
P apież Franciszek 25 marca bie-
żącego roku, w święto Zwia-
stowania Pańskiego,  zawierzył 

Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Ser-
cu Najświętszej Maryi Pany. Uczynił 
to podczas modlitwy wspólnotowej 
przeżywanej w zwdnoczeniu z cała 
wspólnotą Kościoła, a w szczególno-
ści z Sanktuarium Fatimskim, zachę-
cając wszystkie sanktuaria Maryjne do 
włączenia się w tę modlitwę i do zjed-
noczenia się z Papieskimi intencjami. 
Jest to jedna z najbardziej wiekowych 
form modlitwy, która zakorzeniła się w 
tradycji Kościoła przynajmniej poczy-
nając od VIII wieku i osiągnęła swoje 
najbardziej znane apogeum w hstorii 
współczesnej dnia 13 lipca 1917 roku, 
podczas jednego z objawień Maryi w 
Fatimie: wtedy to Maryja, jak wiemy, 
prosiła o poświęcenie Rosji Swojemu 
Niepokalanemu Sercu. 
Jest to bardzo ważny i zarazem pro-
sty gest modlitwy, który wyraża także 
bezpośredniość i ukazuje to ciągłe 
pragnienie serc wiernych ludu chrze-
ścijańskiego oraz świadomość całego 

Kościoła: dzieci Boże odrodzone przez 
Chrzest, nigdy nie przestają pragnieć 
przynależeć całkowicie do Maryi i po-
wierzać się Jej jako Matce. Poprzez 
poświęcenie się Maryi i Jej matczyne-
mu pośrednictwu przeżywają najbar-
dziej adekwatną odpowiedź na własne 
chrześcijańskie powołanie, aby do-
świadczać obecności Jej samej w cza-
sie prób i doświadczeń życia i w ten 
sposób uświęcać własne życie. Ojciec 
Gabriel Amorth był przekonany iż od-
dać się Maryi „znaczy przyjąć Ją jako 
prawdziwą Matkę, według przykładu 
św. Jana apostoła”, gdyż to Ona jako 
pierwsza bierze na serio swoje macie-
rzyństwo nad nami”.
Oddanie się Maryi ma za cel takie na-
sze postępowanie, które objawiać bę-
dzie całkowite posiadanie przez Nią 
inicjatywy nad naszy działaniem. Po-
przez poświęcienie Maryi chrześcijanin 
stopniowo pozwala się prowadzić Du-
chowi świetemu, Temu samemu który 
ukształtował ludzkość Jej Syna oraz 
Jej Matczyne Serce. Kto oddaje się w 
ten sposób Maryi, potrafi dostrzec w 

swoim życiu słodycz i delikatność tych 
gestów, które Maryja okazuje swoim 
wybranym dzieciom oraz potrafi roz-
poznać i wcielać w życie piękno tych 
cnót które królują w Jej Matczynym 
Sercu: wiara, moc, dyspozycyjność na 
Boże wezwania, roztropność, pokora i 
niezmierzona miłość do Boga i do bliź-
niego.  
Oddanie się Maryi, nie może oczywi-
ście przesłonić nam naszej całkowitej 
przynależności do Chrystusa, do Jego 
Serca, lecz tę przynależność pogłębia 
i umacnia: jeśli Bogu spodobało się 
aby rozlewać na nas swoje Łaski przez 
Maryję, ustanawiając Ją w ten sposób 
pośredniczką zbawienia, znaczy to iż 
przyjęcie Jej Syna przez Jej pośrednic-
two jest najprostszym sposobem aby 
przyjąć i na nowo odkryć naszą wiarę. 
Bóg proponuje nam Maryję jako po-
średniczkę, gdyż Ona sama wie najle-
piej w jaki wspaniały sposób Ona może 
odpowiedzieć na najgłębsze aspiracje 
i pragnienia naszego serca, które jest 
spragnione miłości Matki i słodyczy Jej 
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CIĄG DALSZY ZE STRONY 1
AKT ODDANIA NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY MARYI

Z takim nastawieniem serca przeżywaj-
my intensywnie te dni Wielkiego Tygo-
dnia i Triduum Paschalnego, zawierza-
jąc Sercu Maryi, wołanie o pokój, które 
wznosi się z ziem umęczonych wojną, 
pojednanie między narodami, oraz na-
sze kroczenie ku nawróceniu, pewni że 
tylko w uwolnieniu od Zła i od grzechu 
Chrystus Zmartwychwstały ustanowił i 
zdobył dla nas prawdziwy pokój.

