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BELANGRIJK NIEUWS OVER
HET VOORTLEVEN VAN HET HEILIGDOM

D

eze zomerperiode die ten
einde loopt, heeft een sterke en constante groei doorgemaakt van het aantal pelgrims dat
opnieuw is begonnen Fontanelle te
bezoeken na de beperkingen van de
afgelopen periodes en ondanks de
aanhoudende blokkering van bedevaarten uit het buitenland, vooral in de
dagen van toewijding die de gelovigen
het meest dierbaar zijn: de vooravondmis en de hoogmis (die we ook in de
ochtenduren zijn blijven offeren), de
Mariale liturgische feesten, de 13e van
elke maand en de eerste zaterdag van
de maand. Ik kon rekenen op de kostbare hulp van enkele priesters die dag
in, dag uit, vooral doordeweeks, om
beurten in het heiligdom hun uiterste
best deden om dagelijks de sacramentele biechtdienst aan te bieden.
In afwachting van een steeds samenhangender inzet die de pastorale zorg
van dit heiligdom zal vereisen, ben ik
vandaag werkelijk blij te kunnen aan-

kondigen dat de bisschop heeft besloten een nieuwe priester aan te stellen
als permanente hulp aan Fontanelle, om de kwaliteit van de liturgische
activiteit op sacramentele en pastorale wijze te coördineren. De pastoor
van Cigole, Don Abramo Camisani,
zal, terwijl hij zijn parochieverbintenis
voortzet, vanaf 12 september 2021
ook de verantwoordelijkheid hebben
om de activiteit van de cultus te leiden
als vicerector, en zo een eenheidslijn
te geven aan de wekelijkse vieringen
en het versterken van de typische aspecten van de Mariale gebeden alsook
het doopgebed van ons Heiligdom, in
overeenstemming met de diocesane
pastorale richtlijnen. Voor volgend jaar
in Fontanelle, op voorspraak van de
Moeder van de Kerk, zijn we van plan
om in het bijzonder de uitnodiging te
aanvaarden die onze bisschop aan de
hele diocesane gemeenschap richtte in zijn recente pastorale brief “De
Schat van het Woord”: “De toekomst

van de Kerk is stevig in de handen van
onze Heer. Voor degenen die geloven
is er geen ruimte voor ontmoediging
en bitterheid. De Heilige Geest is een
kracht van verlossing en een krachtige
levensenergie. We worden gevraagd
om ons aan Zijn creatieve actie toe te
vertrouwen d.m.v. grootmoedige en
wijze activiteiten. De Kerk is niet uit
zichzelf voortbrengend, maar in de genade van de liefde van de Drieëenheid,
die tot ons is gekomen door Christus
de Verlosser. Kijkend naar het heden
en de toekomst, het meest recente en
het meest verre verleden koesterend,
geloof ik dat moet worden gezegd dat
een van de belangrijkste acties die de
Kerk moet uitvoeren in gehoorzaamheid aan de Geest ongetwijfeld deze
is: een intense ervaring van het luisteren naar het Woord van God door het
lezen van de Schrift “(nr. 68). Ik dank
oprecht Don Abramo, mijn wijdingsmetgezel en broederlijke vriend geduVERVOLG OP BLZ. 2 ß
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rende vele jaren, voor het aanvaarden
van deze verdere ministeriële inzet en
voor de beschikbaarheid die hij gedurende enkele maanden aan ons heiligdom heeft aangeboden, voor het offeren van de sacramenten gedurende
weekdagen.
Tenslotte informeren we de pelgrims
dat de activiteiten van dialoog en overleg altijd op een informeel niveau met
het gemeentebestuur van Montichiari
wordt voortgezet met het oog op de
start van de plannings- en stadsontwikkelingswerken van Fontanelle, om
de plaats steeds veiliger en gastvrijer, in het bijzonder voor de waardige
uitvoering van religieuze diensten te
maken. Om iedereen gerust te stellen,
kunnen we verzekeren dat er aan beide kanten een expliciete en gedeelde
wens is om deze fase te starten met
nauwgezet respect voor de geldende

milieuregelgeving, bewust van de schoonheid van de plaatsen en van de mogelijkheid om bescherming te waarderen en nog meer respecteren.
We vragen iedereen om de troost van gebed: Moge Rosa Mystica over ons
pad waken en onze stappen in wijsheid leiden, voor het welzijn van de hele Kerk.

Mgr. Marco Alba
Rector van het Heiligdom

06/08/1966 – uit Pierina’s dagboek:
“Mijn Goddelijke Zoon Jezus heeft mij opnieuw gestuurd om te vragen om de wereldwijde vereniging van de
Eerherstellende Communie en laat dit gebeuren op 13 oktober”. Nadat ik in de hemel was opgenomen, kwam
ik altijd als Middelares tussen mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus en de hele mensheid! “Hoeveel gunsten!...
Hoeveel straffen heb ik gestopt... Hoeveel gesprekken heb ik met zielen gehad! ... Hoeveel bezoeken ik op
aarde heb gebracht om Boodschappen te brengen! Maar de mensen blijven de Heer beledigen! Daarom is het
mijn wens dat de wereldunie van de Heilige Eerherstellende Communie wordt gehouden. “Het is een akte van
liefde uit dankbaarheid van de kinderen aan de Heer”.

