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CZAS SPRZYJAJĄCY
ABY NAWRÓCIĆ SERCE.

zęsto słyszymy tę formułę
w okresie Wielkiego Postu
i pomaga nam ona zdefiniować ten specyficzny czas przygotowania do Wielkanocy. W rzeczywistości ewangelicznej każdy
wycinek czasu jest owym Kairosem, czyli okresem korzystnym do
nawrócenia serca; każda chwila
życia jest nam dana po to, aby
odkryć w jaki sposób on staje się
okazją aby kochać coraz bardziej
Pana. Jeśli taka jest chrześcijańska
wizja życia i świata to także i ten
obecny okres historii jest dla nas
okazją aby kroczyć ku nawróceniu, bo nie brakuje nam żadnego
daru Łaski, jak wyraziłby się św.
Paweł (1 Kor.1,7).
Chciałbym wyrazić prawdę tej postawy, tego podejścia do wszystkiego co się wydarza, słowami
wielkiego Biskupa, zmarłego w
ostatnim dniu 2021 roku, wielkiego przyjaciela i znawcy naszego
Sanktuarium, od samych począt-

ków swojego istnienia, Jego Ekscelencji Luigiego Negri. Podczas
Wielkiego Postu 2015 roku, zwracając się do wiernych swojej diecezji Ferrary, powiedział pewne rzeczy, które dziś są jeszcze bardziej
aktualne i przełomowe: „Bracia i
siostry, poza ubóstwem materialnym które nas wzywa do refleksji
i wprowadza nas w kryzys, prowokując nas i ‘policzkując nas’, zmuszając nas do wyjścia z naszych
wygód – jest jeszcze inne, jeszcze
straszniejsze ubóstwo, jakim jest
ubóstwo duchowe, ubóstwo etyczne, ubóstwo kulturowe. Odnoszę
się tutaj do tej pustki wewnętrznej
przekonań i wartości wielu kobiet
i mężczyzn współczesnych, która sprawia że żyją oni w kruchej
niepewności, która coraz bardziej
zagrożona jest przez niespójności
wewnętrzne i często prowadzi do
przemocy. Czujmy się wszyscy wezwani do dania świadectwa, które
przekaże światu tę jedyną wielką

pewność że Pan zmartwychwstał i
że to On jest jedyną możliwością
zbawienia dla naszych czasów i dla
wszystkich czasów. Kościół przeżywa trudny czas, czas kruchości,
ale i czas w którym pojawiają się
wielkie możliwości, możliwości
nowego spotkania z ludźmi. Jest
to czas w którym istnieje ryzyko
utraty prawdziwej wiary, czas w
którym nie żyje się wiarą i nie proponuje się wiary, czas w którym
próbuje się łączyć prawdy wiary z
motywem przewodnim dominującym, o czym często mówi Papież
Franciszek”.
Podczas Wielkiego Postu 2020,
rok przed śmiercią, tak zachęcał
każdego chrześcijanina: „Patrzenie na Chrystusa uświadamia nam
że życie chrześcijańskie zakończy
się z pewnością pozytywnie. Życie
Chrystusa jest życiem tego kto wyrzekł się całkowicie własnych inCIĄG DALSZY NA STR. 2
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dywidualnych planów i wypełnił tę
pustkę – bo mamy tu do czynienia
z pustką – bezwarunkowym posłuszeństwem. Stoi on przed Panem
i wyciąga do niego swe ręce jakby w geście uścisku, uścisku który
pragnie aby był coraz mocniejszy,
coraz bardziej radykalny, coraz
bardziej decydujący. Wielki Post
wymaga więc od nas, aby każdy
odkrył znaczenie i sens zbawienia,
które już się dokonało, sens nowej
ludzkości, która jest już obecna w
naszych sercach i w pewien spo-