REKTOR
Ks. Prałat Marco Alba 

nasze osobiste nawrócenie, naszą 
skruchę, jak nam o tym przypomina 
Róża Duchowna (modlitwa, ofiara i 
pokuta): św. Maksymilian Maria Kolbe, 
założyciel Milcji Niepokalanej, często 
wyrażał pragnienie poświęcenia całe-
go rodzaju ludzkiego Niepokalanemu 
Sercu Maryi, w przekonaniu że nasze 
kroczenie nie jest tylko naszą osobistą 
samorealizacją, lecz skierowane jest 
także na nawrócenie i na uświęcenie 
wszystkich ludzi poprzez Niepokalaną. 

Niepokalanego Serca.
W tradycji Koscioła gest poświęcenia 
nie jest przeżywany tylko na poziomie 
indywidualnym, czy wręcz intymnym, 
lecz bardzo często przyjmował formy 
publiczne, uroczyste, we wspólnoto-
wym pragnieniu poświęcenia całe-
go narodu, kraju, czy całej ludzkości. 
Także i w takim przypadku gest ten nie 
ma charakteru magicznego, tak jakby 
chodziło tu o jakieś automatyzmy for-
malne, ale rodzi owoce łaski poprzez 

Uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego jest fundamentem 
całej wiary chrześcijańskiej, 

fundamentem nadziei i dobrej Nowiny. 
Chrystus umiera dla naszego zbawienia, 
ale triumfuje nad śmiercią grzechu ale ni-
weczy także i śmierć fizyczną, która jest 
największym objawem Zła i jej niszczacą 
mocą. Cały rok liturgiczny, ponieważ jest 
pamiątką Wcielenia, jest zsynchronizo-
wany z Misterium Paschy, jest na nim 
ufundowany i od niego wciąż rozpoczy-
na się na nowo, tak jak wciąż na nowo 
rozpoczynają się godziny na zegarze, na-
dając rytm naszym dniom, naszej pracy, 
i naszemu odpoczynkowi w kontempla-
cji Chrystusa obecnego wśród nas. Już 
pierwsza niedziela Wielkanocna dodaje 
kolorów do głębszego zrozumienia sen-
su Misterium Paschalnego. Szczególny 
akcent jest położony tu na Bożym Mi-
łosierdziu, którego najpełniejszym obja-
wieniem jest ofiara Krzyża. Akcent ten 
dany jej został przez św. Jana Pawła II, 
który wsłuchał się w pragnienie samego 
Jezusa, zawarte w dzienniczku polskiej 
mistyczki św. Faustyny Kowlaskiej: „Pra-
gnę aby pierwsza niedziela wielkanocna 
stała się świętem mojego Miłosierdzia. 
Córko moja, zwróć się do całego świata 
i powiedz im o moim Miłosierdziu! Dusza 
która w ten dzień oczyści się z grzechów 

przez spowiedź, otrzyma także zupełny 
odpust win i kar na jakie zasłużyła przez 
grzechy. Pragnę aby Święto Bożego Mi-
łosierdzia obchodzone było uroczyście w 
całym Kościele”.  Papież Wojtyła ustano-
wił święto Bożego Miłosierdzia w pierw-
szą niedzielę wielkanocną poczynając 
od Jubileuszowego roku 2000. W owym 
dniu Papież zaliczył publicznie w poczet 
świętych siostrę Faustynę Kowalską i 
ogłosił Maryję jako „Matkę Miłosierdzia”. 
Pragnę dodać że nie pozostaje bez zna-
czenia fakt iż Papież Polak przeszedł do 
życia wiecznego w sobotni wieczór dnia 
2 kwietnia 2005 roku, a była to sobota w 
poprzedzająca Uroczystość Bożego Mi-
łosierdzia. Na niedzielę Bożego Miłosier-
dzia ten sam Papież przygotował przed 
swoją śmiercią tekst, który został odczy-
tany w niedzielę 3 kwietnia podczas mo-
dlitwy „Regina Coeli”. Nauczanie Wojtyły 
w nim zawarte poświęcone jest Bożemu 
Miłosierdziu: „Rozbrzmiewa dziś radosne 
Alleluja Paschalne. Dzisiejsza Ewangelia 
według św. Jana podkreśla że Chrystus 
zmartwychwstały, wieczorem owego 
dnia ukazał się uczniom i „pokazał im 
rany swoich rąk i boku”(J. 20,20), poka-
zał im więc znaki bolesnej Męki uwiecz-
nione na zawsze na swoim ciele, także 
i po Zmartwychwstaniu. Te chwalebne 
rany, które osiem dni później pozwolił 

