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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(براشيا)مونتيكياري –فونتانيل   
 سنة 32  -  5رقم  عدد  0202األول تشرين  –ايلول 

تصدر كل شهرين فونتانيل –لجمعيّة ماريا روزا ميستيكامجلة   

 
 

 

المزارب يتعلّقخبر مهم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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  "
يو نةةةا ." )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

ماانةاة اّم تهةهد علة  عةتا   ها يمكننا ت ّيا مدى
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"
يؤّكد  قيق  تلكخ لدي  قوة ليس ولكن  هنا يريد ام 

فق  للدفا  عم ال ياة با للدفا  عنها وال وف 

إم فترة األعياد والتي هارفت 

ههدت تهافتا اآلم عل  نهايتهاخ 

ومهارك  قوّي  مم قبا ال جاج التيم 

 ويل  رجاوا ال  فونتانيا باد فترة 

عدم  عل  الرغم مم وتلك ال جرخمم 

قدوم ال جاج مم البلدام  امكاني 

وهته األعداد كانت تتةايد .األ رى

 اص  في األيام واألعياد الاةيةة عل  

مم كا ههر  31 مثا: قلو  المؤمنيم

واوا سبت مم الههر  يث تقام 

 .س الصبا ي القدادي

ولكم ما ساعدنا مااون    تقّدر بثمم 

مم قبا باض الكهن  التيم تناوبوا عل  

ال ضور اليومي لتقديم  دم  سر 

 اا بالتبي  واإل تت اإلعتراف

 .ولمساعدة ال جاج

ت سبا لإللتةام المتةايد التي ولتا 

تت لب  الاناي  الرعوي  لهتا المةارخ انا 

 سايد جدا بإعالمكم ام الم رام قرر 

 

 

د مساعد دائم في تسمي  كاهم جدي

وتلك ل دم  وتنسيق رعوي فونتانيا 

ان  كاهم سيغواخ . المةارافضا في 

 .يدع  دوم ابرامو كاميسانيو

 ابرامةةةوعلةةة  الةةةرغم مةةةم إلتةةةةام دوم 

ايلةةوا  31برعيتةة  ا  انةة  سةةيبدأ فةةي 

بمسؤليت  الجديدة كنائ  لرئيس المةار 

وبالتةةالي سةةيتول  اإل تتةةا ت بالتبي ةة  

مةةةةارخ بةةةارةا الجوانةةة  يوميةةةا فةةةي ال

النموتجية  فةي الصةالة المريمية  وسةر 

اإلعتةةراف والتوبةة  فةةي مةارنةةاخ وفةةق 

 .التوجيهات الرعوي  في األبرهي 

فتةةةةي الاةةةةام القبةةةةاخ بةةةةإتم   تاةةةةال  

وبهةةةتاع  ام الكنيسةةة  نتوقةةةع إسةةةتقباا 

اعداد هائلة  مةم المةؤمنيم باةد الةدعوة 

التةةةةي وجههةةةةا اسةةةةقتنا الةةةة  المجتمةةةةع 

بأكملةة  فةةي رسةةالت  الرعويةة  األبرهةةي 

 ": الكنة مم الكلم "األ يرة 

ام مستقبا الكنيس  هو ب ةم بيم "

يدي   وتلك بن ر األه اص 

الغير م ب يم والتيم   ياانوم 

 .الكآب  والمرارةمم 

ام الروح القدس هو قوة ال الص 

و اق  قوي  لل ياة فما علينا ا  ام 

انتسةةةةنا لاملةةةة  اإلبةةةةداعيخ نوكةةةةا 

فيمن نةةا بةةدوره مواهبةة  مةةم التهةةم 

 ...وال كم  والمارف  والتقوى

ام الكنيسةةةةة  هةةةةةي المولةةةةةدة لهةةةةةته 
ال اقةةةات خوهةةةتا  لةةةيس مةةةم تلقةةةا  
نتسةةها خ بةةا بنامةة  م بةة  الثةةالوث 
األقدس التي  ّا علينا في المسيح 
.الم لّص   
فبةةالن ر الةة  ال اضةةر والمسةةتقبا 

القريةةةةة  واإلعتةةةةةةاة بالماضةةةةةي 
والبايةةدخ اعتقةةد انةة  يجةة  ام يقةةاا 
ام اهةةم عمةةا مةةدعوة الكنيسةة  الةة  

هو بال ادن  هةك إ اعة    خانجاةه
عل  م لق  للروح القدسخوتهجيع   

__________________ 
  5تتم  صت   
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 مارف  الايش بيم الصلي  والقيام 

 

 

 

 

