
zo leert de oudste Maria-antifoon 
ons bidden. Met deze eenvoudige 
woorden heeft het volk van God 
door de eeuwen heen geleerd zich 
aan Haar toe te vertrouwen, in nood 
en gevaar. In deze woorden is er 
enerzijds de houding van het kind 
vol vertrouwen, dat nog meer de ar-
men zoekt van de moeder in nood 
en gevaar (“a periculis cunctis libero 
nos sempre”), anderzijds het groei-
ende besef dat alleen de Maagd 
Moeder, ons kan helpen onze ogen 
en harten te verlichten in de tijd van 
beproeving (“in necessitatibus”), 
om te groeien in geloof.

We bereiden ons voor om de tijd 
van Advent en Kerstmis in te gaan, 
een tijd waarin de Kerk ons   elk jaar 
opvoedt om waakzaam te zijn in 
geest met een heldere blik, om van 
binnen te leren onderscheiden wat 
onze grootste verwachting is, van 

waaruit de verlossing zal komen, 
Wie onze bevrijder kan zijn, welk 
verlangen onze dagen, onze acties 
en onze gedachten domineert. In 
een historisch tijdperk van grote 
verwarring, aangewakkerd door 
steeds nieuwe angsten, is het he-
lemaal niet vanzelfsprekend om 
helder en waakzaam te blijven, te-
rug te keren naar het ‘heiligdom’ 
van ons geweten, om te ontdekken 
wat ons in het verleden heeft doen 
herboren worden tot een nieuw le-
ven en vooral wat vandaag de dag 
nog steeds in ons de gave van het 
geloof voortbrengt, waardoor onze 
arme mensheid floreert. Waakzaam 
wachten op de Emmanuel, de God 
met ons, de God die mens werd, be-
tekent ook met een rustiger ziel kij-
ken naar onze geredde mensheid, 
naar de oneindige waarde van onze 
persoonlijkheid, van ons geweten, 

dat nog steeds bezocht wordt ‘van-
uit den Hoge’, door een Zon die 
elke dag onvermoeibaar voor ons 
opkomt: de Heer komt Zijn volk be-
zoeken, blijft ons beschouwen als 
een waardige verblijfplaats van Zijn 
aanwezigheid, met dezelfde teder-
heid en bezorgdheid waarmee de 
Maagdelijke Moeder haar nicht Eli-
zabeth ging bezoeken terwijl Ze het 
geschenk in Haar schoot droeg dat 
Ze bij de Aankondiging had ontvan-
gen, zodat de kracht van de Geest 
haar nicht weer deed opbloeien in 
een ‘schok’ van grote verwondering 
door de bewustwording van haar 
eigen zwangerschap dat zeer twij-
felachtig was voor een onvruchtba-
re vrouw in ver gevorderde leeftijd, 
dus   schier onmogelijk volgens de 
logica van de wereld!

We worden allen liefdevol on-
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VERVOLG OP BLZ. 2 ß

Onder uw bescherming zoeken wij toevlucht, 
Heilige Moeder van God:

“ Sub Tuum 

Praesidium 

Confugimus, 

Sancta Dei 

Genitrix”
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VERVOLG VAN BLZ. 1
Onder uw bescherming zoeken wij toevlucht, Heilige Moeder van God

dersteund in ons verwachtingsvol 
afwachten van het grote Hoog-
feest van de Onbevlekte Ontvan-
genis, een dag die zo verbonden is 
met de spirituele ervaring van ons 
Heiligdom, een dag die we in ge-
meenschap van gebed zullen erva-
ren met vele toegewijde gelovigen 
van Rosa Mystica vooral tijdens het 
Uur van Genade: we zullen voor de 
Kerk, voor de wereld, vooral voor 
de velen die naar lichaam en geest 
lijden, de gave van goddelijke 
troost, die van geestelijke genezing 
en van innerlijke zuivering aanroe-
pen. De gelovige die met verbazing 
beseft dat hij of zij ‘verwacht’ wordt, 
die smeekt om ‘vanuit den Hoge’ 

bezocht te worden, herontdekt ook 
de armoede van zijn of haar hart, 
de roep om gebed, het verzoek 
om zingeving en troost. Juist hierin 
is Maria voor ons een Moeder, ook 
omdat Zij ons terugbrengt naar de 
oorsprong van ons hart, van onze 
toestand als kinderen, van schepse-
len gemaakt naar het beeld en de 
gelijkenis van de Vader.