dotknąć niedowierzającemu Tomaszowi, 
objawiają Miłosierdzie Boże, który tak 
umiłował świat że dał swojego Jedyne-
go Syna”(J. 3,16). Ta tajemnica Miłości 
znajduje się w centrum dzisiejszej liturgii 
niedzielnej (in Albis), poświęconej czci 
Bożego Miłosierdzia. Zagubionej i przy-
gniecionej złem, strachem i egoizmem 
ludzkości, Chrystusa Zmartwychwstały 
daje swoją Miłość, która przebacza, jed-
na i otwiera serca na nadzieję. Ta milość 
nawraca serca i darzy pokojem. Jak bar-
dzo świat potrzebuje dziś pojąć i przyjąć 
Boże Miłosierdzie!”

Druga niedziela wielkanocna lub „nie-
dziela oktawy paschalnej”, według wska-
zówek Soboru Watykańskiego II, była 
tradycyjnie nazywana „Niedzielą in Albis”

Wyrażenie to brzmiące w calości in 
albis vestibus odnosiła się do wiekowej 
tradycji, według której nowoochrzczeni, 
po otrzymaniu tego sakramentu pod-
czas wiglii paschalnej, mieli nosić białe 
szaty od dnia ich chrztu aż do następ-
nej niedzieli (drugiej niedzieli wielkanoc-
nej). Jedną z cech charakterystycznych 
Bożego Miłosierdzia jest obmycie z win 
tego kto prosi o przebaczenie: biel szat 
ochrzczonego nawiązuje do faktu że 
dzięki zasługom Chrystusa, każdy brud 
grzechu został wybielony. W wydarze-
niach w Montichiari bardzo widoczny 

Pierwsza Niedziela Wielkanocna (in Albis), 
w Montichiari, według wskazówek Maryi jest 

świętem Bożego Miłosierdzia już od 1966 roku.



3

jest związek między objawieniami jakie 
miała św. Faustyna Kowalska, naucza-
niem św. Jana Pawła II o Bożym Miło-
sierdziu i symbologią Niedzieli „in albis 
vestibus”. Z Dzienniczka Pieriny Gilli 
dowiadujemy się że Niedziela in Albis 
w planie Bożym dawać będzie rozgłos 
i siłę działaniu Bożego Miłosierdzia, a to 
działanie obmyje świat z każdego brudu 
spowodowanego złym postępowaniem 
ludzi. Uprzedzę że Kościół Brescii, w 
porozumieniu ze Stolicą Apostolską, po 
wnikliwym przestudiowaniu, uważa za 
wiarygodne doświadczenie mistyczne 
Pieriny Gilli, pomimo iż trzeba jeszcze 
poczekać na ocenę czy doświadczenie 
to było oparte o objawienia czy też na 
innych nadzwyczajnych  zjawiskach. W 
każdym razie Pierina w swoim Dziennicz-
ku twierdzi że widuje Maryję, a w niektó-
rych przypadkach  jej relacja z Nią jest 
fizyczna – na przykład Dziewica Maryja 
bierze dłonie Pieriny w swoje  ręce aby 
zakomunikować jej dar – z tego powo-
du jeśli używam tu słowa „objawienia” to 
dlatego aby przylgnąć wiernie do prze-
kazu Dzienniczka, bez uprzedzania tu w 
żaden sposób rozeznania kompetentne-
go Autorytetu Kościoła. 27 kwietnia 1966 
roku Dziewica Maryja tak  przygotowuje 
Pirinę na drugi cykl objawień, po pierw-
szym, które miało miejsce w Katedrze w 
Montichiari w 1947 roku: „W Niedzielę in 
Albis mój Boski Syn znów przysyła mnie 
na ziemię do Montichiari, aby przynieść 
ludzkości liczne łaski”. Tym razem Ma-
ryja objawia się w miejscowości Fonta-
nelle, przy źródle wody, na peryferiach 
tego miasteczka położonego w prowincji 

