
Okres letni, który dobiega 
końca był czasem ciągłe-
go wzrostu napływu piel-

grzymów, którzy rozpoczęli na nowo 
uczęszczać do tego świętego miej-
sca w Fontanelle, po restrykcjach 
minionych okresów i pomimo iż był 
zablokowany przyjazd wiernych zza 
granicy: przede wszystkim w najważ-
niejszych momentach sanktuarium, 
czyli  msze św. niedzielne i świą-
teczne (które utrzymaliśmy także i 
w godzinach porannych), msze św. z 
liturgią niedzielną odprawiane w so-
botnie popołudnia, święta Maryjne 
13 każdego miesiąca i w pierwsze so-
boty miesiąca; mogłem liczyć na po-
moc kapłanów którzy dzień po dniu 
przybywali do Sanktuarium, przede 
wszystkim w dni powszednie, ofiaru-
jąc w ten sposób wiernym ich posługę 
sakramentalną.

 Przewidując że posługa sa-
kramentalna w tym świętym miejscu 
wymagać będzie coraz większego 

wysiłku, z wielką radością informuję 
wszystkich czytelników że nasz Bi-
skup postanowił przydzielić na sta-
łe do służby w Sanktuarium jeszcze 
jednego kapłana, aby koordynował 
on coraz lepiej liturgię Sanktuarium 
wraz z posługą sakramentalną i pa-
storalną: kapłanem tym będzie pro-
boszcz miejscowości Cigole, ks. Abra-
mo Camisani. Ks. Abramo, pozostając 
wciąż proboszczem w Cigole, od dnia 
12 września 2021 roku zostanie mia-
nowany wice-rektorem Sanktuarium i 
koordynował będzie kult w Fontanel-
le, aby w ten sposób ujednolicić tygo-
dniowe celebracje sanktuaryjne  wa-
loryzując typowe aspekty modlitwy 
Maryjnej i chrzcielnej i harmonizując  
je ze wskazaniami diecezjalnymi.   

   W przyszłym roku w Fonta-
nelle, wzywając wstawiennictwa Ma-
ryi Matki Kościoła, pragniemy podjąć 
zachętę i wezwanie Biskupa z jakim 
zwrócił się on poprzez swój ostatni 
list pasterski :”Skarb Słowa” do całej 

wspólnoty diecezjalnej. Pisze w nim 
tak: „Przyszłość Kościoła jest stale w 
rękach jego Pana. Kto ma wiarę nie 
ma w nim miejsca na zniechęcenie 
czy zgorzkniałość. Duch święty jest 
mocą zbawienia i potężną energią 
życia. Naszym zadaniem jest powie-
rzenie się Jego stwarzającemu dzia-
łaniu z dyspozycyjnością na działanie 
i z kreatywnością. 

  Kościół jest w stanie rodzić 
do życia nie dzięki swojej mocy, ale 
dzięki miłości Trójcy świętej, która 
została mu przekazana w Chrystusie 
zbawicielu. Patrząc na teraźniejszość 
i w przyszłość, ucząc się na przeszło-
ści, myślę że jednym z najważniej-
szych dzieł Kościoła jest promowanie 
słuchania Słowa Bożego poprzez czy-
tanie Pisma świętego w posłuszeń-
stwie Duchowi świętemu” (n.68).  

  Z głębi serca dziekuję ks. 
Abramo, mojemu koledze z czasów 
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NOWOŚĆ W ŻYCIU SANKTUARIUM

święceń kapłańskich i przyjacielowi 
od wielu lat, za przyjęcie tego nowe-
go zadania i za jego dyspozycyjność, 
jaką okazuje w Sanktuarium już od 
kilku miesięcy poprzez swoją posłu-
gę sakramentalną w powszednie dni 
tygodnia.

