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Praesidium
Confugimus,
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Pod Twoją obronę uciekamy się święta
Boża Rodzicielko:
tymi prostymi słowami, przez
wieki, Lud Boży uczył się powierzać opiece Maryi w różnorakich
potrzebach i trudnościach. W
tych słowach jest, z jednej strony,
ufna postawa dziecka, które szuka ucieczki w objęciach matki w
czasie potrzeb i niebezpieczeństw
(“a periculis cunctis libera nos
semper”), a z drugiej strony świadomość że tylko Dziewica Matka
może pomóc oświecić nasze serca
i umysły w czsie próby (“in necessitatibus”), aby wzrastać w wierze.
Przygotowujemy się do okresu
adwentowego i do Bożego Narodzenia, jest to czas w którym Kościół wychowuje nas do czuwania
sercem i spojrzeniem, aby móc
rozeznać wewnętrznie czego powinniśmy oczekiwać najbardziej,
skąd przybędzie nasze zbawienie,

kto będzie naszym wyzwolicielem,
jakie pragnienie kieruje naszymi
dniami, naszymi czynami i myślami. W historycznej epoce wielkiego zamieszania, w której pojawiają
się wciąż nowe obawy, nie jest rzeczą łatwą utrzymać trzeźwość umysłu i trwać w czujności wewnątrz
naszego sumienia aby pamiętać
co w przeszłości pomogło nam się
odrodzić a przede wszystkim mieć
świadomość tego co pomaga
nam dzisiaj odrodzić się w wierze
i uczynić na nowo kwitnącym nasze człowieczeństwo. Oczekiwać
poprzez czuwanie Emmanuela,
Boga zbawcę, Boga który stał się
człowiekiem, znaczy spojrzeć inaczej na nasze odkupione człowieczeństwo, dostrzec nieskończoną
wartość naszej osoby i naszego
sumienia, które są wciąż nawie-

dzane z wysoka poprzez to Słońce, które wznosi się wciąż na nowo
i nieustannie dla nas: Bóg przychodzi aby nawiedzić lud swój bo
wciąż uważa nas godnym mieszkaniem Jego obecnośći. Przychodzi
z tą samą delikatnością i torską
Dziewicy Matki, kiedy szła Ona do
krewnej Elżbiety, aby zanieść jej
dar Zwiastowania i aby moc Ducha św. ożywiła w Elżbiecie świadomość oczekiwania pomimo jej
podeszłego wieku, bo działanie
Boga jest nieprzewidywalne nawet dla kobiety bezpłodnej i w
podeszłym wieku, nawet wtedy
gdy według logiki świata coś jest
niemożliwe do zrealizowania!
Nasze oczekiwanie pełne
ufności wspierane jest także przez
miłość wypływającą z Uroczystości
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko
CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta
związana jest nierozerwalnie z duchowością naszego Sanktuarium i
dzień ten przeżywać będziemy w
modlitewnej łączności z wszystkimi czcicielami Maryi na całym
świecie szczególnie podczas Godziny Łaski: na tej modlitwie wzywać będziemy dla nas, dla całego
świata, a szczególnie dla cierpiących na duchu i na ciele, pocieszenia i ulgi w cierpieniu, daru uzdrowienia oraz daru oczyszczenia
wewnętrznego. Stworzenie, które
odkrywa z podziwem że samo jest
„oczekiwaniem”, które błaga o na-

wiedzenie z Wysoka i uświadamia
sobie własne ubóstwo, swoje wołanie przez modlitwę, swoją prośbę o sens i o pocieszenie. Właśnie
w tym Maryja jest Matką także i dla
nas, pomaga nam dotrzeć do głębi naszego serca i odkryć nasze
podobieństwo do Ojca.
Wigilia Niepokalanego Poczęcia będzie dla nas kolejną okazją do odkrycia motywów prawdziwej radości: wraz z Biskupem
Brescii celebrować będziemy drugą rocznicę powstania naszego
Sanktuarium Diecezjalnego, dziękując Maryi za obfite dary Łaski,
które przez Jej wstawiennictwo są

rozdawane w tym świętym miejscu, powierzając naszą Diecezję, a
szczególnie osoby konsekrowane
w Jej matczyną obronę.
Różo Duchowna i Matko
Kościoła prowadź nas w okresie
Adwentu i Bożego Narodzenia,
rozjaśnij mroki naszych serc i naszych umysłów, uczyń nas uważnymi i czuwającymi aby rozeznać
wolę Twojego Syna i w ten sposób
przysposobić się do służby Jego
Królestwie!
Ks. Prałat Marco Alba
Rektor Santuarium