Brescii, i prosi Pierinę aby ta przygoto-
wała się do owego spotkania poprzez 
trzy pielgrzymki pokutne od Katedry 
Montichiari do miejsca jej wskazane-
go na peryferiach, wśród pól, w dniach 
poprzedzających objawienie. Maryja 
zapowiada że źródło w Fontanelle, po 
Jej objawieniu, stanie się źródłem cu-
downym: pragnie Ona aby zostało ono 
nazwane „źródłem Miłosierdzia i Łaski” 
i prosi aby począwszy od owej niedzieli 
byli przyprowadzani do niego chorzy”. 
Zadaniem Pieriny miało być ofiarowanie 
im pierwszej szklanki wody „uzdrawiają-
cej” i obmycie przez nią „ich ran”. Maryja 
pragnie aby Pierina upubliczniła przesła-
nie i tajemnicę które Maryja jej przekaza-
ła, a które były przeznaczone dla Papieża 
–  które zresztą aktualnie są znane – a w 
których czytamy między innymi: „Prze-
słanie które ci powierzam jest powiązane 
z Fatimą… a Jego Świątobliwość prze-
kona się o autentyczności mojego słowa. 
W przeszłości chrześcijaństwo nigdy nie 
doświadczyło dni jakie wkrótce nadejdą. 
Mój Syn Jezus przysyła mnie na ziemię 
aby przynieść ludzkości łaskę i miło-
sierdzie, gdyż świat swoimi rozlicznymi 
grzechami przyciągnął na siebie Bożą 
Sprawiedliwość, poprzez wojny, prze-
śladowania i głód”.  Maryja, zostałaby 
więc wysłana na ziemię aby ofiarować 
łaskę i miłosierdzie. Dniem wybranym 
do przekazania tego przesłania o łasce 
i miłosierdziu została Niedziela in Albis. 
Maryja Róża Duchowna ukazuje się w 
Fontanelle rzeczywiście 17 kwietnia, w 
roku w którym w ten dzień przypadała 
Niedziela in Albis. Mówi: „Mój Boski Syn 

Jezus, który jest miłością, 
przysłał mnie aby uczynić cu-
downym to źródło… Pragnę 
tego i powtarzam to: niech 
będą tu przyprowadzani cho-
rzy i wszystkie moje dzieci…” 
Schodząc powoli po schod-
kach błotnistego terenu pro-
wadzących do źródła, za-
chęca Pierinę aby ucałowała 
to miejsce w trzech różnych 
punktach jako znak pokuty i 
oczyszczenia”. Sukcesywnie 
wskazuje miejsce gdzie umie-
ścić Krzyż i tlumaczy: „Osoby 
chore i wszystkie moje dzie-

ci, zanim pić będą wodę ze źródła, niech 
proszą o Boże przebaczenie mojego Bo-
skiego Syna poprzez pocałunek miłości”. 
Później znajdując się przy źródle zwraca 
się do Pieriny aby wzięła w ręce odrobinę 
błotnistej ziemi ze źródła i mówi: „Wiedz 
że grzechy ludzkie są jak błoto, lecz po 
spotkaniu a Łaską dusza ludzka zostaje 
obmyta z nieczystości jak woda oczysz-
cza ręce z błota”. Na koniec Maryja do-
tyka wody źródlanej w dwóch miejscach 
i czyni ją „cudowną” – potwierdzając to 
przemienienie swoimi słowami – i  w ten 
sposób zapewnia tu też swoje wstawien-
nictwo.  

Prośba o przebaczenie sprawia że 
człowiek otrzymuje miłosierdzie Pana. 
To jest znak i dar nad którymi zatrzy-
mujemy się w zdumieniu w niedzielę po 
Zmartwychwstaniu Pańskim właśnie tu 
w Fontanelle. To właśnie Maryja w pe-
wien sposób ustanowiła tutaj święto 
Bożego Miłosierdzia, uprzedzając w ten 
sposób decyzję Papieża Polaka. „Przy-
bądźcie tu moje dzieci”, tutaj zainicjo-
wałam źródło przebaczenia i miłości!”, 
powie Maryja 20 kwietnia 1976 roku, 
we wtorek po uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego z myślą zwróconą 
ku Niedzieli in Albis. W kolejnych latach 
Maryja porówna Fontanelle do Lourdes 
nazywając go „drugim Lourdes”(19 maja 
1970 roku, gdzie uzdrowienie duchowe i 
fizyczne jest owocem pojednania między 
stworzeniem i Stwórcą, i właśnie wtedy 
powtórzy po raz kolejny że Ona, Matka 
Kościoła, będzie zawsze obecna w Fon-
tanelle, a w sposób szczególny będzie 
tam obecna w Niedzielę in Albis, aby 
„dać swoim dzieciom łaski mojego Syna 
Jezusa”(Dzienniczek, 20 kwietnia 1976 
roku). Dokładnie to jest zadaniem które 
otrzymała Maryja od Boga, jak to wyja-
wił jej nasz Pan Pierinie dnia 27 lutego 
1952 roku: „Jam jest Jezus Nazareński, 
Syn Boga w Trójcy Jedynego! Wybrałem 
Montichiari, jako ziemię szczególną, aby 
objawić Maryję, Moją Matkę, jako Matkę 
wszystkich dusz! Jest Pośredniczką łask 
i mojego Miłosierdzia”.  .

