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 91آذار
مار يوسف

الوقت األفضل لتحويل القلوب
كثيرا ما نسمع هته الجمل تتكرر في
وصف ةمم الصوم الكبيرخ ولكم في
في اإلنجيا وكا
الواقع كا ل
دث هو كايروسخ وهتا ياني ان
وقت مناس لتغيير قلوبنا.
كا دث اع ي لنا مم اجا ام
نكتهف كيف جاا يسو نتس
تانيناخ وهي فرص
اضرا .كا ل
الر ّ يسو اكثر.
ومناسب لن
إتا كانت هته هي الن رة المسي ي
ت
للاالم ولل ياةخ فهتا ياني ان
التاري ي التي نايهها هي
الل
كتلكخ وهتا ياني ان في هته التترةخ
لم ينقصنا اي هب مم نام الر تماما
كما قاا القديس بولس (كورنتس - 9
 " )7ت انكم لستم ناقصيم في موهب
ما وانتم متوقاوم إستاالم ربنا يسو
المسيح".
لكي نابر مرا ا ر لتنا في الت واخ
اود ام ا اوا التابير عم قيق هتا
الموقفخ هتا الموقف اإلنساني تجاه ما
ي دثخ وتلك مم الا كلمات اسقف
ع يم توفي في آ ر يوم مم الاام
5259خ كام صديق ميم وعالم
ليتورجي بإمتياة رافقنا منت الل ات

األول للمةارخ وهتا األسقف هو
المونسنيور لويجي نيجيري.
الا ةمم الصوم في عام 5292خ
المؤمنيم في رعيت فيراري
ا
اب يتردد
بهتا الكالمخ وما ةاا
صداه ت اليومخ وربما ب ريق اكثر
صل و سم" :ايّها اإل وة واأل واتخ
إضاف ال التقر المادي التي يلم بناخ
ّ
ويستتةناخ
ويضانا في اةم كبيرة
ويقلق را تناخ هنالك فقر مم نو آ ر
ورة وأقوى وهو التقر
اكثر
الرو يخ والتقر األ القي والثقافي.
اهير هنا ال غيا القناعات التي
ياة الكثيريم رجاا
تسي ر عل
ونساء اليومخ وتجالهم يايهوم بادم
إستقرار وبتهديد وب ياة مليئ
بالتناقضات والتي غالبا ما تؤدي ال
نهاي عقيم  .ها نهار اننا كلنا
مدعويم للههادة التي ت ما تأكيدا
ع يما ويقينا موثوقا في قيام الر
وان هو اإلمكاني الو يدة ل الص
البهري اآلم وفي كا أوام؟.
تمر الكنيس اليوم بمر ل بالغ
ال ورةخ ت هر فيها امكانيات
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مع
تااني
التيم
قيقيخ
ا

كبيرة للتالقي والتقار
وفي الوقت نتس
الها
مم ضاف كبير ضاف
ي ا روم بتقدام اإليمام ال
صاف التيم ليس لديهم
مسي ي يايهوه او يتداولوهخ
ضاف التيم يجماوم افكار
إيمانهم باقلي صري ومهيمن
للتكرةالسائدةخ يث ت دث عنها
البابا فرنسيس مرارا وتكرار
ومرة في ةمم الصوم الكبير لاام
 5252تماما قبا سن مم وفاة
الم رام.
لقد توج ال كا مسي ي قائال:
"الن ر ال المسيح يضانا في
موقف مؤثر ويجالنا ندرك ام
ياتنا المسي ي ستنتهي ب ريق
هوادة فيها .ياة
إيجابي
المسيح هي ياة مم نبت كا هيء
وترك كا مهاريع يات مقتناا
بأنها اهياء ةائل  .في ياة المسيح
هناك ضو كاما غير مهرو
وهو
تجالك تقف امام الر
بدوره يمد لك يده
__________________
تتم صت
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الوقت األفضل لتحويل القلوب
تتمة صفحة 9
ويصاف ك.وي تضنك ب خ انها
يريدها كا مسي ي ام
عالق
تكوم دائما اقوى و اسم واكثر
راديكالي مم اي وقت مض  .لتلك
ام ةمم الصوم يسأا كا وا د منا
الاثور عل مان ال الص التي
ت قق بالتااخ بانساني جديدةخ
موجودة وتنبض دا ا قلوبنا ()...
.الصوم هو مسار تربويخ نتالم في
اصوا التربي خ والكنيس هي