sób wibruje od ich wnętrza, (…)
Wielki Post jest drogą pedagogiczną, jest najsubtelniejszą pedagogiką. Kościół, pewien tego co już
się wydarzyło, przeżywa ten czas
według reguły, według której to
co się już wydarzyło niech będzie
coraz jaśniejsze dla serca i coraz
bardziej połączone z inteligencją. (…) Wielki Post jest przyjęciem
obecności Chrystusa aby ona była
coraz bardziej i głębiej obecna w
życiu każdego z nas”.
Przyjmijmy z pokorą to pilne we-

zwanie, dla dobra naszego, dla
dobra Kościoła i dla dobra całego
świata; Maryja Róża Duchowna,
niech czuwa nad naszym Wielkopostnym kroczeniem, otwierając
nasze oczy i serca abyśmy widzieli
zwycięskie i pocieszające znaki
obecności Jej Syna w czasie próby.

Rektor
Ks. Prałat Marco Alba

JAK ŻYĆ BEZ BOGA?
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oraz cześciej, w tych ostatnich czasach, stawiam sobie
pytanie, które nie wydaje
mi się zbędne, wręcz przeciwnie,
może okazać się naprawdę fundamentalnym. Pytam samą siebie
jak może, nie mówię żyć szczęśliwie, ale choćby przeżyć w miarę
pogodnie swoje życie ten kto nie
ma w swoim życiu odnośnika nadprzyrodzonego, ten kto w praktyce nie wierzy w Boga.
Jeśli przed pandemią, w której
wciąż tkwimy wraz ze wszystkimi
jej skutkami, być może było możliwe w jakiś sposób łudzić się że
człowiek nowoczesny, świadomy
swojej mocy, mógłby wystarczyć
samemu sobie, bez szukania sobie
bożków, do których się uciekać, to
wydaje mi się że od przynajmniej
dwóch lat, pezpadło wiele złudnych przekonań i jak zwykło się
mówić: „król jest nagi”. Chcę podkreślić jak wszystkie te trudności
w jakich się dziś znaleźliśmy my
wszyscy na tym świecie, dobitnie
pokazały wielką i tragiczną kruchość ludzkiego życia. Kruchość
tego człowieka który zdolny jest,
dzięki swojemu rozumowi osiągać cele coraz większe i odleglejsze, niegdyś nieosiągalne. Mimo
tego, równocześnie, jest on wystawiony na niebezpeczeństwa
tego wszechświata w którym żyje
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i może w każdej chwili znaleźć się
w potrzebie z powodu wielu wrogów, także tych niewidzialnych,
tak jak ten maleńki niewidzialny
wirus, który nagle jest w stanie go
zniszczyć. Owszem, istnieje nauka,
produkt ludzkiego rozumu, która
czyni nas dumnymi i która może
ten wirus zablokować, zapobiec
jego rozprzestrzenianiu, czy nawet go unicestwić dzięki szczepionkom itd. Dzięki temu możemy
się czuć pewniejsi, bo przynajmniej ograniczyliśmy straty, chociażby te najbardziej ewidentne.
Lecz nie będzie mogła nigdy ogłosić całkowitego zwycięstwa, ponieważ po jednym wirusie przyjdą
inne itd…. Jak więc wspomnieliśmy
można ograniczyć szkody najbardziej ewidentne. Pozostają jednak
te inne, które nie zawsze są widoczne gołym okiem i nie mogą
widoczne od pierwszego wejrzenia. Są też i te które nie są wyewidencjowane by nie wzniecać powszechnego popłochu. I nie mam
tu na myśli tylko strat ekonomicznych, chociaż dla nas bardzo istotnych a dla najbiedniejszych po
prostu destabilizujących. Pragnę
zwrócić uwagę przede wszystkim
na szkody wewnątrz nas, na te
które ranią duszę i które nosimy
w naszych sercach. Myślę o tych
które nagle obnażyły bezlitośnie