Riccardo Caniato
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KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 2022
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)

Godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30  Różaniec św.
Godz. 17.00  Celebracja Eucharystyczna

ŚWIĄTECZNY  (niedziele i uroczystości)

Godz. 10.00 Różaniec św.
 Spowiedź św.
Godz. 10.30 Celebracja Eucharystyczna
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Celebracja Eucharystyczna

Pierwsza sobota miesiąca
Wspomnienie liturgiczne Niepokalanego Serca Maryi

Godz. 10.00 Różaniec św.
 Spowiedź św.
Godz. 10.30 Celebracja Eucharystyczna, błogosławieństwo 
sakramentaliów i modlitwa o uzdrowienie duchowe

13 miesiąca – MIESIĘCZNY DZIEŃ MARYJNY

Godz. 16.00 Spowiedź św. i Adoracja Eucharystyczna
Godz. 17.00 Celebracja Eucharystyczna
III niedziela miesiąca
Modlitwa o uświecenie kleru diecezjalnego i modlitwa o 
powołania kapłańskie i zakonne

ŚWIĘTE TRIDDUM PASCHALNE

Wielki Czwartek 14 kwietnia 
Godz. 15.00/17.00 Spowiedź św.
Godz. 17.00 Różaniec św.

Wielki Piątek 15 kwietnia
Godz. 15.00/17.00 Spowiedź św.
Godz. 15.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej, Droga Krzyżowa i i 
początek nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia

Wielka Sobota 16 kwietnia 
Godz. 15.00/17.00 Spowiedź św.
Godz. 17.00 Koronka i nowenna do Bozego Miłosierdzia 

W Sanktuarium nie jest przewidziana msza wigilijna Zmartwy-
chwstania Pańskiego

Niedziela 17 kwietnia
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

Godz. 10.00/12.00 i 15.00/17.00 Spowiedź św. 
Godz. 11.00 Celebracja Eucharystyczna
Godz.16.30 Nowenna i Koronka do Bożego Miłosierdzia 
Godz. 17.00 Celebracja Eucharystyczna
Niedziela 24 kwietnia
Uroczystość Bożego Miłosierdzia
Wierni którzy w tym dniu odwiedzą Sanktuarium w stanie łaski 
mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
Godz. 10.00/12 e 15/17 Spowiedź św. 
Godz. 10.30 Procesja Maryjna
Godz. 11.00 Celebracja Eucharystyczna
Godz. 16.00 Adoracja Eucharystyczna  i Różaniec św.
Godz. 17.00 Celebracja Eucharystyczna

W KAŻDĄ SOBOTĘ maja, o godz. 21.00 procesja i modlitwa 
Różaniec św.

Wtorek 31 maja – modlitwa na zakończenia miesiąca Maryjnego
Święto Nawiedzenia św. Elżbiety przez Najśw. Maryję Pannę.

Godz. 16.00 Spowiedź św. i Adoracja Eucharystyczna
Godz. 17.00 Celebracja Eucharystyczna
Godz. 21.00 Procesja i Różaniec św.
Niedziela 5 czerwca 
Uroczystość Zesłania Ducha św.

Poniedziałek 6 czerwca 
Uroczystość Maryi Matki Kościoła – święto patronalne

Porzadek świąteczny
Godz. 20.00 Różaniec św.
Godz. 20.30 Uroczysta Celebracja Eucharystyczna
Niedziela 19 czerwca 
Uroczystość Bożego Ciała

Sobota 25 czerwca 
W Sanktuarium Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi

Godz. 10.00 Różaniec św.
 Spowiedź św.
Godz. 10.30 Celebracja Eucharystyczna
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec św.
Godz. 17.00 Celebracja Eucharystyczna
Godz. 21.00 Różaniec św. i poświęcenie Niepokalanemu Ser-
cu Maryi

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie prosi-
my 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 społeczność- 
Zarejestrownay 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

Expedition en abonnement postal
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)

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

Ograniczona ilość miejsca w biuletynie pozwala nam na opublikowanie 
innych świadectw przez Was nadesłanych. Niemniej jednak są ona waż-
ne 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


