صوت مريم الوردة الس ّرية أم الكنيسة في العالم

فونتانيل – مونتيكياري(براشيا)

تشرين الثاني -كانون األول  0202عدد رقم  32 - 6سنة
مجلة لجمعيّة ماريا روزا ميستيكا– فونتانيل تصدر كل شهرين
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الى حمايتك نلتجئ يا والدة هللا القديسة 
ال

مايتك نلتجئ يا والدة هللا القديس

هةته ال لبة المريمية هةي صةالة قديمة
تالمناهةةا .بهةةته الكلمةةات البسةةي خ تالّةةم
ها هللا الا قروم ام يثة بهةا فةي
الم ا ر والصاوبات.
مم نا ي نجد فةي هةتا اتبتهةاا موقة
ال تا الواث خ البا ث عم تراعةي األم
لت ميةةةة مةةةةم الم ةةةةا رخ ومةةةةم نا يةةةة
ا ةةرى يقيننةةا بةةأم الاةةترام األم و ةةدها
قةادرة علة إنةةارة عيوننةا وقلوبنةةا وقةةت
التجرب خ وهي قادرة عل تقوي إيماننا.
ن ةةم نسةةتا ّد للةةد وا فةةي ةمةةم المجيةةئ
وعيد الميالدخ ت ّثنا الكنيس كا عام ام
نكوم يق يم فةي قلوبنةا وعقولنةا لنةتالّم
كيةةةة نت جّةةةةر جيةةةةدا ودا ليةةةةا لهةةةةتا
الةةةةةتي
اتسةةةةةتقباا الكبيةةةةةرخ للهةةةةة
سةةةيمن نا ال ال خوالةةةتي ب مكانةةة ام
ي ررناخ انها الرغبة التةي تهةيمم علة
ايامناخ افاالنا وافكارنا.

في عصر تاري ي مليم باترتباكةات
والم ةةةةةةاو اكثةةةةةةر مةةةةةةم اي وقةةةةةةت
مج ة خليس متوقاةةا عل ة ات ةةال ام
نبق يق يم وواج يم ت ناود ال
"صةةميم" وعينةةاخ وإكتهةةا مةةا الةةتي
جالنةةا فةةي الماجةةي نولةةد مةةم جديةةدخ
يةةةاة جديةةةدة ملييةةة باتيمةةةامخ تةهةةةر
إنسانيتنا التقيرة.
ننت ةةر بتر ّقةة عمانوييةةا "هللا مانةةا"خ
هللا الةةةتي تةةةأنسخ والةةةتي ين ةةةر الينةةةا
بةةةرور ترجةةةي انسةةةانيتنا الم لصةةة خ
وتجالنةةةةا نهةةةةار بقيمتنةةةةا الالمتناهيةةةة
وبجةةميرنا خ وهةةو مسةةتمر دايمةةا فةةي
ةيارتنةا كهةةرو الهةةمس كةا يةةوم بةةال
كلةةا :يةةأتي الةةر لةيةةارة هةةاب يةةث
يجةةد فةةيهم المسةةكم الالي ة ل جةةورهخ
بنتس الرق والاناي التةي دفاةت مةريم
الاترام لةيارة نسيبتها اليصاباتخ
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املةةة فةةةي دا لهةةةا الهديةةة التةةةي
تلقتهةةا يةةوم البهةةارةخ وتلةةك تةة
تنقةةةا قةةةوة الةةةرور وتةهةةةر قلةةة
نسةةةيبتهاخ التةةةي كانةةةت فةةةي دههةةة
كبيةةرة مةةم ملهةةا المهةةكوك في ة خ
نسةةب الة عقمهةةا وكبةةر سةةنهاخ اي
ان ة امةةر مسةةت يا بالنسةةب لمن ة
الاالم!
ن ةةم مةةدعوميم بكثيةةر مةةم ال ة
فةةي مر لة إنت ارنةةاخفي ات تتةةاا
الكبيةر بايةد ال بةا بةال دنةسخ يةوم
ملةةيم بات تبةةارات الرو يةة فةةي
مةارنةةاخ يةةوم نايه ة باتت ةةاد مةةع
عةةةةةةةدد كبيةةةةةةةر مةةةةةةةم المةةةةةةةؤمنيم
والم لصةةةةةةيم لةةةةةةروةا ميسةةةةةةتيكا
اص ةالا سةاع الةنام :سةو
نقةةة ّدم دعامنةةةا علةةة ن ّيةةة الكنيسةةة خ
مةم اجةا
والاالم اجمع وبةاأل
ا م الجسد والرور الكثيرةخ البيم
مةةم الةةر الاةةةام اتلهةةي والهةةتام
الرو ي والنقام الدا لي .
__________________
تتم صت
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تتمة صفحة 1
فالم لوقةةات التةةي تالةةم بدهه ة انهةةا
"منت ةةرة" ةيةةارة مةةم األعةةالي تجةةد
ايجةةةةا فةةةةي فقةةةةر قلبةةةة المتواجةةةةع
صةةةرال الصةةةلوات و لةةة الرا ةةة
واألمام.
في هةتا بالجةب خ مةريم هةي ايجةا
ام لنا يث تايد قلوبنا الة بياتهةا
وبرامتهةةةةةةةا و تولتهةةةةةةةاخ فنصةةةةةةةبح
م لوقات هبيه باآل السماوي.

