
W ciągu tych ostatnich miesięcy 
zakończyli ziemski etap ich życia 
dwie wielkie osoby, które Opatrz-
ność Boża pozwoliła mi poznać, od 
momentu w którym rozpocząłem 
moją posługę w Sanktuarium, dwo-
je przyjaciół, którzy, jako fundatorzy 
i aktywni członkowie, byli częścią 
Fundacji „Rosa Mistica Fontanelle”: 
Giuseppe Magoni (zmarł 16 grud-
nia 2021 roku) i Rosanna Brichetti 
Messori (zmarła w sobotę Wielka-
nocną, 16 kwietnia 2022 roku). Cier-
pienie naznaczyło ostatni etap ich 
życia, złączając ich w sposób jesz-
cze bardziej nierozerwalny z Pasją 
i ze Zmartwychwstaniem Chrystu-
sa: obydwoje byli tego pewni i z 
takim przekonaniem wewnętrznym 
ofiarowali się Ojcu, jak to widzie-
li wzruszeni wszyscy ci którzy ich 
odwiedzali w ostatnich dniach ich 
ziemskiego życia. Obydwoje, mimo 
odmiennego temperamentu, dali mi 
świadectwo szczerej i głębokiej mi-
łości do Kościoła i do Maryi, poprzez 
ich, można powiedzieć, dziecięce 

zaufanie, które czyniło bardziej zro-
zumiałymi słowa samego Jezusa: 
„Jeśli nie staniecie się jak dzieci…”. 
Ta wewnętrzna postawa uczyniła 
radosnymi ich serca, rozpromie-
niając ich twarze i ich spojrzenia, 
nawet wtedy gdy doświadczaliśmy 
trudności związane z życiem Sank-
tuarium: pragnęli oni całym sercem 
aby cześć Maryi Róży Duchownej i 
przesłanie Pieriny, mogły być zna-
ne i rozpowszechniane w całym 
Kościele. Dostrzegali oni owoce ła-
ski przede wszystkim we własnym 
życiu prywatnym i rodzinnym, ale 
byli również w stanie przewidzieć 
ogromny potencjał dobra, ukryty 
właśnie w Fontanelle i potrafili go 
przekazać innym poprzez słowa, 
projeky i inicjatywy na przyszłość. 
Giuseppe był członkiem tej nie-
wielkiej grupy świeckich wiernych, 
którzy jako pierwsi  zorganizowali 
wszystko to co było konieczne aby 
chronić święte miejsca w Fonta-
nelle, aby ofiarować zorganizowa-
ne przyjęcie licznym pielgrzymom 

oraz aby rozpocząć pierwsze rela-
cje z władzami kościelnymi, nie za-
wsze łatwymi, ale zawsze w duchy 
synowskiego posłuszeństwa. Nato-
miast Rosanna, która sukcesywnie 
przyłączyła się do tego procesu, 
dając do dyspozycji swoją cenną 
myśl, swoją zdolność zgłębiania 
kwestii i łatwość odczytywania 
wydarzeń w Fontanelle w nowym 
i szerszym świetle życia Kościoła i 
w całej historii objawień Maryjnych.

 Różnymi drogami, niejed-
nokrotnie naznaczonymi wieloma 
trudnościami, innym czasie pozna-
li duchowość Róży Duchowej, ale 
złączyło ich to samo zamiłowanie, 
pokora i wytrwałość:  posłuszeń-
stwo autorytetowi Kościoła i re-
alizowanie własnego powołania 
w stanie świeckim i w oddaniu ro-
dzinie, dając świadectwo wierze 
w Chrystusa i wsparci matczynym 
uściskiem Maryi, który w Fonta-
nelle odczuwali „prawie fizycznie”, 
było dla nich jedynym motywem 
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podarować jeszcze większe wspar-
cie. Zbliżające się uroczystości 13 
lipca niech zainspirują nas do po-
wierzenia wszystkich intencji Rózy 
Duchownej także i Józefowi i Marii, 
szczególnie w tym okresie tak trud-
nym z punktu widzenia historyczne-
go e eklezjalnego. Ukryte i pokorne 
życie wielu osób konsekrowanych 
i świeckich którzy poświęcili się 
miłości do Róży Duchowej, wciąż 
rodzi wiele owoców w mistycznym 
ciele Kościoła także wtedy gdy 
świadkowie ci przeszli już do nowe-
go, wiecznego życia. Do zobaczenia 
Józefie i Mario, módlcie się za nas!

