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فونتانيل – مونتيكياري(بريشيا)
آذار-نيسان  2022عدد  32 - 2سنة

التــكــــ ّرس لــمــريـــم
كرّ س البابا فرنسيس روسيا و
اوكرانيا ال قل مريم ال اهر يوم
عيد البهارةه الجما  52آتار ه وتلك
في بادرة صالة ع يم مع الكنيس
في الاالم اجمع وباأل صّ مع مةار
فا يماه داعيا كا المةارات المريمي
في م تلف ان اء الاالم لمهاركت
الصالة عل هته الن ّي .
ّ
متجةتر فةي
ان تقليد قديم فةي الصةالةه
الكنيس ة منةةت قةةرومه وهةةو ياةةود اقل ة
ف فةةي هةةورات
للقةةرم الثةةامم ه ُعة َةر ف
فا يما في  91تموة 9191ه وكام لة
اصا تاري ي.
بهةةته المناسةةب وكمةةا ناةةرف جميانةةاه
لبةةةت مةةةريم تكةةةريس روسةةةيا لقلبهةةةا
ال اهر.
انها ل ت جد ّي للغاي وفي الوقت ن س
بغاي البسا ه ت هر رغب لم تنق ع
وموجودة دائما في قلو المؤمنيم و
المجلس الكنسي .فأو د هللا التيم
ولدوا مم جديد في المامودي ه
يت لّوا ابدا عم رغبتهم في اإلنتماء
لمريم وتسليم تاتهم بكليتها لها.

انهم يروم في التكريس الجوا
الهافي للتمسك بمريم والثق الم لق
بهاه سبق ام وجدوا فيها مم قبا
الاةاء والتقديس عند تارضهم
للم ا ر والتجار عل مر الةمام.
قاا األ امورث" :تكرس التات
لمريم ياني إستقبالها عل انها ام
قيقي ه عل مثاا يو ناه ألن هو
اوا مم ا ت بجد ّي امومتها ليا يها
لنا جمياا".
نكرّ س ان سنا لمريمه لنست وت عليها
بهكا جتري ولن قق اإلمتثاا الاميق
ماها.
نكرّ س ان سنا لمريمه لنصبح هيئا
فهيئا ملكا للروح التي ه ّكا وكوّ م
مريم القل
انساني اإلبمه وأع
األمومي.
ام التي يه ن س لمريمه يجد في
ال ياةهالسالم والهدوء والرعاي
وال نام التيم تمن هم ألو دها
الم ضّليمهفيهاروا بس ر ال ضائا
التي تملك في قل
الا يم
ابنها":إيمامه قوة ه إن تاح عل صوت
هللا ه ال ن ه الهدوء والسالمه والم ب
دود لها هلل ولألنسام
التي
1

ي ج
ام تكرّ سنا لمريم
تكرسنا الكاما ليسو ه ولقلب ه
با يسهّا ريقنا ويقودنا الي
ويقوّ ي عالقتنا ب  :فاهلل ا ّ
ام يهبنا نام مم الا مريم
جاعالً منها الوسي الاالمي
لل الص .إم الوصوا ال
اإلبم مم الا ا ّم هي
األسها واألبس
ال ريق
اإليمام
إكتهاف
إلعادة
وال صوا علي .
ق ّدم هللا لنا وسا مريم ألن
يالم كم يمكنها تلبي ا تياجات
األمه
قلوبنا الا ه لاا
ولر ّق و نام قلبها ال اهر.
في التقليد الكنسيه وعبر
التاريخ ه لم تؤ ت هته البادرة
عل المستوى اله صيه با
في كثير مم األ يام كام يتم
تكريس الها باكمل او ام
بأكملها.تماما كما صا في
 52آتار الماضي.
تتمة صفحة 2

التــكــــ ّرس لــمــريـــم
تتمة صفحة 6
فمثا هتا الاما ي تاج ال لهج
س ري ه و ينتج عن بوادر
اوتوماتيكي ه با ينتج ثمارا مم
النام عم ريق ت ويلنا وإرتدادنا ه
وهدنا ال التوب والتك يره تماما كما
تتكرنا روةا ميستيكا دائما مم الا
رمةي الورود عل صدرها (صالةه
توب وتك ير) :القديس مكسيميليام
كولبيه مؤسس عقيدة قل مريم
ال اهره لم يكف عم ال ل بتكريس

الاالم بأجما لقل مريم ال اهره
مؤكدا لنا ام إلتماس النام لم يكوم
فق ألن سنا با لت ويا ن وس البهر
اجمايم.
بهته األفكار والماتقدات ه عهنا ايام
األسبو المقدس في فونتانياه
مقدميم لمريم صر السالم التي
ّ
الماتب والمتألّم
ت لقها الهاو