ام عهةةةي عيةةةد ال بةةةا بةةةال دنةةةس
سةةةيكوم ايجةةةا وقةةةت فةةةرر :يةةةث
سةةي تتا م ةةرام بريهةةيا بالةةتكرى
الثاني لمةارنا األبرهةيخ هةاكريم
الاةةترام عل ة الةةنام الكثيةةرة التةةي
من تهةةا فةةي هةةتا المكةةامخ مةةوكليم
المكرسيم فيها
ابرهيتنا وباأل
مةةةم رجةةةاا ونسةةةام الةةة مايتهةةةا
وقلبها األمومي.

روةا ميسةةةةتيكا ام الكنيسةةةة خ قةةةةودي
ريقنةةا فةةي ةمةةم المجةةيم والمةةيالد
ونةةوري قلوبنةةا وعقولنةةا ت ة نكةةوم
يق يم ترادة ابنك وجاينا في دم
مملكت .

مونسنيور ماركو البا
رييس المةار

 8كانون األول من يوميات بيارينا
"انا ال با بها بال دنس"
بيارينا:
يوميات
اتبم اتلهي يسو المسيح"
النامخ ام
منمريم ام
"انا
"في مجييي ال مونتيكياريخ اتمن ام ادع ب سم روةا ميستيكا"
"ارغ في  8كانوم األوا مم كا عام ام يكوم هناك ساع نام عالمي عند ال هر! فت صلوم فيها عل نام رو ي وجسدي
كثيرة " نام!
" ربنا ابني اتلهي يسو يمنح ر مت الا يم هر ام يستمر الصال وم بالصالة مم اجا ا وتهم ال أة".
" ارجو إبالغ قداس األ األقدس للكنسي الكاثوليكي البابا بيوس الثاني عهر بأسر وقت ممكم خ برغبتي في ام تنهر
وتار ساع النام في الاالم اجمع".
اوليك التيم لم يتمكنوا مم التها ال كنايسهم ب مكانهم الصالة مم مناةلهم او اماكم عملهم وسي صلوم مني عل نام كثيرة.
اما التيم يصلّوم في هته البقا (فونتانيا) تارفيم دمو التوب خ سي صلوم تما عل ال ماي والنام مم قلبي األمومي".

لن نفقد األمل ابدا
هتا الاام يقتر عيد ميالد آ رخ وسنجد
انتسنا نكرر نتس األهيام المهم .

الجةةوارخ واتةةوا باةةدما سةةماوا فجةةأة
صوت الماليكة خ إجةاف الة ثةالث
كمةةةةام "مجةةةةوس" وأ يةةةةرا دا ةةةةا
الهيكةةاخ سةةماام الهةةين و ن ة النبي ة
تارفةةةةوا عليةةةة علةةةة انةةةة المسةةةةيح
المنت ر.

وقةةع هةةتا ال ةةدث فةةي ميةةارة ماةولةة خ
اسةةتقبلت بكةةا بسةةا ةوجةةيم هةةةابيمخ
مةةةةدركيم انهةةةةم ادوات ل ةةةةاهرة إلهيّةةةة
إستثنايي  .فةي البداية تقاسةمها ماهةم قلة
مم الرعاة كانوا يرعوم ق اانهم في

ومم ثم وكما نالم تباها ثالثوم عاما
مم الصةمتخ سةم ت لل تةا فةي ام
"ينمةةةو بال كمةةة والنامةةة " اي تةةة
يدرك تمامةا نتسة ومهامة كم لة
وة وة
فيبدأ يات التي2قادت

او الةةةةتكرى المتجةةةةددة لهةةةةتا ال ةةةةدث
اتسةةتثنايي يةةث تجسةةدت كلم ة هللا فةةي
تلك ال تا الصةيير الةتي ولةد بايةدا فةي
ليل هتوي منت اكثر مم التي سن .