فةةي كثيةةر مةةم األ يةةام وبةةاأل ص
في اآلونة األ يةرةخ وأنةا اتسةاءاخ
عم سؤاا ببغاي األهمي واساسةي
وهو كيف يسةت يع الةتيم توجةد
عالمةةةةةات ارقةةةةة لل بياةةةةة فةةةةةي
ياتهمخ اي الةتيم يوجةد ف فةي
يةةةاتهمخ ام يايهةةةوا بسةةةالم؟ اكيةةةد
انهم يتاايهةوم مةع الكةبة والبةؤس
وعدم اإلستقرار.
في الواقع ومع تتهي الوبةاء الةتيم
ن ةةةةم غةةةةارقوم فيةةةة خ ومةةةةع كةةةةا
المهاكا ال يرة التي نتجةت عنة
خ ليس فق المهةاكا الصة ي خ بةا
كةةا المهةةاكا الناجمة عنة خ يتةةوهم
اإلنسةام المااصةر مةع األسةف انة
يست يع ام يتألم ويت مةا كةا تلةك
لو ةةده دوم اإلعتمةةاد "علةة مثةةةا
أعل ة " ياتمةةد علي ة لةةو صةةح تلةةك
إلنهةةارت منةةت سةةنتيم آمةةاا كثيةةرة
واصب ت كما يقاا" :ملك عاري"
اريد القوا ام كا الصاوبات التي
تغمرنةةةا اليةةةوم فةةةي م تلةةةف ان ةةةاء
الاةالمخ تسةةل الضةوء علة ع مة
ههاه ال ياة البهري .
.

عل يقةيم مةم الةتي صةا بالتاةاخ
ومع تلك تايث مانا هتا الةمم وفقا
لقاعةةدة ب يةةث يكةةوم مةةا ةةدث اكثةةر
وضةةةةةو ا للقلةةةةة واكثةةةةةر إرتبا ةةةةةا
بالتكاء (.)...
الصةةةوم هةةةو القبةةةوا بةةةأم ضةةةور
المسةةيح يتغلغةةا بامةةق فةةي يةةاة كةةا
فرد منا".
فلنقبا بتواضع هةته الةدعوة المل ة خ
مم اجا مصل تنا ومصل الكنيس

والاالم اجمع.
ن لةة مةةم ماريةةا روةا ميسةةتيكا
امنةةةةاخ ام ترعةةةة وتسةةةةهر علةةةة
مرا ا ر لتنا فةي ةمةم الصةومخ
مان ة إيانةةا عيونةةا وقلوبةةا لرؤي ة
عالمةةةةات اإلنتصةةةةارخ والتاةيةةةةة
بوجةةةةود إبنهةةةةا مانةةةةا فةةةةي وقةةةةت
الم م.
المونسنيور ماركو البا
رئيس المزار

ماذا نفعل من دون هللا؟
فاإلنسام التي هو اليوم قةادر باقلة
وارادتةةةة بلةةةةو اهدافةةةة الا يمةةةة خ
ينتمةةةي تمةةةا الةةة مةةةاض يمكةةةم
تصةةةةةةةةوره .ويتاةةةةةةةةرض لةةةةةةةةباض
النكسةةةةاتخ والتةةةةي تكةةةةوم دائمةةةةا
إيجابيةةة خ فيجةةةد نتسةةة منغمسةةةا فةةةي
الماركةةةةةةة وب اجةةةةةةة ل سةةةةةةةتاداد
للمواجه ة والنضةةاا المسةةتمر عل ة
الكوكةةة الةةةتي ياةةةيث فيةةة خ يةةةث
يكثةةر اعةةداؤه الغيةةر من ةةوريم فةةي
اكثةةر األ يةةامخ تمامةةا كمةةا ي صةةا
اآلم مةةع كورونةةاخ فيةةروس صةةغير
ال جةةمخ يةةرى بةةالايم المجةةردةخ
يهب ةهرة عمالق قادرة عل فتك
وتدمير الاالم اجمع.
بال بع هنةاك الالةمخ الةتي هةو نتةا
الاقةةا البه ةري والةةتي نتت ةةر في ة خ
والتي ي اوا إيجاد ريقة للهجةوم
عل هتا التيةروس والقضةاء علية خ
او تةةة الوقايةةة منةةة عةةةم ريةةةق
اللقا ات.
بالرغم مم ام هته ال ريقة ناج ة
بال ةةاهر ولكةةم ام تامقناخنجةةد انهةةا
ليسةةةت فاالةةة تمامةةةاخ نةةة سةةةيأتي
فيروس آ ر وهل ّم جرّ ى...
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.إضةةةاف الةةة انةةة هنةةةاك مةيةةةد مةةةم
األضرارخ والتي تتكر فةي اغلة
تثيةةر ال ةةوف فةةي
األ يةةام ت ة
النتةةةوس وهةةةو الضةةةرر اإلقتصةةةادي
البةةالا اهميةة خ اصةة بالنسةةب الةة
ال بقة التقيةرة فةي المجتمةعخ ناهيةةك
عةةةةةم األضةةةةةرار األعمةةةةةق وهةةةةةةي
األضةةةرار النتسةةةةي والتةةةي تصةةةةي
النتةوس واألروا والتةةي تكهةةف مةةا
فرضةةة علةةةيهم القةةةدر مةةةم ههاهةةة
و ر ومااناة وو دة و لم .
صةة يح ام كةةا تلةةك جالنةةا نت لةة
بالهجاع وعلّمنا المواجهة وكييتية
التغل ة عل ة الصةةاا خ والبةةدء مةةم
جديةةةدخ دوم ام نتقةةةد األمةةةاخ ولكةةةم
ماتا عم مستقبا البهري ؟
إسةةةم وا لةةةي ام اقةةةدم لكةةةم وصةةةت
لمواجه ال ياة التي تكرناهاخ وهةي
األكثر هةهرة اليةومخ ب يةث اننةا فةي
ةمةةةةةم صةةةةةا ونواجةةةةة اصةةةةةا
األةماتخومةةةةةا يثبةةةةةت تلةةةةةك كميةةةةة
المهدئات التةي تبةا فةي الصةيدليات
كا عام ؤلئك المت صصيم في