مم وجع ال رو ه البيم منها
بناء رق ووسائا تهدئ بيم
األمم ه وت ويا قلوبنا وارتدادناه
ون م عل يقيم انها لم ت تلنا
وأم السالم يكمم فق في الت رر
مم الهر وال يئ التي ي ررنا
منها يسو المسيح القائم مم
الموت.
المونسنيور ماركو البا
رئيس المزار

األح الد ي (األح الذي يلي عي الفصح )
في مونتيكياري منذ عام  ، 6611هو عي الرحمة اإللهية
وذلك بناء على طلب مريم العذراء.
إم عيد ال صح هو الم ور لكا
إيمامه ولكا اما وللبهارة
المسي ي  .مات يسو مم اجلناه
ولكن غل الموت بموت ال يئ
وقام م ما جدار الموت الجسدي ه
وهو اقص تابير للهر ولقوت
المهلك .
السن الليتورجي بأكملهاه منت ل
التجسّده تتةامم مع عيد ال صح.
فالةمم الليتورجي هو كبرج جديد
لساع ه تاما عل نغمات األيامه
واوقات الرا والاما ه عل اما
انت ار وتوقع المسيح بيننا .بال اا
ام األ د الجديد  Albisيضيف الوانا
جديدة وتامق اكبر باإليمام ووعي
تام ب دث عيد ال صح.
التأكيد هنا عل الر م اإللهي التي
وجدت اقص تغيير لها في التض ي
عل الصلي .
ام البابا يو نا بولس الثاني بناء
يث ل مم
عل رغب يسو
القديس البولوني فوستيم كوا سكا
التابد لر مت اإللهي قائال:
اريد ام يكوم األ د األوا بايد عيد
ال صح عيدا لر متي .يا ابنتي
ا بري الاالم عم ر متي
الالمتناهي  .ام الن وس التي تاترف

وت صا بادها عل المناول ت صا
في هتا اليوم عل الغ رام الكاما
لل ايا والاقوبات.
اريد ام يتم اإل ت اا بهتا الايد
رسميا في كا الكنائس".
اقرّ البابا يو نا بولس الثاني عيد
الر م اإللهي يوم األ د الجديد مم
عام  5222وفي هتا ا ليوم بالتات
اعلنت قداس األ ت فوستيم ه
"أم
وسميت مريم الاتراء
الر م ".
وصدف ام البابا البولوني إنتقا ال
السماء نهار السبت باد عيد ال صح
اي في  5نيسام مم عام 5222
وتلك بد وا الكنيس بأسبو
الر م اإللهي  .وكام قد ضّر
موضوعها الر م
مسبقا ع
اإللهي ه كي يتلوها نهار األ د باد
القداس اي وقت التبهير المالئكي:
"اليوم ايضا يس ع صوت الهللويا
لايد ال صح.ام نص انجيا يو نا
اليوم يؤكد ام القائم مم الموت ه
هر للرسا وأراهم يدي وجنب "
(يو نا  )52-52فاالمات ا م
بقيت م بوع عل جسده ولم تم
باد القيام  .والجراح التي لمسها
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لمسها توما المهكك باد ثماني ايام
تكهف تماما عم ر م هللا التي"
الاالم والتي بتا ابن الو يد"(
ا
يو نا ) 91 – 1
هتا هو اساس
ام سر ال
ليتورجيا األ د الجديده والم صص
للر م اإللهي  .فهته الر م
اع يت للبهري ه التي هيمنت عليها
قوى الهر وعاهت األناني وال وف
و سرت الكثير .فالر القائم مم
الموت اهدانا ب وغ ران وأعاد
ا ما ال قلوبنا.
التي يغير القلو ويمنح
ان ال
السالم .فكم ي تاج الاالم ال فهم
مان "الر م اإللهي " واللجوء
اليها .األ د الثاني الجديد او ا د
أوكتاف عيد ال صحه وفقا لد ل
المجلس ال اتيكاني الثاني ي لق علي
تقليديا "ا د  " Albisاي " ا د
ال وارييم" وهتا يهير ال الابارة
”“Albis Vestibus
الالتيني
إهارة ال التقاليد القديم يث كام
يرتدي اللتيم تلقوا الاماد ديثا
الثو األبيض لمدة اسبو بأكمل
باد ا د ال صح.
مم صائص الر م اإللهي غسا
ألولئك التيم ي لبوم
ال ايا
الغ رام:

فبياض ثو الاماد يهير ال النقاء
مع كاما إ ترامي لقرار السل ات وأرغ وأكرر ام يأتي ال هنا كا
ب يث ان ب ضا المسيح تم
الكنسي .
المرض وجميع ابنائي "...ثم نةلت بب ء
وتةاا كا هوائ ال يئ .
في  51هبا 9111ه ضّرت مريم وب وات متق ا عل األرض المو ل
ف ي ا داث مونتيكياريه هناك
لبيارينا جول ثاني مم ال هورات التي تقود ال النبعه لبت مم بيارينا ام
صدف غير إعتيادي بيم ما او ي
تقبا ثالث اماكم م تل ":كاالم للتك ير
لكاتدرائي
باد ةيارتها األول
لأل ت فوستيمه عم الر م
مونتيكياري عام  " : 9191يوم وال هارة"و اهارت ال الموقع التي
اإللهي وتااليم البابا يو نا بولس
هار " ام
األ د الجديده ارسلني إبني إللهي سيوضع في المصلو
الثاني ورمةي األ د الجديد ( ا د
مم جديد ال ارض مونتيكياريه المرض وجميع ابنائي قبا ام يهربوا مم
ال وارييم) ه وبيم يوميات بيارينا
ألجل نام وفيرة لإلنساني " .هته هتا الماء عليهم ام ي لبوا او السماح
جيلي.
".
في والمغ رة مم ابني "بقبل
الاتراء
هرت
المرة
كتبت بيارينا جيلي في يومياتها
فونتانياهالتي تقع عل ضوا ي ثم وفي هتا الوقته قر النبعه قالت
الر ام هتا
بأن ب س
مدين بريهيا و لبت مم بيارينا ام للرائي بيارينا ام تأ ت مم ال يم بيديها
األ د يا ي ن سا وصدى لاما
تستاد الا األيام المقبل لموعد وقالت لها" :هتا ألعلم او دي ام ال ايا
هللا الر يم التي ُي مد كا نجاس
يمه ولكنهم
جديد لل هورات عم ريق القيام في ن وس ابنائي تت وا ال
وهرور البهر .اود ام ابدأ القوا
بثالث مسيرات ت واف وصالة مم سيت هروم ويتنقوم باد تلقيهم ماء
بأم الكنيس في بريهيا مع موافق
الكاتدرائي ال ال قوا المهار اليها .النام ".
الكرسي الرسوليه وباد دراسات
واعلنت الاتراء ام نبع فونتانيا  -ا يرا لمست مريم ماء النبع مم مكانيم
عميق وم ول سم ت بنهر
وقالت  :اجالها "عجائبي " مؤكدة ه اعتها
سيصبح عجائبي باد ةيارتها .كما
واعتبرتها
بيارينا
يوميات
المستمرة.
رغبت ام يسم النبع بنبع" الر م
ص ي ه عل الرغم مم انها
والنام" وقالت بأن إعتبار مم يوم ام ل المغ رة يجل الر م مم الر .
تةاا تقوم بدرس ال هورات
األ د سيةيد عدد المرض التيم انها هب مميةة وعالم يرتكة عليها التأما
لمارف ما اتا كانت تاود ال نو
سيتم إ ضارهم ال هناك ".بيارينا يوم األ د الجديد في فونتانيا.
آ ر مم ال واهر الغير بياي .
ن سها كانت اوا مثاا عل تلكه فالاتراء بتاتها وب ريق ما اقامت عيد
عل اي اا تقوا بيارينا في
عندما اع تهم "كو الماء الاجائبي" الر م اإللهي هنا قبا قرار البابا بهأم
كتاباتها انها رأت الاتراءه ت
هتا الايد.
و"غسلت جرا هم".
اصب ت الاالق بينهما جسدي –
"تاالوا يا او دي! هنا فت ت ينبو
وفي اليوم ن س ه تمنت مريم عل
عل سبيا المثاا ا تت مريم يدي
الغ رام وال !" قالت ماريا روةا
بيارينا إعالم السر التي إئتمنت علي
بيارينا بيديها ومن تها هب  -وهتا
للبابا والتي سبق ام قرأنا عم هتا ميستيكا تلك ال بيارينا جيلي في 52
يبرر إستامالي عبارة " هورات"
في باض رسائلها" :الرسال التي نيسام  9111نهار ثالثاء ال وارييم باد
وفقا لم توى الص ف التي كتبتهاه
اوكلها لكم مرتب ب ا يما"...
عيد ال صح .
وفي السنوات التالي هبهت فونتانيا
وسيالم قداست اصال كالمي.
"لورد الثاني " ( 91ايار  )9112يث
لم تههد المسي ي في القروم
سيكوم اله اء الرو ي والجسدي ثمرة
الماضي مثا هته األيامه ام إبني
مصال بيم الم لوق وال القه متكرة انها
يسو يرسلني ال األرض
كأم للكنيس ستكوم اضرة في فونتانيا
لجل النام والر م لإلنساني ه
اص يوم األ د الجديد" .لمنح او دي نام
اياه
ألم الاالم بسب كثرة
ور م ابني يسو " (يوميات بياريناه 52
النجس ه جل ن وه الادا
نيسام .)9111
اإللهيه وتجلّ تلك في ال رو
فهته بالت ديد المهم التي إئتمنها هللا عليهاه
واإلض هادات والجو ".
كتلك اوضح يسو بن س ال بيارينا في 1
ومريم ارسلت ال األرض لتقدم
هبا  9125بقول ":انا يسو الناصريه
النام والر م  .واليوم األمثا
ابم هللا الثالوث! إ ترت مونتيكياري ارض
والم تار لنيا النام والر م
م ضل إل هار امي مريمه ام لجميع
مم الر هو األ د الجديد.
1
الن وس! ووسي النام لر متي"...
بال اا اتت ماريا روةا ميستيكا ال فونتانيا في  91نيسام التاليه وكام
ريكار و كانياتو
يومها األ د الجديد .قالت مريم في هورها تلك اليوم":ام ابني اإللهي
كل ه وقد ارسلني أل وّ ا هتا النبع ال نبع 3عجائبي.
يسو ه هو ال
1