niepewność, ryzyko, cierpienie,
samotność, niesprawiedliwość
które są nieodłącznymi towarzyszami naszego krótkiego ziemskiego życia. To prawda, wobec
tych wszystkich niebezpieczeństw
uczą nas odwagi, zdolności stawiania im czoła, i abilności nie
zatracania nigdy nadziei. A więc
wciąż w marszu, silni i pełni ufności. Tylko pytanie ufności w co? W
przyszłość ludzkości? Wydaje się
być ta, recepta najczęściej preferowana, ale i ona wydaje się być
w ogromnych opałach. Świadczy
o tym chociażby ilość nabytych
leków przeciwlękowych, czy też
wzrost liczby specjalistów-lekarzy ducha, czy ilość samobójstw,
czy ich prób także wśród najmłodszych, które ostatnio są naprawdę
alarmujące, przechodząc przez
niepokój wzniecany innymi negatywnymi fenomenami, jak separacje rodzinne, kobietobójstwa,
nadużwanie alkoholu i narkotyków, przeżywanie seksualności w
sposób nieuporzadkowany. Nie
będę dalej wyliczać, bo wiem że
wszyscy znamy już bardzo dobrze
ten smutny krajobraz. W krajobrazie tym odnajdujemy się wszyscy,
chociażby po to aby dać mu jakąś
odpowiedź. Spróbuję ja również,
z wielką pokorą odpowiedzieć
na to wezwanie. Przyznaję że i ja

niegdyś, tak jak wielu z nas dzisiaj
żyłam jakby Boga nie było. Także i
dla mnie była wielkim cierpieniem
konieczność obnażenia mojej duszy kiedy zostałam „przyparta do
muru”. Pamietam to ogromne rozdarcie wewnętrzne, które jednak
otworzyło oczy serca i które od
owego casu aż po dzień dzisiejszy
zawsze mnie pocieszało. To wtedy dostrzegłam, że ukryta za naszą normalną historią jest jeszcze
jedna równoległa do naszej. Ta, w

której głównym bohaterem jest
Bóg a z nim także i my. Ta historia jest wprawdzie utkana cierpieniem i śmiercią ale do niej należy
także i zmartwychwstanie. Opowiada nam ona o tej Miłości, która
nas wybrała i wciąż kroczy obok
nas i która na nas czeka by dać
nam szczęśliwą wieczność. Ona
wie że życie to podróż męcząca i
często bolesna, ale i nasiąknięta
prawdziwą radością i autentyczną nadzieją. I wreszcie pełna jest

ona obecności Matki, tej Bożej i
równocześnie i naszej. Chwyta nas
ona pod rękę i, jeśli Jej na to pozwolimy prowadzi nas z czułością
wypływającą z Jej Niepokalanego
Serca.

Rosanna Brichetti Messori

Otrzymaliśmy
Ojciec Mathew Sobichen,
którego wielu z Was dobrze zna, przysłał nam to
piękne zdjęcie wśród kolegów i studentów w szkole
poświęconej Maryi Róży
Duchownej