األمةةةراض النتسةةةي وعةةةدد ةةةا ت
اإلنت ار وم او ت اإلنت ةار التةي
تصةةاعدت ارقامهةةا بهةةدةخ و ةةا ت
التهةةةةةةرتم الاةةةةةةائليخ واإلنتصةةةةةةاا
وال ةةةةةةالق وتاةةةةةةا ي الم ةةةةةةدرات
والك وا واإلعتداء الجنسي.
سةةةأتوقف هنةةةا ألنهةةةا مةةةع األسةةةف
مسةةةر ي نارفهةةةا جيةةةدا .مسةةةر ي
تتالةةةق بنةةةا وت ثنةةةا علةةة إسةةةتنتا
جةةوا صةةغير .وبهةةتا المان ة خ انةةا
ايضا سا اوا بتواضع ام اع يكم
جوابي.
.

انةةا ايضةةا مثةةا كثيةةريم مةةم النةةاس
اليةةومخ عهةةت ايامةةا كةةأم ف غيةةر
موجةةود.فةةي ةةالتي ايضةةاخ عهةةت
المةةةا كبيةةةراخ جةةةرّ د رو ةةةي وكسةةةر
هري ّ
تمةق رهي ومع تلك فةتح
عيوم قلبي فرأيت يواسيني في كةا
مرة .عندها تبيّم لةي ام وراء هةته
القصةةة التةةةي نراهةةةا امامنةةةا قصةةة
ا رى مواةي خ قصة مقدسة تةرى
ف فيها كب ا للرواي ون م ما .
هةةته القصة التةةي ي ةةتل فيهةةا األلةةم
مع المةوت ت مةا ماهةا فةي النهاية
القيام وال ياة.

هته القص ت ّدثنا عةم ة يسةا
الينا ويريةدنا وينت رنةا ليقودنةا الة
نهاي سةايدة .فةال ناةود نجةد ال يةاة
كر ل
متاب ة وفةةي اغل ة األ يةةام مؤلم ة
بةةةا نراهةةةا م بوعةةة بتةةةر وأمةةةا
قيقييم.
ا يرا ن لة مةم مةريم والةدة اإللة
ووالةةدتنا ام تأ ةةتنا بيةةدنا وترافقنةةا
بال نةام الةتي ينبثةةق بإسةتمرار مةةم
قلبها ال اهر.
روزانا بريشيتي ميسوري

صلنا عل :
األ ماتيو سةوبيتثخ يارفة الكثيةر
مم بيةنكمخ ارسةا لنةا صةورة جميلة
لة ولةمالئة ولل ةةال مةةم مدرس ة
روةا ميستيكا في الهند.

ننقل اليكم شهادة حياة ام عاشت عذاب وجلجلة ابنتها وهي ام لعائلة ،.اصيبت بمرض عضال ادى الى وفاتها
" اكت اليكم اآلم باد ايام صاب للغاي  .ولكني اهار اآلم بأم قوة كبيرة تأتيني مم ابنتي باد كا الصلوات التي
تلتها ,اني اكرر بإستمرار تلك الصةلوات وبةاأل ص صةالة ماريةا روةا ميسةتيكا واألم بيارينةا ألم ابنتةي سةبق ام
كررت هته الصالة باد ام هربت المياه المقدس في فونتانيا.
انا متأكدة ام هته المياه هرتها مم الدا ا سيما عندما كررت :لن ل موهب الو دة والسالم للاالم التي جف
مم جراء اإلنهقاق .بن ريخ ام هته الابارة قادتها لمارف الورم ال قيقي الموجةود فةي الجسةد بةا فةي األرض
المهقق بالبغض والكراهي .
اآلم ماجةات صغيرة ألن يث كام هناك قسوة وسوء تتاهم و الف خ ّا فجأة مكانهم م اهر القر و
ا
ال .
انهار فجأة جدار ال قد والبغض تماما مثا جدار برليم .هته هي الماجةة ال قيقي :
ما ةلت اصلي لبياريناخ مم الا تواضةاها الةتي عاهةت والرسةائا التةي تركتهةا لهةا مةريم الاةتراء تة تنهةر
السالم بيم الاائالت وتصلي مم اجا الكهن ايضا.
فلينتصر ال ! اهار بقربكخ واهار بوجودك في الصالة.