8 - Grudnia 1947 - Z dzienniczka Pieriny
“Ja jestem Niepokalanym Poczęciem”.
“Ja jestem Matką Boskiego Syna Jezusa Chrystusa”
“moim przybyciem do Montichiari pragnę abyście wzywali mnie jako „Różę Duchowną”.
“Pragnę aby każdego roku dnia ósmego grudnia była praktykowana w samo południe godzina Łaski Uniwersalnej. Poprzez tę praktykę można będzie zyskać wiele łask duchowych i cielesnych”. Tak!
“Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, udziela swojego ogromnego miłosierdzia szczególnie wtedy gdy ludzie o
dobrym sercu modlą się nieustannie za ich braci grzeszników.
Niech zostanie jak najszybciej doniesione Najwyższemu Pasterzowi Kościoła Katolickiego, Papieżowi Piusowi XII że pragnę aby ta Godzina Łaski została rozpowszechniona na całym świecie”.
“Ci którzy nie będą mogli udać się do kościołów i pozostaną we własnych domach, w południe niech tam się
modlą i oni także otrzymają wiele łask”.
“Kto modlił się będzie w tym miejscu (dosłownie na tej posadzce) i wyleje tutaj wiele łez skruchy, znajdzie
tu schody prowadzące do mojego Matczynego Serca a w nim ochronę i łaski”.

T

NIGDY NIE TRAĆMY NADZIEI

akże i wtym roku po raz
kolejny zbliża się Boże
Narodzenie i również i tym
roku powtarzać będziemy te same
ważne gesty. Przede wszystkim
odnowimy pamiątkę tego
Cudownego Wydarzenia, jakim
było wcielenie Słowa Bożego w tym
maleńkim Dziecięciu narodzonym
w odległej zimowej nocy, już ponad
dwa tysiące lat temu. Wydarzenie to
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miało miejsce w samotności groty
i zostało ono przyjęte w prostocie
serca przez dwojga małżonków,
pomimo ich świadomości bycia
tylko narzędziami tego bardzo
szczególnego objawienia Bożego.
Na początku wydarzenie to zostało
obwieszczone przez Aniołów tyllko
niewielu pasterzom obecnym w
owej okolicy. Sukcesywnie przybyli
Trzej Królowie i wreszcie uznanie

Jezusa jako Mesjasza oczekiwanego
w Świątyni Jerozolimskiej przez
Symeona i prorokinię Annę. Po
czym nadeszło trzydzieści lat
„ciszy”, które pozwolą wzrastać
„w mądości i łasce” i uświadomić
sobie wagę własnej misji i własnej
tożsamości Zbawiciela, a później
rozpocząć działalność publiczną
aby w końcu krok po kroku dojść
do śmierci na krzyżu; ale także

do tego Zmartwychwstania, które
pozostanie na zawsze w historii
ludzkości, jako prawdziwy znak
zbawienia dla każdego kto tylko
pragnie do niego przylgnąć.
Jesteśmy świadomi że nie wszyscy w owym czasie zrozumieli kim
był ten młody człowiek przybity do
krzyża, a który potem wyszedł żywy
z grobu. Oczywiście nie wszyscy w
Niego uwierzyli. Jednak krok po
kroku powoli historia Jego życia
i Jego przesłanie, wsparte świadectwem wielu apostołów i wielu
męczenników rozprzestrzeniły się
po świecie aż po jego krańce nawracając i kształtując serca całych
cywilizacji.
Moglibyśmy stwerdzić że do połowy ubiegłego wieku chrześcijaństwo wydawało się w takiej fazie
rozpowszechniania że niemożliwe
było wyobrazić sobie jego zatrzy-