Poniżej zamieszczamy świadectwo pewnej matki, która przeżyła Golgotę swojej córki, także matki rodziny,
którą dotknęła choroba śmierelna:
Piszę po dniach bardzo dla mnie ciężkich. Teraz czuję wielką siłę, która pochodzi od mojej córki, po ogromie
modlitwy przez nią zaniesionym do Boga, i pragnę Was powiadomić że wciąż kontynuuję moją modlitwę do
Róży Duchownej i do Pieriny, ponieważ moja córka dokonała fundamentalnego przejścia w modlitwie podczas
gdy piła tę wodę. Z pewnością woda ta oczyściła ją wewnętrznie, szczególnie kiedy powtarzała tę formułę:
błagajmy za świat poraniony konfliktami wypraszając dar pokoju. Według mnie słowa tej modlitwy sprawiły że
moja córka zrozumiała czym jest prawdziwy nowotwór, i że nie chodzi tu o raka ciała, lecz o ludzkość poranioną nienawiścią. W tym ostatnim czasie doświadczam tego dobitnie iż tam gdzie wcześniej była zatwardziałość
serca, niezrozumienie i niezgoda, nagle pojawiła się bliskość i gesty miłości. Nagle runął mur berliński. To są
prawdziwe cuda: ja wciąż zwracam się w modlitwie do Pieriny, aby poprzez jej pokorę i poprzez przesłania które Maryja jej przekazała, szczególnie te mówiące o odnowieniu miłości w rodzinach i o modlitwie za kapłanów,
zwyciężyła Miłość. Poprzez modlitwę czuję Waszą bliskość.
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STYCZEŃ – LUTY - MARZEC 2022
DNI POWSZEDNIE
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 S. Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Godz.10.00 Różaniec św. - Spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św.
Godz. 15.00-17.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu; 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
Sobota 05 lutego I° sobota miesiąca
Godz. 10.00 Spowiedź św. Godz. 10.30 Msza św. Modlitwa
wstawiennicza i namaszczenie chorych na ciele i na duchu,
błogosławieństwo sakramentaliów (wody, soli, oleju)
Piątek 11 lutego Wspomnienie I objawienia Najśw. Maryi Panny
w Lourdes - XXX Światowy Dzień Chorych Godz. 15.00 Spowiedź
św. Godz. 15.30 Różaniec św. Godz. 16.00 Msza św. – Wystawienie Najśw. Sakramentu i błogosławieństwo chorych.

Sobota 19 marca Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw.
Maryi Panny.
Powszedni porządek nabożeństw; zawierzenie wszystkich
ojców.
Czwartek 24 marca - Narodowy Dzień modlitwy i postu w intencji wszystkich misjonarzy cierpiących męczęństwo.
Godz. 15.00 Wystawienie Najśw. Sakramentu. Spowiedź św.
Godz. 16.00 Msza św.
Piątek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Godz. 15.00 Spowiedź św. - Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
Niedziela 27 marca IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare
Zmiana porządku nabożeństw – powrót do porządku letniego
nabożeństwa popołudniowe zostają przesunięte o godzinę
później.
Godz. 10.00 Różaniec św. - Spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św.
Godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Droga Bolesna Maryi - Via Matris Dolorosae
Godz. 17.00 Msza św.

Niedziela 13 lutego Miesięczny Dzień Maryjny Godz. 09.30
Wystawienie i adoracja w ciszy Najśw. Sakramentu. Spowiedź
św. Godz. 10.30 Repozycja Najśw. Sakramentu. Msza św. Godz.
15.30 Różaniec św. Godz. 16.00 Repozycja Najśw. Sakramentu i
Msza św.
Niedziela 20 lutego III niedziela miesiąca – Dzień modlitw o
uświęcenie kleru diecezjalnego
Niedziela 27 lutego (czwarta niedziela miesiąca)

Marzec
W każdą niedzielę marca
Ofiarowanie kadzideł i intencji modlitewnych
PIĄTKI WIELKIEGO POSTU
Dni pokuty i modlitwy na pamiątkę Męki Pańskiej
W Sanktuarium uczestnicy wspólnotowej celebracji Drogi
Krzyżowej mogą uzyskać odpust zupełny, zgodnie ze zwykłymi
przepisami kościelnymi.
15.00 Spowiedź – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Via Crucis ( Droga Krzyżowa)
Środa 02 marca
POPIELEC
Początek Wilekiego Postu
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Liturgia Słowa i posypanie głów popiołem.
Sobota 05 marca
I° Sobota miesiąca
Godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św.
Modlitwa wstawiennicza i namaszczenie chorych na ciele i na
duchu. Błogosławieństwo sakramentaliów (wody, soli, oleju)
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
Niedziele 06 - 13 - 20 marca
I - II - III Niedziele Wielkiego Postu
Godz. 10.00 Różaniec św. - Spowiedź św.
Godz. 10.30 Msza św.
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 Różniec św.
Godz. 16.00 Uroczysta Msza św. Celebrowana przez wikariusza
biskupa od spraw kleru.
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Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Ograniczona ilość miejsca w biuletynie pozwala nam na opublikowanie 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
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..
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”

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

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
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Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
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)