 Ks. Prałat  Marco Alba
Rektor Sanktuarium

śmy i będziemy otrzymywać; w ko-
munii świętych, która łączy żywych 
i zmarłych, jesteśmy przekonani że 
Maria i Józef wciąż towarzyszą nam 
w naszej pielgrzymce, chociaż mają 
oni możliwość spoglądania na nas 
z innej perspektywy i mogą nam 

działania i życia, jedyną skałą na 
której budować własną odnowę 
osobistą, socjalną i kościelną.  Dla-
tego wspólnie z wszystkimi inny-
mi członkami Fundacji, wyrażamy 
wdzięczność Panu, za wszystkie te 
dary, króre poprzez nich otrzymali-

Nadchodzi 13 lipca, Maryja pragnęła 
aby w tym dniu zostało ustanowio-
ne specjalne nabożeństwo w inten-
cji dusz konsekrowanych. Prośbę tą 
maryja skierowała do Pieriny Gilli, w 
Montichiari, dnia 13 lipca 1947 roku, 
na początku cyklu objawień prywat-
nych, które dziś są analizowane przez 
Kościół, a o których Pierina pisze w 
swoim „Dzienniczku”. Obejmuje one 
pokaźny rozdział jej życia, poczynając 
od grudnia 1944, kiedy miała 33 lata, 
aż po śmierć w 1991 roku. 

Pierwsze „nawiedziny” Maryi odbie-
gają daleko w czasie i mają miejsce w 
nocy między 23 a 24 listopada 1946 
roku. Pierina, która w owych dniach 
jest gościem u sióstr „Ancelle della 
carità”, widzi Maryję cichą i z trzema 
mieczami utkwionymi w piersi: ubraną 
we fiolet i z białym welonem na gło-
wie, jest w płaczu i wypowiada tylko 3 
słowa: „modlitwa, ofiara, pokuta”. 

Drugie nawiedzenie Maryi zbiega 
się z wieloma wydarzeniami nadzwy-
czajnymi i zapisane jest pod datą 1 
czerwca 1947 roku. W tych samych 
kształtach jak za pierwszym razem i 
z widocznymi mieczami w piersi, Ma-
ryja Bolesna pozostaje w ciszy. Ta po-

stawa Maryi zostaje wyjaśniona Pie-
rinie przez ówczesną błogosławioną, 
późniejszą świętą, Marię Crocifissa di 
Rosa, która z nieba towarzyszyła Mat-
ce Bożej. Właśnie fundatorce sióstr 
„Ancelle della carità”, żyjącej w XIX 
wieku, zostaje powierzone zadanie 
przygotowania Pieriny do objawień 
Maryi i Jezusa, jak to robił święty Ga-
briele dell’Addolorata ze świętą Gem-
mą Galgani.

Święta Di Rosa wyjaśnia najpierw 
Pierinie, która właśnie miała drama-
tyczną wizję piekła przepełnionego 
duszami konsekrowanymi, wyjaśnia 
że zostało to dozwolone jako wyna-
grodzenie za obrazy jakimi znieważa-
ny jest Bóg poprzez wiele osób konse-
krowanych i by dać poznać wizjonerce 
ciężar grzechu, który powoduje karę 
piekła. Fundatorka mówi także Pieri-
nie że Niebo pragnie aby w jej Zgro-
madzeniu powrócono do życia praw-
dziwą wiarą i do praktyk pobożności, 
w taki sposób aby każda wspólnota 
tak zmieniona stała się bukietem róż, 
godnym bycia ofiarowanym Maryi, 
Matce Jezusa. Oprócz tego Maryja 
prosi aby w każdej wspólnocie sióstr 
„Ancelle della carità” były trzy siostry, 

które będą się ofiarować jak róże mi-
styczne: „Pierwsza, róża biała, a więc 
duch modlitwy aby wynagrodzić obra-
zy Boga przez zakonnice i zakonników 
którzy zdradzają swoje powołanie. 
Druga: róża czerwona, duch ofiary, 
aby wynagrozić Bogu za zakonnice 
i zakonników którzy żyją w grzechu 
ciężkim. Trzecia, róża żółto-złota, duch 
pokuty, aby wynagrodzić za kapła-
nów-Judaszy i z prośbą o uświęcenie 
kapłanów”. Pierine zostaje objaśnione 
że „Judasze” to są ci kapłani którzy 
zdradzają Jezusa właśnie tak jak to 
zrobił ewangeliczny Judasz i zostaje 
jej powiedziane że te trzy róże, pielę-
gnowane przez modlitwę, ofiarę i po-
kutę będą „tymi, które „wyjmą” z serc 
Jezusa i Maryi te trzy miecze boleści”. 