3

األحد  02آذار األحد الرابع من الصوم وعودة التوقيت الصيفي إلحتفاالت
بعد الظهر – مع زيادة الوقت ساعة
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 0 92:02القداس

 0 92:22الوردية – إعترافات
 0 980:: – 960::إعترافات
 970::قداس
 0960::إعترافات  0 9603:الوردية
اإلستاالمات + 01202163999 :المسؤوا010537110818 :
info@rosamisticafontanelle.itالبريد اإللكتروني :

كل يوم:
 0920::إعترافات
األحد وأيام العيد
 0 92:22الوردية – إعترافات  0 92:02القداس
 0 970:: – 920::إعترافات
 960::قداس
 0920::إعترافات  0 9203:الوردية
السبت  5شباط اول سبت من الشهر
 0 92:22إعترافات  092:02القداس يليه تبريك الماء والزيت
ومسحة مرضى النفس والجسد
الجمعة  99شباط :ذكرى الظهور األول لمريم العذراء في لورد
النهار العالمي للمرضى
 920::القداس يليه تبريك الماء والزيت ومسحة مرضى النفس
والجسد
األحد  91شباط يوم مريمي
 0 1:02عرض وسجود صامت للقربان – إعترافات
 0 92:02القداس
 0 92:02وردية
 960::قداس
األحد  02شباط ككل ثالث احد من كل شهر
 960::قداس على نية رجال الدين في األبرشية يترأسه النائب
األسقفي لإلكليروس دون انجيلو جيلميني
 0 9203:الوردية

 960::قداس

سالم مم القل لكا الم لصيم لماريا روةا ميستيكا في الاالم اجمع .فلنسمع
باضنا الباض مت ديم بالصالة بقل ماريا روةا ميستيكا األمومي.
جماي ماريا روةا ميستيكا

عل الراغبيم في التبر او المساهم الرجاء 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

يوتيو ال اص للمةار.
اننا نت ضّر 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 اإللكتروني للجماي :
www.rosamisticafontanelle.it

كل احد من شهر آذار  :شيل بخور وصلوات على نوايا
ايام الجمعة من الصوم
يوم توبة وصالة في ذكرى آالم السيد المسيح ،درب الصليب
وإمكانية الغفران العام
 95:22إعترافات ومسبحة الرحمة اإللهية  95:12درب الصليب
األربعاء  0آذار اربعاء الرماد بدء الصوم صوم وقطاعة الزامي
 : 95:22إعترافات  0 92:22 0إعترافات  92:02وردية
 960::قداس ورتبة تبريك الرماد ودهن جباه المؤمنين
السبت  5آذار السبت األول من الشهر
 0 92:22إعترافات 092:02القداس يليه تبريك الماء والزيت ومسحة
مرضى النفس والجسد
96:22القداس
 092:02وردية
 92:22إعترافات

اي ه ص يريد إرساا مقا ع فيديو عم إ تتا ت روةا ميستيكا الرجاء
إرسالها عل الراب التاليinfo@rosamisticafontanelle.it :
فالجماي ستدرس م توى الملف وترى إمكاني إد ال
مجلّ تصدر كا ههريم مؤسس ماريا روةوا ميستيكا
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
للتواصا الرجاء اإلتصاا:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030

االحد  : 02-91-6األحد األول والثاني والثالث من زمن الصوم
 0 92:22الوردية – إعترافات  0 92:02القداس
 0 970:: – 920::إعترافات
 960::قداس يترأسه
 0920::إعترافات  0 9203:الوردية
النائب األسقفي

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

السبت  91آذار – عيد القديس يوسف زوج مريم العذراء برنامج عادي
الخميس 02آذار – يوم عالمي للصالة وذكرى اآلباء الشهداء
 92:22صمد القربام وإعترافات  96:22قداس
الجما  52آتار  :عيد سيدة البهارة
 96:22قداس
 92:22إعترافات – وردي

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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