للموت عل الصةلي  .ومةم ثةم الة
القيام التي د لت التةارين وسةتبق
عالم قيقي لسر التدام وال ال
األبدي للتيم يؤمنوم ب ويتباون .
ن م نالم ايجا كي لم يتهم الجميع
في ينها مةم هةو هةتا الهةا الةتي
مةةات عل ة الصةةلي ثةةم ةةر مةةم
القبةةر يةةا.لةةتلك لةةم يؤمنةةوا بة .ومةةع
تلةةك انتهةةرت تةةدريجيا قص ة يات ة
ومجموم رسالت مم الا الرسةا
والهةةةهدام الةةةتيم جةةةابوا ال رقةةةات
والمدم في م تل ان ام الاالم

م ةةةوليم جةةةارات باكملهةةةا .تةةة اننةةةا
إفترجنا تة منتصة القةرم الماجةي
ام المسةةي ي توسةةع نهاي ة لهةةا وغيةةر
م ةةةةدودة ومسةةةةتمرة دوم الكثيةةةةر مةةةةةم
الصةةاوبات .لكةةم األمةةر لةةم يكةةم كةةتلكخ
في الواقةعخ وتقريبةا فجةأة وبالجةب باةد
المجمع التاتيكاني الثاني التي كام يج
ام يسةةةها األمةةةور علةةة المةةةؤمنيم فةةةي
المسةةةةيح وعلةةةة الكنيسةةةة التةةةةي تمثةةةةا
األغلبيةةةة الكاثوليكيةةةة خ اصةةةةب ت اكثةةةةر
صةةةةةةاوب وال ريةةةةةة اكثةةةةةةر وعةةةةةةورة
وصاوب  . .إهارات كثيرة توجح لنا

تلك .فالبيانات المنهةورة سةنويا علة
المستوى الرسمي تؤكد لنا بأم األمةر
يةداد سةوما فةي وقتنةا ال ةاليخ يةث
ام اتيمام المسي ي يجا تدريجيا
و يتو مثا الثلج في الهمس.
ورار إنسةةام اليةةوم يبتاةةد هةةييا فهةةييا
عةةةم هللاخ وعةةةم ابنةةة يسةةةو المسةةةيح
خووجةةد نتسة و يةةدا فةةي قبةةور الاةةالم
المجهول مم قبا اغلبيتهم.
ان امر ةةيم ومةؤلم للياية خ لدرجة
ام يهةةةةةةكا ةةةةةةرا علةةةةةة إيماننةةةةةةا
ورجايناخ ويسب لنا فقدام السالم

الدا لي وصتام القل .
مم هنا تأتي اهمي عيد الميالد القةادم.
متأكةةةديم مةةةم ام يسةةةو هةةةو ال ريةةة
وال وال ياة.
بةةةد مةةةم ام ننهةةةار علينةةةا ام نتجةةةدد
باتيمةةةام ونقةةةوى بال ةةة ّ خ يجةةة ام
نايد التأكيد ألنتسنا وللاالم اننةا سةنبق
م لصيم مهمةا ةدث .ومتأكةديم تمةام
التأكيد بأم هةته األم التةي ولدتة وأتةت
ب ال هتا الاالم في تلك الليل خ والتةي
قبلت ام تت ق مهيي هللا فيهاخ سةو
تساعدنا وتدعمنا في كا الصاوبات.
روةانا بريهيتي ميسوري

نةةود ام نؤكةةد لكةةا مجموعةةات ماريةةا روةا ميسةةتيكا ام الكنيس ة خ بةةأم صةةالتنا للةةر هنةةا فةةي فونتانيةةا تهةةما جمي ةع
اوليةك الةتيم ياةانوم مةم صةاوبات كثيةرة ومةم
مجموعات روةا في الاالم ا معخ نصلي مم اجلهةم جمياةاخ وبةاأل
إج هادات  .كما ن ل هتاع األم بيارينا التي كانت ياتها تبي قربام دايم .
فهي مم فو ستستمر في التهتع لنا عند اآل مم اجا جميع إ تياجاتنا الجسدي والرو ي ومم اجا الكنيس .
نرجو ام تكوم ساع النام عل هته الني  :فلتت د قلوبنا بالصالة مع الكنيس ال افرة في مسةيرة وا ةدةخ مهةاركيم فةي
التي نايه .
سر ال
ماريةا

من الكاميرون

ابنةةةام باثةةة اوبةةةك مبالمةةةايو فةةةي
الكةةةاميروم الةةةتيم صةةةلوا علةةة
القربانةةةةةةة األولةةةةةةة خ اصةةةةةةةب وا
جاهةيم للقام الكبيةر فةي مدرسة
مريم سيدة اتف ارستيا.
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يوتيو ال اص للمةار.
اننا نت جّر لنهر اعمالنا الليتورجي عل م
ولتسهيا عملي البث علينا ام ن صا عل مالييم المهتركيم عل هتا
الراب
https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
كما ان موجود عل الراب اتلكتروني للجماي :
www.rosamisticafontanelle.it