Pierina tak jak może czyni swoimi 
słowa i napomnienia Maryi, pragnąc 
swoim życiem odpowiedzieć na Krzyż 
Pana dla zbawienia dusz konsekrowa-
nych. Prawdopodobnie aby wynagro-
dzić ten wysiłek Pieriny, w kolejnym 
objawieniu dnia 13 lipca (które najbar-
dziej nas interesuje) Maryja nie ukazu-
je się już jako Bolesna, lecz ukazuje się 
w blasku białych szat i z trzema róża-
mi wyżej opisanymi, białą, czerwoną 

«Nowa praktyka religijna» 13 lipca
którą ustanowiła Róża Duchowna w Montichiari
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i żółtą, ukazującymi się na Jej piersi. 
Przy tej okazji Maryja opisuje nowe 
nabożeństwo, które nie odnosi się 
tylko do sióstr „Ancelle della carità°, 
lecz zostaje rozciągnięte na wszystkie 
zgromadzenia zakonne i na kapłanów 
diecezjalnych.

Pokuśmy się o małe sprawozdanie 
z tego objawienia opisanego w de-
talch we wspomnianym „Dziennicz-
ku”. Po odmówieniu różańca wraz z 
zakonnicami Zgromadzenia „Ancelle”, 
dnia 13 lipca, około godziny czwartej 
nad ranem „oto nagle  w jaśniejącym 
świetle, ukazała się bardzo piękna 
Pani, ubrana w białe szaty, jakby ze 
szlachetnego satynu, z posrebrzanym 
jasnym odblaskiem, miała na sobie 
biały płaszcz zapięty pod szyją, który 
od głowy sięgał aż po Jej stopy, a na 
głowie widoczny był czubek włosów 
koloru jasnego kasztanu. Brzeg płasz-
cza był misternie wykończony hafto-
wanymi  ozdobami ze złota. Jak tylko 
zobaczyłam tę piękną Panią, nie mo-
głam się powstrzymać od esklamacji 
na cały głos, powtarzając kilkakrot-
nie: „Oh jaka piękna!”. Pierina twier-
dzi że w owym mommencie pragnęła 
aby Matka Boża wzięła ja ze sobą do 
Raju oraz że pomimo iż Ją rozpozna-
ła, poprosiła Maryję o przedstawienie 
się: Wówczas „Ona odrzekła: „Jestem 
Matką Jezusa i Matką was wszyst-
kich”.” Po tych słowach miało miejsce 
widzenie symboliczne: „Otworzyła 
ramiona a wraz z nimi płaszcz który 
miała na sobie i pokazała mi że po 
trzech mieczach wbitych w serce nie 
było już śladu”. Pierina dostrzegła że 
znajdowały się one na ziemi, u stóp 
Maryi, później zobaczyła także między 
stopami maryi i mieczami znajdowały 
się róże koloru białego, czrwonego i 
żółtego. Róże te rozgałęziały się wo-
kół stóp Matki Bożej formując niszę z 
róż. Dziewica Maryja zwróciła się do 
mnie tymi słowami: „Przysyła mnie 
nasz Pan aby rozpowszechnić nowe 
nabożeństwo Maryjne we wszystkich 
Zgromadzeniach i Instytutach życia 
konsekrowanego, męskich i żeńskich 
i wśród kapłanów świeckich”.

W tym momencie, w tekście Dzien-
niczka, wizjonerka przerywa chwilowo 
przesłanie Maryi, pisząc że poprosiła 
Dziwicę o wyjaśnienie wyrażenia: 
„kapłanów świeckich”…. i właśnie 
ten wpis, wraz z innymi do niego po-
dobnymi, pozwolił znanemu bibliście 

Enrico Rodolfo Galbiatiemu, anali-
zującemu objawienia w Montichiari, 
dostrzec szczerość wizjonerki i okre-
ślić objawienia jako autentyczne a nie 
ustalone wcześniej.