manie nawet w przyszłej historii. A
jednak, po Soborze Watykańskim
II, który miał za pragnienie i za cel
jeszcze większe propagowanie tej
doktryny, w Kościele Katolickim
stało się coś odwrotnego i przesłanie chrześcijańskie nie tylko
przestało się rozpowszechniać ale
rozpoczął się nowy proces jakby
odwrotu. I chociaż już w przeszłości
wyczuliśmy że tak będzie to zostało nam to dramatycznie stopniowo
potwierdzone także na poziomie
oficjalnym. Wiara chrześcijańska
w dzisiejszym świecie topnieje
jak śnieg na słońcu. Bóg jest coraz bardziej odległy od umysłów
i serc dzisiejszych ludzi i Chrystus
jest coraz częściej zostawiawiany
w samotności w tabernakulach kościołów świata i jest nieznany dla
większości społeczeństwa.
Wszystko to jest bardzo smutne
i bolesne. Istnieje realne ryzyko

utraty wiary i utraty nadziei, ale ryzyko dotyka także naszego pokoju
wewnętrznego i pogody naszego
serca. Właśnie dlatego nadchodzące Boże Narodzenie jest tak
ważne. Przekonani wewnętrznie
że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, nie pozwólmy się zwyciężyć
zniechęceniu, odnawiając siebie
samych do głębi naszego wewnętrza. Trzeba nam potwierdzić przed
nami samymi i przed całym światem że my będziemy zawsze wierni
colwiek się wydarzy. Pewni tego
że ta Matka, która dała Go światu
owej betlejemskiej nocy, przyjmując na siebie wszystkie tego konsekwencje, dziś będzie także i z nami
i wspierać nas będzie we wszystkich trudnościach.
Rosanna Brichetti Messori

Pragniemy zapwenić wszystkie grupy modlitewne Róży Duchownej i Matki Kościoła i te które narodziły
się w jej duchu że modlitwa która wznosi się do nieba z Fontanelle, zawiera w swoim duchowym uścisku
miłości wszstkie grupy świata, szczególnie te które przeżywają trudności lub znoszą prześladowania.
Błagamy o wstawiennictwo także Pierinę, której życie było ustawiczną ofiarą. Niech ona z wysoka wstawia
się za nami u Ojca w tych wszystkich naszych potrzebach fizycznych i duchowych i w potrzebach całego Kościoła. Godzina Łaskiniech będzie rzeczywiście taką: nasze serca złączone przez modlitwę z całym
Kosciołem tryumfującym w postawie wstawienniczej za cały Kościół niech faktycznie uczestniczą w tajemnicy Miłości która przeżywamy.
Marisa

Z Kamerunu:

Dzieci z misji w Obeck-Mbalmayo (Kamerun), które
otrzymały Pierwszą Komunię św., przygotowywały się
do tego wielkiego wydarzenia w szkole Maryi, kobiety
„eucharystycznej”.
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MIESIĄCE LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2021

Sobota 01 stycznia 2022
Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi.
W tym dniu w Sanktuarium możliwe jest uzyskanie odpustu zupełnego*

DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Eucharystia

N.B. by uzyskać odpust zupełny muszą zostać spełnione tradycyjne warunki: spowiedź i komunia święta, wyrzeczenie się każdej formy grzechu i
modlitwa w intencjach Ojca świętego.