 Jednocześnie informujemy 
pielgrzymów o nieformalnym dialogu 
z administracją i zarządem miejsco-
wości Montichiari, na terenie której 
leży sanktuarium o planach nowego 
projektu urbanistycznego w Fonta-
nelle, aby uczynić to miejsce coraz 
bardziej bezpiecznym i gościnnym, 
przede wszystkim z myślą o religij-
nych nabożeństwach liturgicznych. 
Ku pokrzepieniu serc dodajmy że 
obydwie strony wyrażają otwarcie 
pragnienie rozpoczęcia prac mając 
na uwadze aktualne normatywy śro-
dowiskowe i naturalne piękno tych 

miejsc oraz możliwość dokonania ich jeszcze pełniejszej ochrony i waloryzacji.  
 Was wszystkich prosimy o wsparcie modlitewne: Róża Duchowna niech 

czuwa nad naszymi drogami i w swojej mądrości niech prowadzi nasze kroki 
dla dobra całego Kościoła.  

Ks. Prałat Marco Alba
Rektor Sanktuarium

Wśród próśb Maryi Róży 
Duchonej przkazanych 
Pierinie jest także ta 

aby 13 października ustanowić 
dzień Komunii św. wynagradzającej 
podczas ze świadomością że 
żywimy się chwalebnym Ciałem  
Jezusa i z miłością tak ogromną aby 
była ona w stanie wyeliminować 
wszystkie obrazy i zniewagi wraz z 

grzechami śmiertelnymi lub nawet 
ze świętokradztwami poprzez które 
obrażamy Najśw. Sakrament. 

Z pewnością cel, który Maryja 
nam proponuje jest bardzo szczytny. 
Jednak musimy mieć świadomość 
że pewnych zachowań nie można 
zaimprowizować. To co pragnę 
podkreślić to fakt że Pan Jezus w 
każdym razie przyjmie nasz poryw 

miłości, jeśli tylko w owym dniu 
pójdziemy Go przyjąć, lecz gest 
ten będzie głęboki i intensywny 
proporcjonalnie do świadomości 
tej wielkiej Tajemnicy jaką w sobie 
zawiera..

Jeśli tylko będziemy świadomi 
że śmierć i Zmartwychwstanie 
Chrystusa ukryte pod postaciami 
Eucarystii, nie mogą przyciągać 

UMIEĆ ŻYĆ MIĘDZY KRZYŻEM A ZMARTWYCHWSTANIEM

Z dzienniczka Pieriny - 06/08/1966
„Mój Boski Syn Jezus wysłał mnie na nowo aby prosić o zjednoczenie całego świata w dopełnieniu gestu Komu-
nii  św.wynagradzającej w dniu 13 października” 
 Po tym jak zostałam wzięta do nieba zaangażowałam się jako mediatorka między moim Boskim Synem a 
całą ludzkością!. Ile łask….  Ile kar powstrzymałam… Ile rozmów z duszami!…. Ile razy przybyłam na ziemię aby 
przynieść te przesłania! Lecz ludzkość wciąż obraża Pana. Oto dlaczego to moje pragnienie Komunii św. wyna-
gradzającej. 

9 - 06 1966   
Jak bardzo pragnę aby to ziarno stało się….Chlebem Eucharystycznym…..dla wielu komunii św. wynagradzają-
cych”.
Na pamiątkę tego pragnienia Maryi, każego 13 dnia miesiąca rozdajemy bułeczki błogosławione, które są 
ugniecione dzięki wodzie z Fontanelle.
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Jak już uprzedziliśmy Was w poprzednim numerze, z wielką ra-
dością pokazujemy wam fotografie młodych dziewcząt, które 16 
lipca br. w Peru celebrowały obrzęd przywdziania strojów zakon-
nych jako Córki Eucharystyczne Maryi Róży Duchownej.
Pragną one oddać własne życie na służbę bliźnim poprzez rady 
ewangeliczne i wcielając w życie rady i słowa Pieriny Gilli, które 
uwiecznione zostały w dzienicznku. Towarzyszmy im naszą mo-
dlitwą i dziekujmy Róży Duchownej za ich powołania i za to nowe 
Zgromadzenie mając ufność w to że będzie przystanią dla wielu 
nowych powołań. 

n a s z e j  u w a g i  t y l ko  w  t y m 
szczególnym dniu, lecz powinny stać 
się pożywką naszego codziennego 
życia.