Oto zawartość nowego nabożeń-
stwa, według słów Maryi: „Pragnę 
aby 13 dnia każdego miesiąca został 
ustanowiony miesięczny Dzień Maryj-
ny, który nicech będzie poprzedzony 
12 dniowym przygotowaniem”. Wtedy 
stała się smutna i oświadczyła: „Dzień 
ten niech będzie dniem wynagrodze-
nia i zadośćuczynienia za obrazy i 
zniewagi przeciw naszemu Panu, po-
pełnione przez dusze konsekrowane, 
które poprzez ich winy wbijają w moje 
serce i w serce mojego Syna trzy bo-
lesne miecze”. Sukcesywnie na twarz 
Maryi powrócił uśmiech i dodała: „W 
ten dzień sprawię że na Zgromadzenia 
zakonne i Instytuty życia konsekrowa-
nego które mnie uczczą, ześlę obfitość 
łask i liczne nowe, święte powołania. 
Dzień ten niech będzie uświęcony 
szczególnymi modlitwami, jak Msza 
świeta, komunia święta i różaniec 
święty i godzina adoracji”. Mówiąc 
natomiast o wyborze dnia obawienia 
Maryja stwierdziła: „Pragnę aby dzień 
13 lipca każdego roku był obchodzony 
uroczyście przez każde Zgromadzenie 
i aby w każdym Instytucie i Zgroma-
dzeniu były dusze które żyją wielkim 
duchem modlitwy, aby wyprosić łaskę 
by żadne powołanie nie zostało zdra-
dzone. Pragnę aby były dusze które 
żyją w szczodrobliwości i w umiłowa-
niu ofiar, prób, upokorzeń, aby wyna-
grodzić zniewagi względem naszego 
Pana popełnione przez osoby kon-
sekrowane, które żyją w stanie grze-
chu ciężkiego. I wreszcie pragnę aby 
dusze poświęcały całkowicie własne 
życie aby wynagrodzić wszystkie te 
zdrady, którym poddany jest nasz Pan 
ze strony kapłanów Judaszy”. Pdczas 
gdy Dziewica Maryja mówiła, Pierina 
zauważyła że trzy róże, które miała na 
piersi ożywiały się po kolei jedna po 
drugiej. W tym momencie dodajmy 
że jeśli chodzi o 13 dzień miesiąca to 
Matka Boża wyjaśniła Pierinie iż przy-
bywa Ona do Montichiari w ciagłości 
z objawieniami z Fatimy: wtedy w Por-
tugalii, aby ukazać nie pamiętającemu 
już o Bogu światu, swoje Niepokalane 
Serce; tu teraz na ziemiach w okoli-
cach Brescii, właśnie po to aby znów 
zaproponować to Serce jako „przed-

miot” czci wielu osobom konsekrowa-
nym, które się zagubiły i które wciąż 
nie odnajdują sensu i znaczenia wła-
snego powołania. Odnosząc się do 
sióstr Ancelle della carità, Maryja po-
wiedziała: „Wybrałam ten Instytut jako 
pierwszy, ponieważ jego założycielka, 
Di Rosa, wpoiła swoim współsiostrom 
ducha miłości charytatywnej i w ten 
sposób te dusze są podobne wielu 
różom, symbolizującym miłość szczo-
drobliwą i charytatywną. Oto dla-
czego przychodzę otoczona różami”. 
Wyjaśnienie to potwierdza nam wraz 
ze świety Pawłem, że sąd Boży nad 
każdym z nas będzie oparty przede 
wszystkim na miłości podarowanej 
bliźnim. Przypieczętowaniem tego ob-
jawienia była obietnica dobra, dla tych 
wszystkich którzy przyjęliby wezwa-
nie Maryi, ożywiając pierwotnego du-
cha świętych założycieli”. Ofiarowanie 
samych siebie przez te dusze wybłaga 
u mojego matczynego Serca uświęce-
nie sług Bożych i obfitość łask Bożych 
dla ich zgromadzeń. „Pragnę aby to 
moje nowe nabożeństwo zostało roz-
powszechnione we wszystkich Insty-
tutach życia konsekrowanego”. I dalej: 
„Pragnę tym zgromadzeniom i insty-
tutom religijnym, które tak mnie czcić 
będą, że będą przeze mnie chronione 
i będą cieczyć się większym wzrostem 
powołań, mniejszą ilością powołań 
zdradzonych, oraz mniejszą ilością 
dusz obrażających Boga grzechem 
ciężkimi w końcu większą świętością 
życia sług Bożych”...