09/06/1966
Hoe ik zou willen dat dit graan... Eucharistisch Brood werd... in vele eerherstellende Communies”.
Ter nagedachtenis aan dit verlangen van Onze Lieve Vrouw, delen we elke 13 oktober gezegende broodjes uit
besprenkeld met het water van Fontanelle.
OM HET DE PILGRIMS TE VERGEMAKKELIJKEN, WORDT HET FEEST ZOALS ALTIJD EERDER UITGEVOERD, NAMELIJK OP 10 OKTOBER, DE TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND.

WETEN HOE TE LEVEN TUSSEN HET KRUIS EN DE OPSTANDING

O

nder de verzoeken die Rosa
Mystica aan Pierina richtte,
is er ook het vieren van 13
oktober, de dag van de Communie
van Eerherstel, waarbij we moeten
weten hoe we onszelf moeten voeden
met het glorieuze lichaam van Jezus
met een liefde die zo intens is dat het
de vele gelegenheden van lichtzinnigheid, vooral ernstige zonden (of
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nog erger, heiligschennende bedoelingen), waarmee velen het Eucharistisch Sacrament verontwaardigen,
vergeven worden.
Het is ongetwijfeld een heel mooie
bedoeling die Rosa Mystica ons voorstelt, maar we moeten ons er wel bewust van zijn dat het ook een gedrag
is dat moeilijk op dat moment simpelweg uit te voeren is. Wat ik bedoel is

dat Jezus in ieder geval onze golf van
liefde zal waarderen, als we die dag
de Communie gaan ontvangen, maar
dat dit gebaar diep en intens moet
zijn in verhouding tot de mate van
bewustzijn waarmee we het zullen
uitvoeren, dat wil zeggen, in de mate
waarin we ons bewust zijn van het
grote Mysterie dat aan dat brood ten
grondslag ligt. Dat wil zeggen, als we

begrijpen dat de dood en verrijzenis
van het lichaam van Jezus, verborgen
onder de eucharistische hoedanigheid, niet alleen op die specifieke dag
onze liefde aandacht moeten trekken,
maar ook het weefsel van ons dagelijks leven moet vormen.
Het is, om het kort te zeggen, wat
St. Paulus bevestigt in de brief aan
de Colossenzen (1: 24-29): “Ik ben
blij dat ik nu voor jullie mag lijden. Ik
doorsta in mijn vlees de beproevingen
van de Christus die nog ontbreken, en
dat doe ik voor zijn lichaam, d.w.z. de
Kerk”. Betekenen deze woorden dat
het lijden van Christus niet genoeg
was om ons te bevrijden van de gevolgen van de erfzonde? Zeker niet.
In plaats daarvan bedoelen ze dat Jezus de weg naar de verlossing voor
ons heeft geopend, waardoor het mogelijk wordt voor elke mens die naar
buiten komt in het licht. Maar dan
moet ieder van ons, vergezeld en geholpen door de genade van God, zijn
deel doen. Dat wil zeggen, dat hij de

waarde van dat deel van het lijden dat
hij praktisch elke dag van zijn leven
tegenkomt, moet kunnen aanvaarden
en begrijpen en moet leren het voor
zichzelf en voor anderen aan te bieden. Precies overtuigd door het voorbeeld van Christus, dat wil zeggen
door die dood gevolgd door de opstanding, dat op mysterieuze wijze,
zelfs in zijn leven, elk lijden dat met
deze innerlijke houding wordt aanvaard en beleefd, niet alleen in het
andere leven, maar vaak vanaf nu zal
zijn getransformeerd in opstanding,
dat wil zeggen, in nieuw leven.
Misschien lijken deze woorden ons
moeilijk, misschien zelfs onaanvaardbaar. Hij is een God die ons schiep
naar Zijn beeld en gelijkenis, dat wil
zeggen vrije en bewuste wezens, in
staat om te kiezen tussen goed en
kwaad, dus in staat om door onze
keuzes een min of meer deugdzame
bestemming op te bouwen. Maar Hij
is ook een God die ons helpt op onze
reis van geestelijke groei en zuivering

tot het punt waarop Hij incarneert in
de persoon van zijn Woord, om ons te
helpen en te laten zien dat dit project
op de mens wel moeilijk is maar tegelijkertijd indrukwekkend. Maar dat het
op dit moment een project vol vreugde
kan zijn als we weten hoe we het moeten accepteren en op de juiste manier
leven. Dat wil zeggen, als we weten
hoe we steeds meer in de diepten van
het Christelijke mysterie kunnen doordringen, als we op God vertrouwen en
ons aan Hem overgeven, Hem volgen
op weg naar Golgotha om de Paasmorgen te bereiken, in het voortdurende
sterven en opstaan die ook onze dagen vergezellen en dat ze de adem van
onze ziel zijn.
Dit is de innerlijke houding die onze
Eucharistie nog rijker en vruchtbaarder
zal maken op de dag, die hier in Fontanelle, gewijd zal worden aan de Communie van Eerherstel.
Rosanna Brichetti Messori