ŚWIĄTECZNY (niedziele i święta)
Godz. 10.00 Różaniec św. i Spowiedź św.
Godz. 10.30 Eucharystia
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec św. i błogosławieństwo
Eucharystyczne.
Godz.16.00 Eucharystia
NABOŻEŃSTWA SZCZEGÓLNE
Sobota 6 listopada e Sobota 4 grudnia
I° sobota miesiąca
Godz.10.00 Spowiedź św.
Godz. 10.30 Eucharystia oraz modlitwa wstawiennicza za chorych na ciele i
na duchu wraz z błogosławieństwem sakramentaliów (wody, soli i oliwy).
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec św. i błogosławieństwo Eucharystyczne.
Godz. 16.00 Eucharystia
Sobota 13 listopada e Poniedziałek 13 grudnia
Miesięczny Dzień Maryjny
Godz. 10.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.
Spowiedź św.
Godz. 11.00 Repozycja Najświętszego Sakramentu.
Godz. 15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.
Godz. 15.30 Modlitwa Różańcem Eucharystycznym.
Godz. 16.00 Repozycja Najświętszego Sakramentu a po niej Eucharystia.
Godz. 20.00 Procesja i modlitwa Różańcowa.

od godz. 14.30 do 19.00.

. Sekretariat Sanktuaryjny, gdzie można również zgłaszać piel-

grzymki jest otwarty od poniedziałku do czwartku, od godziny
08.30 do 12.30, i w piątek od godziny 14.00 do 18.00. Zgła-

szanie pielgrzymek jest możliwe tylko przez pocztę mailową:
segreteria@rosamisticafontanelle.it

wejście do wody jest możliwe każdego dnia od godziny 08.30 do
12.30; i od godziny 14.30 do 18.30. Podczas nabożeństw wstęp
do wody jest wzbroniony.

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie prosimy 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..

Niedziela 21 listopada
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – modlitwa o uświęcenie kleru
diecezjalnego.
W tym Sanktuarium możliwe jest uzyskanie odpustu zupełnego *
Godz. 15.45 Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Godz. 16.00 Eucharystia celebrowana przez wikariusza biskupiego od spraw kleru.
Niedziela 28 listopada
I Niedziela Adwentu

JEŚLI PRAGNIENCIE WESPRZEĆ NAS SWOIMI DARAMI
I OFIARAMI, UŻYJCIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH BANKOWYCH:
Tytułem: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
„Organ kościelny uznany przez społecznośćZarejestrownay w rejestrze osób prawnych pod nr 550 du 15/04/2016”

Wtorek 30 listopada
Święto świętego Andrzeja Apostoła – początek nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia Maryi.

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Wtorek 7 grudnia
Święto świętego Ambrożego patrona Lombardii
rocznica ustanowienia Sanktuarium Diecezjalnego w Fontanelle.
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Nabożeństwo wigilijne przed Uroczystością Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Uroczysta Eucharystia presieduto pod przewodnictwem Biskupa Brescii Jego
Eksecelencji
Akt oddania Maryi Róży Duchownej i Matce Kościoła.
Środa 8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
W tym Sanktuarium możliwe jest uzyskanie odpustu zupełnego *
Godz. 09.30 Modlitwa poranna Laudesy.
Godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 11.00 Eucharystia
Godz. 12.00 “Godzina Łaski universalnej”
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa Różańcowa. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa Różańcowa.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Godz. 16.00 Eucharystia
Środa 15 grudnia
Święto Maryi ukrzyżowanej od Róży.
Czwartek 16 grudnia
Początek Nowenny przed Bożym Narodzeniem.
Sobota 25 grudnia
Uroczystość Bożego Narodzenia.
Porządek nabożeństw świąteczny.
Niedziela 26 grudnia
Święto świętej Rodziny z Nazaretu.
Błogosławieństwo małżeństw które obchodzą szczególne rocznice małżeństwa.
Piątek 31 grudnia
Msza święta nieszporowa przed Uroczystością Bożej Rodzicielki Maryi.
W tym dniu w Sanktuarium możliwe jest uzyskanie odpustu zupełneg *
Śpiew uroczystego «Te Deum» i błogosławieństwo Eucharystyczne po Mszy św,
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Sanktuarium jest otarte każdego dnia od godz. 08.30 do 12.30 i

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”)

Braterskie i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich czcicieli
Róży Duchownej rozproszonych po całym świecie. Życzymy Wam
wszystkim pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Fundacja Rosa Mistica Fontanelle
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