Przesłanie z 13 lipca 1947 roku, za-
czynające się: „Jestem Matką Jezu-
sa i Matką wszystkich was” kończy 
się ojawieniem tytułu, który od tego 
momentu zostaje wryty w „maryjofa-
nię” Motichiari i Fontanelle i zostaje 
jakby ekskluzywnym i typowym dla 
tego miejsca: „Powiedz czciogodnym 
przełożonym że tytuł pod jakim zo-
staje ustanowione to moje nowe na-
bożeństwo brzmi: „Róża Duchowna”, 
autentyczna Maryja dusz zakonnych”. 
Dla każdej z tych dusz, które znajdu-
ją się w strtapieniu, Maryja przyszła 
z nieba do tego miejsca aby objawić 
swoje serce Matki, a serce to jest rów-
nocześnie sercem Ciała mistycznego, 
Kościoła, tego Kościoła który pomimo 
wszystkich upadków i słabości swoich 
synów, pewnego dnia będzie tryumfo-
wać.

Riccardo Caniato
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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

Dni powszednie
Od godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec święty
Godz. 17.00 Msza św.
Niedziele i święta
Godz. 10.00/12.00 i 16.00/18.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Różaniec święty
16.30 adorazione Eucaristica
17.00 Msza św.

Nabożeństwa szczególne
Pierwsza sobota miesiąca
Od godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 10.00 Różaniec święty
Godz. 10.30 Msza św., błogosławieństo sakramentaliów i modlitwa o 
uzdrowienie duchowe
13 każdego miesiąca – miesięczny Dzień Maryjny, jak o to prosiła 
Matka Boża
Godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 17.00 Msza św.

I niedziela miesiąca Dzień młodzieży i modlitwa za młodzież
III niedziela miesiąca Dzień modlitwy za kler diecezjalny o jego 
uświęcenie
IV niedziela miesiąca – 11.45 Msza św. wspólnoty Srilańskiej

13 Uroczystość Maryi Rózy Duchownej 
Od godz. 10.00 Confessioni – 
Od godz. 16.00 Spowiedź św.
Różaniec święty godz. 10.00 – 16.00 – 19.30
Godz. 17.00 Msza św.
Godz. 20.00 Msza św celebrowana przez wikariusza Generalnego 
diecezji.

Niedziela 14 sierpnia
Godz 20.30 pocesja i modlitwa różańcowa w wigilię uroczystości 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Poniedziałek 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia – porządek 
świąteczny

Niedziela 11 września pielgrzymka międzydiecezjalna wspólnot ze Sri 
Lanki
Nabożeństwa przedpołudniowe odbędą się w języku Syngaleskim
Dla wszystkich innych nabożeństw obowiązuje porządek świąteczny.

Z wielką przyjemności poniżej publikujemy świadectwo 
o pewnej kobiety z Montichiari: 

Jestem emerytowaną nauczycielką, z pochodzenia jestem z regionu Reggio-Emilia ale z przybrania jestem córką tej besciań-
skiej ziemi. Jestem katoliczką praktykującą i często zwracam się do Maryi po rady i pomoc w codziennych trudnościach. Ostani 
raz doświadczyłam jej pomocy 18 kwietnia 2021 roku. Spacerowałam po pasie zieleni o wysokości około 2 metrów na zapleczu 
mojego domu. Nagle zamgliły mi się oczy i przestraszyłam się że mogę spaść i zrobić sobie coś złego. Wtedy to poprosiłam o 
pomoc Maryję, która owinęła mnie w biały płaszcz i sprawiła że znalazłam się, dzięki jakiejś delikatnej interwencji na betonowej 
posadzce. Spadłam na tę posadzkę bez strachu i bez żadnych wielkich konsekwencji. Ponieważ wiem że Maryja przybyła do 
Montichiari z pragnieniem bycia wzywaną jako Róża Duchowna, jestem głęboko przekonana że zostałam cudownie ocalona 
przez Różę Duchowną z Fontanelle. Nabożnie wyrażam moją wdzięczność i dziękuję Maryi łącząc się duchowo z grupami 
modlitewnymi Róży Duchownej aby w Fontanelle zostało wybudowane Sanktuarium Jej poświęcone. 

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