Pisząc wprost chodzi tu o to co 
pisze św. Paweł w liście do Kolosan: 
1,24-29)”Chlubię się z cierpień 
które znoszę za Was i dopełniam 
w swoim ciele tego czego brakuje 
cierpieniom Chrystusa, dla dobra 
Jego ciała, którym jest Kościół”.  
Czy słowa te oznaczają że jakoby 
czegoś miało brakować cierpieniom 
Chrystusa? Z pewnością nie. Ich 
znaczenie jest natomiast takie że 
ukazują nam one drogę Chrystusa, 
drogę zbawienia i fakt że Chrystus 
uzynił ją osiągalną i możliwą dla 
wszystkich. Ale ta osiągalność jest 
uzależniona od wyboru który jest 
dziełem każdego z nas, oczywiście 
z pomocą Łaski Bożej. Każdy więc 
wezwany jest do zrozumienia 
wartości cierpienia które niesie ze 
sobą każdego dnia i musi nauczyć 
się je ofiarować za siebie i za 

innych. Przekonanie to wypływa ze 
zrozumienia pzykładu Chrystusa, ze 
zrozumienia tej śmierci po której 
przyszło zmartwychwstanie. W ten 
sposób także i nasze cierpienie, 
jeśli zaakceptowane i przeżywane z 
taką postawą wewnętrzną, zostanie 
w ten sposób przeobrażone w 
zmartwychwstanie, czyli w nowe 
życie tu i teraz.             

Być może słowa te wydają się nam 
trudne, wręcz nie do zaakceptowania. 
Jak Bóg może pragnąć naszego 
cierpienia? A więc jakim On jest 
Bogiem? Rzeczywiście nasz Bóg 
jest dziwny. Ten Bóg stworzył nas 
wolnymi i świadomymi tego że 
możemy wybrać między dobrem a 
złem, gdyż uczynił nas podobnymi 
di siebie, zdolnymi do stanowienia 
o własnym losie. Ale jest też Bogiem 
który wciąż wspiera nas w naszym 
wysiłku wzrastania i oczyszczenia 
duchowego. Wspomaga nas  aż po 
wcielenie samego siebie w ludzką 
naturę jako Słowo wcielone aby dać 

nam zrozumieć że ten Jego który 
nam przygotował jest trudny ale 
jednocześnie także cudowny. Plan 
ten prowadzi do życia szczęśliwego 
w wieczności lecz już od teraz może 
być pełen radości jeśli potrafimy 
go przyjąć i żyć nim w odpowiedni 
sposób. Jeśli chcemy wejść w 
tajemnicę życia chrześcijańskiego, 
jeśli zaufamy Bogu i zawierzymy 
Mu samych siebie na drodze do 
Kalwarii aby dojść do poranka 
z m a r t w y c h w s t a n i a  i  j e ś l i 
przyjmować będziemy te codzienne 
śmierci i zmartwychwstania które 
towarzyszą naszej codzienności 
a które mogą stać się oddechem 
naszej duszy. 

O t o  p o s t a w a  w e w n ę t r z n a 
która  może uczynić  jeszcze 
bardziej bogatą i owocną naszą 
Eucharystię, tutaj w Fontanelle, 
w dniu poświęconym Komunii 
wynagradzającej.

Rosanna Brichetti Messori

Z okazji obchodów 13 lipca, wiele grup Róży 
Duchownej rozsianych po świecie okazało nam ich 
bliskość w modlitwie. Wśród wielu świadectw oto 
dwa szczególne wydarzenia:  

Msza św. Celebrowana 13 lipca przez neoprezbitera 
ks. Emanuele Fiocchi w licznym gronie przyjaciół.