 خبر مهم في المزار
   1تتمة صفحة 

". تهةريم األوا 31وتلةك فةي (التكتيري )ارسلني إبني اإللهي مرة ا رى أل ل  اإلت اد الاالمي للمناول  التص ي ي  "
 !دي ال  السما خ ر ت اتدّ ا دائما كوسي   بيم ابني اإللهي يسو  والبهري  جماا باد انتقالي وصاوف

كةم مةم المةرات ةرت األرض م ضةرة لكةم ! وكةم مةم النتةوس إرتةدت... كةم مةم الاقوبةات توقتةت !...يا لها مم نام 
انة  . "التاويضةي  المقدسة لهتا السب  ارغ  فةي اإلت ةاد الاةالمي للمناولة  ! ولكم اإلنسام يواصا إهانت  للر  !رسائا

 ".فاا    وعربوم هكر مم األبنا  ن و الر 

9-6-6966 
 ."لاديد مم المناو ت التص ي ي ... ال بة اإلف ارستي... كم ارغ  ام يصبح هتا القمح" 

عةةام  بةةةا صةةغيرا مباركةةا مةةم ميةةاه كةةا تهةةريم األوا مةةم  31 فةةيوكةةتكرى للرغبةة  التةةي عّبةةرت عنهةةا مةةريم نةةوّة  
تهةةريم األوا اي الةة  األ ةةد الثةةاني مةةم  31وتسةةهيال علةة  ال جةةاج وكالماتةةاد ننقةةا هةةتا الايةةد الةة  . ا المقّدسةة فونتانيةة
 .الههر

 

الةة  كةالم   مةةم  ةالا قةةرا ة  اإلسةتما  
 (.86ؤقم )الكتا  المقدس 

مةةةع  ةةةالص هةةةكري الةةة  دوم ابرامةةةوخ 
رفيقةةةي فةةةي الرسةةةام  والصةةةديق الهةةةقيق 

سةةنيم عديةةدةخ لقبولةة  هةةتا للكثيةةريم منةةت 
اإللتةام الجديد إضاف  لكةا ال ةدمات التةي 
مةةةم سةةةبق ام قةةةدمها منةةةت اهةةةهر لمةارنةةةا 

بالتبي ةةة  اإللهيةةة   ةةةالا ايةةةام  إ تتةةةا ت
 .األسبو 

ا يةةةرا نةةةود ام نبلةةةب ال جةةةاج بةةةام نهةةةا  
ال وار والمناقهات مةا ةاا مسةتمرا علة  
مسةةةةتوى غيةةةةر رسةةةةمي مةةةةع إدارة بلديةةةة  

  الت  ةةةةةةي  مونتيكيةةةةةةاري بهةةةةةةدف بةةةةةةد
والت وير الامراني لموقع فونتانيةا وتلةك 
مةم اجةا جاةا فونتانيةا مكةام اكثةر امانةةا 

بةةةةاأل ص إلسةةةةتقباا المةةةةؤمنيم و واوسةةةةع
ليكةةةوم جةةةديرا بإنجةةةاة وتةةةوفير ال ةةةدمات 

 .الديني 
 

 

 

ترك  مةةةم كةةةال هةةةكمةةةا ن مةةةئم الجميةةةع ام هنةةةاك رغبةةة  صةةةري   وم
مةةع إ تةةرام صةةارم ل ن مةة   هةةتا المهةةرو خالجةةانبيم للمبةةادرة فةةي 

البيئيةة  المامةةوا بهةةاخ مةةدركيم جيةةدا جمةةاا المكةةام وم ةةاف يم علةة  
 .إ ترام البيئ 

ولتسةةهر روةا ميسةةتيكا :  ةة  فةةي الصةةالةهةةدفنا ام نةةؤمم للجميةةع الرا
 .عل  مسيرتنا موجه    واتنا ب كم خ ل ير الكنيس 

 مونسنيور ماركو البا                                                   
      المزاررئيس 

 

:مقتطف من يوميات بيارينا  6966 -8-6  

 

مةةةم بةةةيم ال لبةةةات التةةةي وّجهتهةةةا روةا 
 31ميستيكا ال  بيارينةاخ اإل تتةاا بيةوم 

تهريم األوا كيوم للمناول  التصة ي ي  
ا  ةةالا هةةتا اليةةوم ام  يةةث يجةة  علينةة

ناةرف كيةف نغةّتي انتسةنا بجسةد يسةو  
المجيد التي ي بنا بهدة لدرج  ان  يلغةي 
كةةا اثامنةةا ويسةةام نا علةة  كةةا   ايانةةا 

وفةةةي هةةةتا النهةةةار  . تةةة  المميتةةة  منهةةةا
 والتاةةةويض عةةةم كةةةا بإمكاننةةةا التكتيةةةر