De vooravond van de Onbevlekte 
Ontvangenis zal weer een vreugde-
vol moment voor ons zijn: samen 
met de bisschop van Brescia zullen 
wij het tweede jaarfeest vieren van 
de oprichting van ons diocesane 
heiligdom en willen wij Maria be-

Ook dit jaar komt er weer een 
Kerst naderbij en herhalen 
we dezelfde belangrijke 

dingen. Allereerst de hernieuwde 
herinnering aan die buitengewo-
ne gebeurtenis, die de incarnatie 
was van het Woord van God in het 
kleine Kind dat in een verre winter-
nacht werd geboren, nu meer dan 
tweeduizend jaar geleden. Een ge-
beurtenis die plaatsvond in de een-

WE VERLIEZEN NOOIT DE HOOP

danken voor de vele genadegaven 
die op Haar voorspraak op deze 
plaats geschonken werden. Tenslot-
te zullen wij bidden voor ons bis-
dom, in het bijzonder voor de ge-
wijde mannen en vrouwen en hen 
aan Haar moederlijke bescherming 
toevertrouwen.

Heilige Rosa Mystica, Moeder van 
de Kerk, begeleid ons op onze reis 
naar Advent en Kerstmis, verlicht 
ons hart en onze geest, maak ons 
attent en waakzaam om de wil van 
uw Zoon te onderscheiden en stel 
ons in dienst van Zijn Koninkrijk!

Mgr. Marco Alba
Rector van het Heiligdom

8 december 1947  - Uit het dagboek van Pierina:
“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. 

“Ik ben Maria van Genade, Moeder van de Goddelijke Zoon Jezus Christus”. 

“In deze komst naar Montichiari, wens ik Rosa Mystica genoemd te worden”.

Ik wens dat elk jaar op 8 december om 12.00 uur het ‘uur van Universele Genade’ wordt beoefend, waar-
door veel spirituele en lichamelijke genaden zullen worden verkregen”. Ja! 

“Onze Heer, mijn Goddelijke Zoon Jezus, schenkt Zijn grootste barmhartigheid, zolang de goeden altijd blij-
ven bidden voor hun zondige broeders”.

“Laat het zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de opperste vader van de katholieke kerk, paus Pius XII, 
dat ik wens dat dit ‘uur van genade’ bekend wordt en over de hele wereld wordt uitgebreid”.

“Degenen die niet naar hun eigen kerk kunnen gaan, kunnen dezelfde genaden van Mij krijgen als ze na de 
middag thuis bidden”.

“Degenen die bidden en tranen van berouw vergieten op deze tegel zullen een veilige trap vinden om be-
scherming en genade te verkrijgen van mijn moederlijke Hart”.

zaamheid van een grot, met een-
voud verwelkomd door twee jonge 
echtgenoten, hoewel ze zich ervan 
bewust waren instrumenten te zijn 
van een uitzonderlijke goddelijke 
manifestatie. Aanvankelijk alleen 
gedeeld door een paar herders die 
in de buurt voor hun kudden zorg-
den, geroepen door de stem van 
Engelen die plotseling verschenen. 
Pas daarna volgden de Drie Wijzen 

en ten slotte, in de Tempel, identifi-
ceerden de oude Samuël en de pro-
fetes Anna Hem als de verwachte 
Messias. En zoals we weten, volgde 
daarop dertig jaar stilte, waardoor 
het Kind kon groeien “in wijsheid en 
in genade”, om zich volledig bewust 
te worden van Zichzelf en Zijn missie 
als Verlosser om Zijn openbare le-
ven te beginnen dat Hem stap voor 
stap zou leiden tot de dood aan het 



kruis; maar ook naar de verrijzenis 
die in de geschiedenis zal blijven als 
het waarachtige teken van verlos-
sing en eeuwig heil voor iedereen 
die erin wil geloven en zich eraan 
wil houden.