Ks. Emanuele jest czcicielem Róży Duchownej i 
w przeszłości przeżył długi okres tu w Fontanelle 
w postawie dyspozycyjności wobec pielgrzymów. 
Lączymy się duchowo z jego radością i przyłączamy 
się do jego wdzięczności i dziękczynienia względem 
Błogosławionej Dziewicy za ukoronowanie tego 
powołania. Ks. Emanuelowi towarzyszyć będziemy 
ciągle w jego kapłańskiej służbie i życzymy mu 
wszelkiego dobra. 
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Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2021
DZIEŃ POWSZEDNI
Godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz.16.30 S. Różaniec św.
Godz.17.00 Msza św. 

NIEDZIELA 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 Najśw. Sakramentu; 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Msza św. 

SOBOTA 4 września  (I sobota miesiąca)
Godz10.00 początek Spowiedzi św.
Godz.10.30: Msza św. - Po niej Rózaniec św. Medytowany.

ŚRODA 8 września – Święto Narodzin Najśw. Maryi Panny

NIEDZIELA 12 września
Pielgrzymka wspólnot diecezjalnych ze Sri Lanki
Godz. 10.30:  Uroczysta Msza św. animowana przez wspólnoty ze Sri Lanki. 
Po południu świąteczny porządek nabożeństw.

PONIEDZIAŁEK 13 WRZEŚNIA – Miesięczny Dzień Maryjny
Porzadek nabożeństw tradycyjny - świąteczny

ŚRODA 15 września – Matki Bożej Bolesnej

NIEDZIELA 19 WRZEŚNIA – III niedziela miesiąca 
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św. o uświęcenie kleru diecezjalnego
(Msza św celebrowana przez wikariusza biskupiego od spraw kleru Ks. Pra-
łata Angelo Gelmini) 

SOBOTA 2  października (I sobota miesiąca)
Godz. 10.00 poczatek Spowiedzi św. 
Godz. 10.30: Msza św. - Po niej Różaniec św. z wystawieniem Najśw. Sakra-
mentu. 

SOBOTA po południu 2 października i NIEDZIELA 3 października 
Pielgrzymka wspólnot Indyjskich ze Szwajcarii

CZWARTEK 7 października – Matki Bożej Różańcowej.

SOBOTA 9 października  (II sobota miesiąca)
Godz. 10.00 poczatek Spowiedzi św. 
Godz. 10.30: Msza św. - Po niej Różaniec św. z wystawieniem Najśw. Sakra-
mentu. 

NIEDZIELA 10 października- Dzień Komunii Wynagradzającej
Godz. 10-12 Spowiedź św.
Godz. 10.00 Błogosławienie chleba i Różaniec św.
Godz. 10.30 Uroczysta Msza św.
Godz.16-18 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i Różaniec św.
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św.

ŚRODA 13 października – Miesięczny Dzień Maryjny.

NIEDZIELA 17 października – III niedziela miesiąca 
Godz. 17.00 Uroczysta Msza św. o uświęcenie kleru diecezjalnego
(Msza św celebrowana przez wikariusza biskupiego od spraw kleru Ks. Pra-
łata Angelo Gelmini) 
 
NIEDZIELA 24 października – Światowy Dzień Misyjny.

NIEDZIELA 31 października – ZMIANA PORZĄDKU NABOŻEŃSTW -  Porzą-
dek zimowy 
Przed południem porządek niezmieniony.

Po południu:
Godz. 15.00-17.00 Spowiedź św.
Godz.15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
Godz.15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Uroczysta Msza św.

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie prosi-
my 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 społeczność- 
Zarejestrownay 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

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

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:  

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. 

Dyrektor odpowiedzialny: Rosanna Brichetti
Edytowane przez Fundację Rosa Mistica - Fontanelle

Autoryzacja Sądu Brescii n. 61/90 del 29/11/1990
Tłumaczenie: Wiesław Sudoł 

Wydruk: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

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

Ograniczona ilość miejsca w biuletynie pozwala nam na opubliko-
wanie 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

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