 التيم يسيئوم الي  في سر  اإلف ارستيا

تهبنةةا إياهةةا إنهةةا بةةال هةةك تقدمةة   سةةن  .
روةا ميسةةتيكا فةةي هةةتا النهةةارخ ولكةةم 
بالمقابا علينةا ادراك انة  عمةا يصةا  

ولكةةم . ت قيقةة  ببسةةا   فةةي وقتنةةا هةةتا
يسةةو  يالةةم بكةةا األ ةةواا بمةةا نمةةر بةة  
وسةةيقّدر إنةةدفاعنا و بنةةا الكبيةةر لةة خ إتا 

هةر  ام  ما تهبنا للتائ  في هةتا اليةومخ
 مم صميم تكوم هته المبادرة نابا 

اي ام نكوم مةدركيم لا مة  . قلوبنا
هةةتا السةةر الا ةةيم الةةتي يرمةةة اليةة  

 .بهتا ال بة
وإتا كنا نالم ام موت وقيامة  يسةو  
م تبئةةيم فةةي القربةةام المقةةدسخ فةةإم 
إهتمامنةةةةا و بنةةةةا لةةةة    ينبغيةةةةام ام 

فةةةي هةةةتا اليةةةوم فقةةة خ بةةةا  اين صةةةر
و بةهةا  ياتنا نسيج  يج  ام يهكال

هةةةتا بإ تصةةةار مةةةا يقولةةة  . اليةةةومي
اهةةا  الةة  القةةديس بةةولس فةةي رسةةالت 

 (:12خ12 – 3)لوسي وك
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فكا مااناة نقبلها في  ياتنا ستت وا 
مم اآلم وصاعدا ال  قيام  اي ال  

 . ياة جديدة
ربما تبدو هته الكلمات بغاي  
. الصاوب  وربما هي غير مقبول  

ها   يريدنا : فغالبا ما نسأا انتسنا
نااني ونتألم؟ مم هو  ؟ إن  ال   ام

ان  ال   لقنا . غري  باض الهي 
عل  صورت  وكمثال خ اي  لقنا 
كائنات  رة قادرة عل  بنا  مصيرها 

 .مم  الا إ تياراتها
ولكم   ايضا إل  يايننا ويساعدنا في 
مسةةار نمّونةةا الرو ةةي وتنقيةة  نتوسةةناخ 

 تجسةد مةم الكلمة  ليسةاعدنا ويبةّيم لنةةاف
ام هةةتا المهةةرو  صةةا  عنةةد البهةةر 
ولكن  في الوقت نتس  مثيةر لإلعجةا  

 .ومؤّثر

 
 

انةة  مهةةرو  يقودنةةا الةة  ال يةةاة األبديةة  
بةةةالترح إتا   مهةةةرو  ملةةةي. المباركةةة 

عرفنةةةا كيةةةف نقبلةةة  ونايهةةة  بال ريقةةة  
هةةتا يانةةي اتا عرفنةةا كيتيةة  . الصةة ي  

الةةةد وا والغةةةوص اكثةةةر وأكثةةةر فةةةي 
ا كنةةا علةة  اعمةةاق السةةر المسةةي يخ وإت

مسةةةلّميم لةةة  انتسةةةنا  خبةةةاهم لقةةة  ثقةةة  
سةةةائريم ماةةة  علةةة   ريةةةق الجلجلةةة  
 .فنصا ما   تما ال  صباح التصح

مم  ةالا اآل م والمهةاكا فةي  ياتنةا ف

خ نتباةة  فةةي المةةوت والقيامةة اليوميةة  خ 

 .فتتقّدس نتوسنا 

انةةة  الت ةةةوا الةةةدا لي الةةةتي سةةةيجاا . 

القربةةام المقةةّدس مثمةةرا اكثةةر فينةةا يةةوم 

تهةريم األوا الم صةص للمناولة   31

 .التص ي ي  هنا في فونتانيا

 ريروةانا بريهيتي ميسو

 

افرح اآلم في ا مي ألجلكمخ واكما "
نقائص هدائد المسيح في جسمي 

 .ألجا جسدهخ التي هو الكنيس 
ها هته الكلمات تاني ام ا م 
المسيح لم تكم كافي  لت ريرنا مم 

. ال  يئ  األصلي ؟ بالتأكيد  عواق  
با ياني ام يسو  فتح امامنا  ريق 

لكا انسام   ممكن هاالتدا  وجال
ولكم كا وا د منا .ل  النوري رج ا

مساعدة علي  ام ياما بمرافق  و
 .الر 

هتا ياني ان  علينا تقّبا وتتهم قيم  
هتا الجة  مم المااناة التي نصادف  
  في  ياتنا اليومي  ونقدم  ل
ولآل ريمخ عل  مثاا يسو خ في 
تلك السر الا يمخ اي تلك الموت 