We weten ook dat niet iedereen 
in die tijd begreep wie die jon-
ge man die aan het kruis stierf en 
daarna levend uit het graf kwam, 
werkelijk was. En daarom geloofde 
niet iedereen in Hem. Maar allengs 
bereikten het verhaal van Zijn leven 
en de inhoud van Zijn boodschap, 
ondersteund door de kracht van het 
getuigenis van zoveel apostelen en 
martelaren, tot aan de grenzen van 
de wereld, waarbij hele beschavin-
gen werden bekeerd en gevormd.

Men veronderstelde zelfs tot het 
midden van de vorige eeuw dat het 
christendom leek als een eindeloze 
en grenzeloze expansie, voorbe-
stemd om zonder al te veel moeite 

door te gaan in de komende ge-
schiedenis. Dit was echter niet het 
geval. Bijna direct na het Tweede 
Vaticaans Concilie, dat de continu-
iteit ervan had moeten vergemak-
kelijken, werden de dingen voor 
gelovigen in Christus en voor de 
Kerk die de katholieke meerderheid 
vertegenwoordigt, steeds moeilij-
ker;  de weg is steeds steiler gewor-
den en de uitbreiding is veranderd 
in zijn tegendeel. En zoals we het 
al uit veel signalen hadden begre-
pen, hebben de gegevens die elk 
jaar op officieel niveau worden ge-
publiceerd, het ons geleidelijk aan 
steeds dramatischer bevestigd. Het 
Christelijk geloof, binnen de huidi-
ge moderniteit, neemt geleidelijk af 
tot het bijna smelt als sneeuw voor 
de zon. God wordt steeds verder 
verwijderd van de gedachten van 
de mensen van vandaag en zijn 
Zoon Jezus Christus wordt steeds 
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We willen alle gebedsgroepen die in de naam en de geest van Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, 
zijn ontstaan, zekerheid geven dat het gebed dat in Fontanelle oprijst tot God alle groepen in de 
wereld in een liefdevolle omhelzing omvat, vooral degenen die zware ontberingen moeten ondergaan 
en zij die vervolgd worden.

We vragen ook om de gebedsbemiddeling van Pierina wier leven een offer was van onophoudelijke 
offers. Van Bovenaf blijft zij haar voorbede doen bij de Vader voor al onze fysieke en vooral spirituele 
noden en die van de hele Kerk. Moge het Uur van Genade werkelijk zo zijn: dat onze harten in gebed, 
verenigd met de zegevierende Kerk, de smekende voorsprekers voor de hele Kerk, werkelijk deelnemers 
zijn aan het mysterie van Liefde dat wij ervaren.

Marisa

Uit Kameroen

De jongens en meisjes van 
de missie van Obeck-Mbal-
mayo (Kameroen) die hun 
eerste communie ontvin-
gen, bereidden zich voor 
op deze grote afspraak op 
de school van Maria, de Eu-
charistische Dame.

meer alleen gelaten in de taberna-
kels van de wereld, onbekend en 
genegeerd door de meesten.

Dit alles is heel bedroevend en 
zo pijnlijk dat het ook ons geloof 
en zelfs onze hoop in gevaar kan 
brengen. Onze innerlijke vrede en 
sereniteit van dreigen hierdoor te 
verdwijnen. Maar juist daarom is het 
waarom Kerstfeest zo belangrijk is.

Zeker van het feit dat Jezus de 
Weg, de Waarheid en het Leven is, 
in plaats van in te storten, moeten 
we onszelf grondig vernieuwen. 
We moeten onszelf en de wereld 
opnieuw bevestigen dat we trouw 
blijven, wat er ook gebeurt. Er zeker 
van zijn dat onze Moeder, die Hem 
die nacht heeft gebaard, en aan-
vaarden dat Gods plan in Haar zal 
worden vervuld, ons zal helpen en 
steunen in alle moeilijkheden.

Rosanna Brichetti Messori 
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Een hartelijke groet aan alle toegewijden van Rosa 
Mystica in de wereld. Wij wensen iedereen een heilig 
Kerstfeest!

Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Dagelijks (van maandag tot vrijdag)
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Eucharistische viering

Zon- en feestdagen
10:00 Rozenkransgebed – Biecht
10:30 Eucharistische viering
15:00 Biecht
15:00 Aanbidding, Rozenkransgebed en Eucharistische zegen
16:00 Eucharistische viering

BIJZONDERE VIERINGEN
Zaterdag, 6 november en zaterdag, 4 december
 1e zaterdag van de maand
10:00 Biecht
10:30 Eucharistische viering 
 Gebed van voorspraak en sacramentele zalving van de zieken naar lichaam en geest
 Zegening van sacramentaliën (water, zout en olie)
15:00 Biecht
15:00 Aanbidding, Rozenkransgebed en Eucharistische zegening
16:00 Eucharistische viering

Zaterdag, 13 november en maandag, 13 december 
Maandelijkse Mariadag
10:00 Uitstelling en stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament
 Biecht
11:00 Terugplaatsing op het altaar van het Allerheiligste Sacrament 
15:00 Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en stille aanbidding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Terugplaatsing op het altaar van het Allerheiligste Sacrament en Eucharistieviering 
20:00 Processie en Rozenkransgebed

Zondag, 21 november 
Hoogfeest van onze Heer Jezus Christus, Koning van het Universum
Maandelijkse dag van heiliging van de diocesane geestelijkheid
Mogelijkheid tot een volle aflaat in het Heiligdom *
15:45 Eucharistische zegen
16:00 Eucharistieviering voorgegaan door de bisschoppelijke vicaris voor de 
geestelijkheid

Zondag, 28 november – 1e zondag van de Advent

Dinsdag, 30 november 
Feest van Sint Andreas, apostel
Aanvang noveen van Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Dinsdag, 7 december 
Feest van Sint Ambroise, patroonheilige van Lombardije
Jubileum van de canonieke grondwet van het Heiligdom
15:00 Biecht
16:00 Vooravond van de plechtigheid van Maria Onbevlekte Ontvangenis, 
Pontificale Mis voorgegaan door Z.Em. Mgr Tremolada, Bisschop van Brescia
Akte van toewijding aan de H. Maagd Maria, Rosa Mystica, Moeder van de Kerk

Woensdag, 8 december 
Hoogfeest van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis
Mogelijkheid tot een volle aflaat in het Heiligdom *
09:30  ochtendlofprijzingen
10:00  Biecht
11:00  Eucharistische viering
12.00  “Uur van Universele Genade”
Uitstelling van het Heilig Sacrament, Eucharistische aanbidding, Rozenkransgebed 
en gebed van voorspraak.
Eucharistische zegen
15:00  Biecht
Uitstelling van het Heilig Sacrament, Eucharistische aanbidding, Rozenkransgebed 
en gebed van   voorspraak.
Eucharistische zegen
16:00 Eucharistische viering

Woensdag, 15 december 
Feest van de heilige Maria Crocifissa di Rosa

Donderdag, 16 december
Aanvang noveen van de geboorte van de Heer

Zaterdag, 25 december 
Hoogfeest van de geboorte van de Heer Jezus Christus
Mis volgens feestenschema 

Zondag, 26 december 
Feest van de Heilige Familie van Nazareth
Zegening van echtgenoten die bijzondere huwelijksjubilea vieren

Vrijdag, 31 december 
Vooravond van het Hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van God
Mogelijkheid tot een volle aflaat in het Heiligdom *
“Te Deum” en eucharistische zegen aan het einde van de Heilige Mis

Zaterdag, 1 januari 2022 
Hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van God
Mogelijkheid tot een volle aflaat in het Heiligdom *

• NB om op de vastgestelde dagen de volle aflaat te verkrijgen zijn noodza-
kelijk: biecht, communie, afstand nemen van alle vormen van zonde, gebed 
volgens de intenties van de Paus.

Het Heiligdom is geopend van 08:30 tot 12:30 uur en van 14:30 
tot 19:00 uur. 
Het Secretariaat van het Heiligdom, waar het ook mogelijk is 
om de aanvraag voor bedevaarten te plaatsen, is uitsluitend ‘s 
ochtends geopend, van maandag tot donderdag, van 08.30 tot 
12.30 uur en op vrijdag van 14.00 tot 18 uur. Het reserveren van 
bedevaarten is alleen mogelijk per e-mail naar: 
segreteria@rosamisticafontanelle.it, tel. +39 030 964111.
Toegang tot het zwembad is elke dag mogelijk van 08:30 tot 
12:30 uur en van 14:30 tot 18:30 uur. Tijdens Eucharistievierin-
gen of andere Liturgieën blijft het zwembad gesloten.

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 gelo-
vigen 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

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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