
przyjaciół: ks. Prałata Marco Alby,
Rektora naszego Sanktuarium, ks.
Angelo Pizzettiego i ojca Abrama, którzy są współpracownikami Rektora. To szczególne święto
było dla nas wszystkich bardzo
radosne i tą radością pragniemy
podzielić się także i z wami, którzy
w tak wielkiej liczbie i rozproszeni
po całym świecie, żyjecie życiem
naszego Sanktuarium i na wiele
sposobów okazujecie nam waszą przyjaźń. Dzieląc się z wami
tą radością pragniemy przywołać
powtórnie to co było sercem owej
uroczystości, serce, którego nie
zawsze doceniamy, a którym jest
kapłaństwo Chrystusowe. Aspekt
ten, dla nas czcicieli Róży Duchownej, jest szczególnie drogi, bo
właśnie na nim Maryja poczynając
od 1947 roku oparła swoje przesłanie. Rzeczywiście już w 1947
roku Maryja mówiła o tym że pomimo że liczba kapłanów i powołań wówczas była jeszcze wielka,
to w rzeczywistości było już wiele
rzeczy, które nie były takie jak powinny być, i że potrzeba było wiele modlitwy, aby uratować to co
możliwe do uratowania, tak jak
samo powołanie do kapłaństwa
przeżywane w wierności i w świętości. Wówczas, jak wiemy, Maryjne wezwanie nie zostało wzięte

KIM JEST KAPŁAN
na poważnie. Dziś natomiast, dobrze wiemy
jak wygląda rzeczywistość: wiemy że w tych
ostatnich latach, strumień kapłanów którzy
zostawili kapłaństwo
jest coraz większy a
te nowe i nieliczne nie
mogły zastąpić ogromu tych którzy odeszli.
Ten fenomen ma swoje głębokie korzenie
w podupadłej wierze
całego Kościoła. Rzeczywiście, tam gdzie
Bóg jest nieobecny
nie mogą narodzić się
nowe powołania, bo nie może być
zrozumiana ich misja i tożsamość
tych którzy są Jego przedstawicielami. Oto prawdziwa essencja kapłaństwa i jego natura. Owszem
kapłan wezwany jest także do
pomagania tym którzy są wokół
niego, także materialnie jeśli jest
w stanie, tak jak prawdziwy ojciec rodziny, ale to nie jest rzecz
najważniejsza w jego powołaniu.
Kapłan otrzymał ten sakrament
aby wypełnić swoją podwójną misję otrzymaną od Boga: głoszenie
Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów św. Są to dwie rzeczy
które uosabniają i czynią na nowo
żywym wśród nas, tak jak dwa tysiące lat temu, Chrystusa, Słowa
Boże które stało się Ciałem, aby
odkupić ludzką naturę i aby otworzyć na nowo nasze serca na Bożą
miłość. Zadanie to, jak możemy
sobie wyobrazić jest
bardzo wielkim wyzwaniem i wysiłkiem i
nie jest łatwe do zrealizowania. I myślę że
jest niemożliwym do
zrealizowania bez całkowitego powierzenia
się temu Bogu, który
go powołał. Zadanie
które czyni ich „namaszczonymi”, „konsekrowanymi”, ludźmi
wybranymi jako specjalne kanały Łaski,
którą podarowują in-

nym kiedy przebaczają grzechy
w imię Boże i kiedy ich gestami i
słowami przemienają chleb i wino
w ciało i krew Chrystusa. To tajemnica i wielkość niezmierzona
e i niemożliwa do opisania. To
z tego pierwszego i fundamentalnego powołania rodzi się to
drugie, a mianowicie powołanie
do dziewictwa, które w katolicyźmie towarzyszy powołaniu kapłańskiemu. Jak wiemy ta reguła
mogłaby być zmieniona i jest na
dzień dzisiejszy poddana wielkiej
krytyce ze strony tych którzy chcą
małżeństwa kapłanów. Ten kto,
mimo wszystko pozostaje wierny
tradycji i kto stara się być wiernym, nie tylko widzi niemożność
połączenia obowiązków kapłańskich z tymi rodzinnymi, ale także i
przede wszystkim podkreśla wagę
dziewictwa – oczywiście tego dobrze przeżywanego – aby uczynić własne serce dyspozycyjnym
i zdolnym wewnętrznie do uniesienia tego wielkiego zadania.
Tak więc powołanie to staje się
darem siebie temu Chrystusowi,
który wybrał każdego z nich jako
narzędzia wolne i dyspozycyne w
rękach Tego, który poprzez nich
pragnie stać się bliskim i intymnie
zjednoczonym z każdym człowiekiem, który pragnie ujrzeć swiatło.
Rosanna Brichetti Messori
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Otrzymaliśmy tę wiadomość, która przepełnia nas radością:
Dnia 16 lipca w Peru przeżywać będziemy uroczystość przywdziania habitu zakonnego jako córki Maryi Róży
Duchownej przez grupę młodych dziewcząt które pragną poświęcić własne życie służbie braciom i siostrom
idąc za wskazaniem własnego serca i za wskazówkami zostawionymi przez Pierinę Gilli w dzienniczku.
Wspierajmy naszymi modlitwami te młode dziewczęta i dziękujmy Maryi Roży Duchownej i Matce Kościoła za
to nowe Zgromadzenie, które jest kolejnym oprócz tych już istniejących.

PORZĄDEK MSZY ŚW. W LIPCU I SIERPNIU 20211
DZIEŃ POWSZEDNI
Godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Msza św.
SOBOTA
Godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Msza św. niedzielna
NIEDIELE I ŚWIĘTA
Godz. 10.00 Różaniec św. - Spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św.
Godz. 16.00-18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najsw. Sakramentu; 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
SOBOTA 3 lipca (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 10.30: Msza św. - Po niej Różaniec św. i adoracja Najśw. Sakramentu.
NIEDZIELA 11 lipca
Celebracje na cześć Maryi Róży Duchownej
WTOREK 13 lipca - Giornata mariana mensile
Godz. 15.00 - 18.00. Spowiedź św.
Godz. 16.40: Różaniec św.
Godz. 17.00: Msza św. z nieszporami.
Transmisja bezpośrednia w RADIO MARIA
PIĄTEK 16 lipca
Wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmelu
NIEDZIELA 18 lipca (III niedziela miesiąca)
Godz. 17.00: Msza św. o uświęcenie kleru diecezjalnego
(Celebrowana przez wikariusza generalnego od spraw kleru ks.
Angelo Gelmini)
PONIEDZIAŁEK 26 lipca
Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najśw. Maryi Panny.
SOBOTA 7 sierpnia (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 10.30: Msza św. - Po niej Różaniec św. i adoracja Najśw.
Sakramentu.
PIĄTEK 13 sierpnia
Miesięczny Dzień Maryjny.
Godz. 16.00 Spowiedź św. - Adoracja Najśw. Sakramentu.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.
NIEDZIELA 15 sierpnia – Uroczystość wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
Godz. 17.00: Msza św. o uświęcenie kleru diecezjalnego
(Celebrowana przez wikariusza generalnego od spraw kleru ks.
Angelo Gelmini)
NIEDZIELA 22 sierpnia – Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Królowej

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie prosimy 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, którzy życzą sobie nadal otrzymywać pocztą, prosimy o wkład minimalnej 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 społecznośćZarejestrownay 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

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:

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

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

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.

Ograniczona ilość miejsca w biuletynie pozwala nam na opublikowanie 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
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
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