 .المص و  بالقيام  
 

 

 

 دوا تام الاديد مم مجموعات روةا ميستيكا  وا الاالم اّ 
 . ايد ماريا روةا ميستيكاب مانا بالصالة وا تتلوا

تي القةةداس اإللهةةي الةة: ال ةةدث المهةةم فةةي هةةتا النهةةار كةةام 
تموة الكةاهم الجديةد ايمانويةا فيوتهةيخ  31ا تتا ب  في 

دوم إيمانويةا .   مجموع  كبيةرة مةم األصةدقا رافق يث 
هو مم المؤمنيم الم لصيم لروةا ميسةتيكاخ فةي الماضةي 

 .امض  الكثير مم وقت  في فونتانيا
نّت ةد ماةا فةي عيةدها ونهةكر مةريم القديسة  لتتويجهةا هةته 

تنا دائما  واا ر لت  الكهنوتية  سنرافق  في صلوا. الدعوة
 .متمنيم ل  كا ال ير

 

 

 

كما اعلمناكم في الادد السابقخ يسادنا ام نقّدم لكم التتيات 
الثو   متموة لبس 38الهابات مم البيروخ اللواتي في 

كراهبات ماريا روةا ميستيكا  منتوره مالرهبني وقدم
 .دسللقربام األق

 
إنهم هابات يرغبم في وضع  ياتهم في  دم  ا وانهم 

تركتها لنا بيارينا جيلي  خوفقا لتااليم إكتسبوها مم كلمات
 .في يومياتها

 
دعونا نرافقهم بصلواتنا هاكريم ماريا روةا ميستيكا والدة 
الكنيس  عل  هتا الن ام الجديد التي أضيف عل  األن م  

 .وم دعوات جديدةاأل رى الموجودة والتي تةهر الي
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 ميستيكا روةوا ماريا مؤسس  تصدر كا ههريم مجلّ 

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

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

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع
 جماي    تبغي الربح 

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                                                                   

عل  الراغبيم في التبر  او المساهم  الرجا  إست دام التتاصيا 
 : تالي المصرفي  ال

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 

 

. نت ّضر لنهر اعمالنا الليتورجي  عل  م    يوتيو  ال اص  للمةاراننا 
عملي  البث علينا ام ن صا عل  مالييم المهتركيم عل  هتا ولتسهيا 
 الراب  

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

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

 

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

 فالجماي  ستدرس م توى الملف وترى إمكاني  إد ال 

 

 0202  األولتشرين  –ايلول : اإلحتفاالت لشهري  برنامج
 

 :كل يوم

 قداس  ::970الوردية      0  :9603إعترافات     0 ::960

 األحد وأيام العيد 

 القداس0  91:01إعترافات     –الوردية 0  91:11

 إعترافات0   ::980 – ::960

 قداس  ::970وردية      ال0  :9603إعترافات     0 ::960

 من الشهراول سبت  ايلول 4السبت 

 تأمل بأسرار الوردية  القداس يليه0 91:01   إعترافات0  91:11

 للقربان وسجود

 الد مريم العذراءعيد مي: ايلول 8األربعاء 

 

 ككل ثالث احد من كل شهر ايلول  11األحد 

قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب  ::970

 جيلمينياألسقفي لإلكليروس دون انجيلو 

 السبت األول من الشهر تشرين األول  2السبت 

 تأمل بأسرار الوردية  القداس يليه0 91:01إعترافات0  91:11

 للقربان المقدس وسجود

 

 تشرين األول  3لظهر واالحد بعد ا 2السبت 

 للجاليات الهندية من سويسراحج رحلة 

 

 تشرين األول عيد سيدة الوردية 7الخميس 

 

 المناولة التصحيحية : تشرين األول 11األحد 

 إعترافات    –  95:11- 91:11

 تبريك الخبز وتالوة الوردية0  91:11

 القداس0  91:01 

 إعترافات0   ::980 – ::960

 قداس  ::970      0سجود ووردية      0::960

 نهار مريمي: تشرين األول  31األربعاء

 

 ككل ثالث احد من كل شهر تشرين األول 17األحد 

قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب  ::970

 جيلمينياألسقفي لإلكليروس دون انجيلو 

 

 األحد العالمي التبشيري تشرين األول 24األحد 

 

   ى التوقيت الشتويتشرين األول اإلنتقال ال 31األحد 

 ال تغيير في الساعة0  "صباحا

 إعترافات   96011 – ::920 0الظهر بعد 

 الوردية    0  :9203   

 إحتفالي قداس  ::960  

  

 +  01101163999: اإلستاالمات

 + 010537110818: المسؤوا

 info@rosamisticafontanelle.it: البريد اإللكتروني 
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