األحد  66حزيران عيد القربان المقدس
السبت  21حزيران اإلحتفال بالمزار على شرف قلب مريم الطاهر
برنامج اإلحتفاالت مثل كل ايام العيد
 59:22تالوة الوردية ومن ثم التكرس لقلب مريم الطاهر
اإلستاالمات + 11212119999 :المسؤوا111591111313 :
info@rosamisticafontanelle.itالبريد اإللكتروني :

برنامج اإلحتفاالت نيسان – ايار – حزيران 2022
برنامج يومي من (اإلثنثن الى الجمعة)
 0910::إعترافات  0 9103:الوردية
األحد وأيام العيد
 0 92:22الوردية – إعترافات  0 92:12القداس
 0 910:: – 920::إعترافات
 910::سجود للقربان
 0920::إعترافات  0 9203:الوردية
 91:22قداس
اول سبت من كل شهر إحتفال على شرف قلب مريم الطاهر
 0 92:22الوردية
 092:12القداس يليه تبريك الماء والزيت ومسحة مرضى النفس
والجسد
كل  61من كل شهر يوم مريمي
 91:22إعترافات وسجود  91:22قداس
 910::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 الت اصيا
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

كل ثالث احد من كل شهر قداس على نية الكهنة والدعوات الكهنوتية

ثالثية عيد الفصح:
الخميس  61نيسان:
 91:22-92:22إعترافات
الجمعة  61نيسان:

 91:22الوردية

91:22-92:22إعترافات  920::درب الصليب ورتبة دفن المصلوب

السبت  61نيسان
 91:22-92:22إعترافات  91:22مسبحة الرحمة اإللهية
قداس الفصح نصف الليل ال يحتفل به في المزار
األحد  61نيسان اإلحتفال بعيد الفصح والقيامة المجيدة
 95:22- 92:22و  0 91:22-92:22إعترافات
 092:12القداس
910::القداس
 91012مسبحة الرحمة امام المصلوب
االحد  21نيسان عيد الرحمة اإللهية يزور المؤمنون المزار
للحصول على الغفران الكامل
 95:22- 92:22و  0 91:22-92:22إعترافات
 99:22القداس
 092:12زياح مريمي
 91022 – 92:22إعترافات
 92012الوردية  91:22صمد وسجود للقربان 910::القداس

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
اي ه ص يريد إرساا مقا ع فيديو عم إ ت ا 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

الدمعة  61ايار وكل سبت من شهر ايار المبارك الساعة التاسعة مساؤ
ور ية مع زياح بالمشاعل

الثالثاء  16ايار ختام الشهر المريمي وعيد زيارة مريم
 91:22إعترافات  91:22قداس
 59:22زياح بالمشاعل مع وردية

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

حزيران

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

األحد  1حزيران إحتفال العنصرة
اإلثنثن  1حزيران عيد مريم ام الكنيسة (مثل كل ايام العيد)
 52:22الوردية  52:12قداس إحتفالي

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
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