برنامج اإلحتفاالت لشهري  :تشرين الثاني – كانون األول 0202
كل يوم (من اإلثنين حتى الجمعة)
 0920::إعترافات  0 9203:الوردية
األحد وأيام العيد
 0 91:11الوردية – إعترافات  0 91:01القداس
 920::إعترافات وردية وسجود وزياح القربان األقدس
 0960::قداس
إحتفاالت إستثنائية
السبت  6تشربن الثاني و  4كانون األول ( اول سبت من الشهر)
 0 91:11إعترافات  091:01القداس وتبريك ومشحة المرضى مرضى
النفس والجسد مع تبريك (الماء والملح والزيت)
 920::إعترافات وردية وسجود وزياح القربان األقدس
 0960::قداس
السبت  11تشرين الثاني اإلثنين  11كانون األول نهار مريمي
 0 91:11صمد القربان ،سجود صامت ،وإعترافات
 0 99:11إعادة القربان ومن ثم اإلحتفال بالذبيحة اإللهية
 0 92:11صمد القربان ،سجود صامت ،وإعترافات
 0 96:11إعادة القربان ومن ثم اإلحتفال بالذبيحة اإللهية
 0 51:11وردية وزياح
 960::قداس

يريد إرساا مقا ع فيديو عم إ تتا ت روةا ميستيكا الرجام
اي ه
إرسالها عل الراب التاليinfo@rosamisticafontanelle.it :
فالجماي ستدرس م توى المل وترى إمكاني إد ال

عل الراغبيم في التبر او المساهم الرجام إست دام التتاصيا
المصرفي التالي :
Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
 “Organe ecclésiastique reconnu par la communautéInscrit 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

الثالثاء  7كانون األول (عيد القديس امبرواز شفيع لومباردي)
والذكرى الثانية للمزار األبرشي
 0 92:11إعترافات
 0 96:11ليلة عيد الحبل بال دنس قداس إحتفالي يترأسه المونسنيور بيار
انونيو تريموالدا مطران بريشيا  -تكرس بماريا روزا ميستيكا ام الكنيسة
األربعاء  8كانون األول  :عيد الحبل بال دنس (إحتمال غفران كامل)
 0 1:01صالة الصباح
 0 91:11إعترافات
 099:11القداس
 0 95:11ساعة النعم صمد القربان وتأمل وسجود وتالوة الوردية
 0920:1إعترافات صمد القربان وتأمل وسجود وتالوة الوردية
 96:11قداس
األربعاء 16كانون األول  :بدء تساعية الميالد
السبت  52كانون األول  :عيد االميالد اإلحتفاالت مثل كل يوم عيد
األحد  56عيد عائلة الناصرة المقدسة تبريك المتزوجين والعائالت
الجمعة  11كانون األول ليلة عيد مريم ام هللا
إحتمال غفران كامل زياح ومباركة القربان في نهاية القداس.

سالم اخوي لكل المخلصين لماريا روزا ميستيكا
نتمنى لكم جميعا ميالدا مجيدا

مجلّ تصدر كا ههريم مؤسس ماريا روةوا ميستيكا
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
للتواصا الرجام اتتصاا:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030

مالحظة0ىللحصول على غفران كامل ايام اآلحاد واألعياد يتوجب :إعتراف
– مناولة – وصلوات حسب نوايا البابا

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
: www.rosamisticafontanelle.itالتالي اإللكتروني الموقع

يفتح المزار من  8:01حتى  95:01ومن  93:01حتى 91:11
امانة سر المزار حيث تسجل رحالت الحج ايضا تفتح فقط صباحا من
اإلثنين حتى الخميس من الساعة  8:01حتى  95:01والجمعة من الساعة
 93:11حتى . 980::
بالنسبة لحجز رحالت الحج فهي متوفرة فقط عبر البريد اإللكتروني 0
Segretariarosamisticafontanelle.it
إرتياد المسبح ممكن يوميا من  8:01حتى  95:01ومن  93:01حتى
98:01
عند اإلحتفال بالذبيحة او بأي ليتورجيا يبقى الحوض مقفال.

جماي تبيي 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
المدير المسؤوا  :روزانا بريشيتي بإدارة جمعية ماريا روزا ميستيكا
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
)Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs
ترجمة الى اللغة العربية  :عائلة ماريا روزا ميستيكا – بعبدات –لبنان مرسوم 9102/633
جويس فرنيني صايغ
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