Op het jubileum van 13 juli toonden ons veel groepen van Rosa Mystica in de wereld hun nabijheid in
gebed. Onder de velen herinneren we ons twee bijzondere gebeurtenissen: de Heilige Mis die op 13
juli werd gevierd door de nieuwe priester Emanuele
Fiocchi, vergezeld van een grote groep vrienden.
Don Emanuele is een trouwe aanhanger van Rosa
Mystica en heeft in het verleden lange tijd hier in
Fontanelle doorgebracht en was altijd beschikbaar
ten dienste van de pelgrims. We nemen deel aan
zijn feest en danken de Heilige Maagd voor de bekroning van deze roeping. We zullen hem altijd vergezellen met onze gebeden op zijn priesterlijke reis
en wensen hem al het Goede.

Zoals we in het vorige bulletin hadden aangekondigd, hebben
we het genoegen u nu de jonge vrouwen te tonen, die op 16
juli in PERU het religieuze habijt als nonnen hebben aangenomen, de Eucharistische Dochters van Maria Rosa Mystica. Het
zijn jonge mensen die hun leven in dienst willen stellen van hun
broeders door de suggesties te volgen die hun hart putten uit
de tekenen die tot ons zijn gekomen via de woorden die Pierina
Gilli ons in haar dagboeken heeft nagelaten. We begeleiden deze
jonge mensen met onze gebeden en danken Maria Rosa Mystica,
Moeder van de Kerk, voor deze nieuwe Orde die wordt toegevoegd aan andere die al jaren bestaan en bloeien met nieuwe
roepingen.
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TIJDSCHEMA VAN SEPTEMBER EN OKTOBER 2021
DAGELIJKS
16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis
ZON- EN FEESTDAGEN
10:00 Rozenkransgebed – Biecht
10:30 H. Mis
16:00-18:00 Biecht
16:00 Aanbidding 16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis
ZATERDAG, 4 september (1e zaterdag v/d maand)
10:00 Biecht
10:30 H. Mis – Gevolgd door een meditatief Rozenkransgebed met
uitstelling van het Allerheiligst Sacrament van het Altaar

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?
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.

DINSDAG, 8 september – Geboortedag van de Heilige Maagd
ZONDAG, 12 september – Maria’s Naamfeest
Bedevaart van de diocesane gemeenschappen van Sri Lanka
10:30 Hoogmis voor de Singaleze gemeenschappen
In de namiddag: volgens gebruikelijk tijdschema voor feestdagen
MAANDAG, 13 september – Maandelijkse Mariadag
Volgens gebruikelijk tijdschema voor feestdagen
WOENSDAG, 15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten
ZONDAG, 19 september (3de zondag van de maand)
17.00 uur: Heilige Mis voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid
(voorgegaan door de bisschoppelijke Vicaris voor de Geestelijkheid, Don Angelo Gelmini)
ZATERDAG, 2 oktober (1e zaterdag v/d maand)
10:00 Biecht
10:30 H. Mis – Gevolgd door een meditatief Rozenkransgebed met
uitstelling van het Allerheiligst Sacrament van het Altaar

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.
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

ZATERDAG, ‘s middag, 2 oktober en ZONDAG, 3 oktober
Bedevaart van de Indiase gemeenschappen uit Zwitserland.
DONDERDAG, 7 oktober – de H. Maagd van de Rozenkrans
ZONDAG, 10 oktober – Dag van Eerherstellende Communie
10:00-12:00 Biecht
10:00 Zegening van de broodjes en Rozenkransgebed
10:30 Hoogmis
16:00-18:00 Biecht
16:00 Eucharistische Aanbidding – Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis
WOENSDAG, 13 oktober – Maandelijkse Mariadag
ZONDAG, 17 oktober (3de zondag van de maand)
17.00 uur: Heilige Mis voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid
(voorgegaan door de bisschoppelijke Vicaris voor de Geestelijkheid, Don Angelo Gelmini)

Stichting Rosa Mystica Fontanelle
Tweemaandelijkse bulletin
van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY
Voor satelliet navigatiesysteem: Via Madonnina
Voor contacten:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

Zondag, 24 oktober – Wereld Missiedag

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

ZONDAG, 31 oktober – BEGIN WINTERIJD – Aangepaste aanvangsuren van de diensten

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

Ochtendmis: aanvangstijd onveranderd.
’s Middags
15:00-17: 00 Biecht
15:00 Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Een hartelijke broederlijke groet aan alle gelovigen van Rosa Mystica in de wereld. Laten we ons
altijd verenigd voelen in gebed in het moederlijk
hart van Maria Rosa Mystica.

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Verantwoordelijk directeur: Rosanna Brichetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
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