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الشراكة التي تغلبت على الموت
في بداي دمتي في المةار تارّ فت
بتضا الاناي اإللهي علة ه صةيم
باايةةة األهميةةة خ إنتهةةةت منةةةت أهةةةهر
يةةةاتهم األرضةةةي خ كةةةانوا صةةةديقام
وايضا مم مؤسسيم وأعضاح جماي
روةا ميستيكا في فونتانيا:
جيسةةةةيبّي مةةةةا وني (تةةةةوفي فةةةةي 91
كةةةةةةانوم األوا  ) 5259و روةانةةةةةةا
بريهةةةيتي ميسةةةوري (توفيةةةت نهةةةار
السبت في  91نيسام .) 5255
ام المااناة كانةت الجةةح األ يةر مةم
ر لةةتهم األرضةةي خفو دتهم ب ريقةة
اكثةةةةةر موضةةةةةا مةةةةة م وقيامةةةةة
المسيح :كمةا اكة ّد المقةرّ بيم مةنهم فةي
ايةةةةةةامهم األرضةةةةةةي األ يةةةةةةرة خ ام
كههما ههدا ب ريق م تلتة ب بهمةا
الصةةةادق للكنيسةةة ولمةةةريم الاةةةتراحخ
ب ريق ة هةةب تولي ة وبريئ ة خ وهةةتا
يوضةةةةح لنةةةةا كةةةةهم يسةةةةو " :ام لةةةةم
تاودوا كاأل تاا لةم تةد لوا ملكةوت
السماوات".

ف ةةبهم للكنيس ة ولمةةريم جالةةت قلةةبهم
سةةةةايداخ يةةةة أضةةةةاحت ضةةةة كتهم
وجوههم ولمات ن ةراتهمخ تة لمةا
مررنا بأوقات صاب فةي المةةار :لةم
ييأسوا با كانوا متتائليم متم ّنيم مم
كةةا قلةةبهم ام ينتهةةر التتةةاني لةةروةا
ميسةةتيكا ولرسةةائا مةةريم فةةي الكنيسة
كلهةةا .لقةةد صةةلوا علة ثمةةار النامة
او فةةةةةةةةي تجةةةةةةةةربتهم اله صةةةةةةةةي
والاائلي ة كةةانوا يهةةاروم بإمكانيةةات
هائل مم ال ير واإلرتدادخ وكا تلةك
كام باديا ومناكسةا فةي كهمهةم وفةي
هم ون رتهم ال المستقبا.
جيسةةةيبي كةةام مةةةم ضةةةمم
بةةاأل
مجموع ة الالمةةانييم الصةةايرة التةةي
كةةام هةةدفها ماي ة األمةةاكم المقدس ة
وإستقباا ال جاج في فونتانيا .وفي
المر لةةة األولةةة كانةةةت الاهقةةة مةةة
السةةل الكنسةةي صةةاب ينهةةا فكةةام
يتااما ماها بروح اع األبناح.
باد فتةرة قصةيرة د لةت روةانةا هةتا
ال ريق مقدم لنا مساهمتها القيم
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في التأما الاميقخ التي ساعدنا عل
إعةةةةادة قةةةةراحة قصةةةة فونتانيةةةةا فةةةةي
السةةةياق األوسةةة لمسةةةيرة الكنيسةةة خ
والتةةةةةةاريي ال ويةةةةةةا والمتواصةةةةةةا
لل هورات المريمي .
اإلثنام مااخ بمسارات م تلتة خ وفةي
اوقةةةات م تلتةةة وعلةةة الةةةر م مةةةم
الصةةةاوباتخ اسةةةت اعوا ام يارفةةةوا
رو انيةةةةة روةا ميسةةةةةتيكا .جماهةةةةةم
الهاف والتواض واإلستاداد ل اع
سةةةةل الكنيسةةةة خ وعةةةةي دعةةةةوتهم
الالماني بصدق ليههدوا بأم اإليمام
بالمسةةةةيح هةةةةو مةةةةدعوم مةةةةم مةةةةريم
الاتراح.
إم ال اعةةة للكنيسةةة فةةةي فونتانيةةةاخ
عرفةةةةت ب ريقةةةة ملموسةةةة خ تقريبةةةةا
جسدي خ كما انها األما الو يةد الةتي
يا ةةةي الاقةةةا فةةةي ال يةةةاة والاةةةالمخ
الص رة الموجودة ي نبنةي عليهةا
كلةةةةةةا تجديةةةةةةد ه صةةةةةةيخ كنسةةةةةةي
وإ تماعي.
تتمة صفحة 2

الشراكة التي تغلبت على الموت
تتمة صفحة 3
لهةةةةةةةةةتا ومةةةةةةةةة جميةةةةةةةةة اعضةةةةةةةةةاح
الجماي خنهةةةكر الةةةر علةةة ع ايةةةاه
التي ما ةلنا مستمريم في تلقيهةا مةم
هلهمةةةا مةةة هةةةراك القديسةةةيم فةةةي
ريقنةةةةةةةا التةةةةةةةي تو ةةةةةةةد األ يةةةةةةةاح
واألمواتخ ون م عل ثقة تامة بةأم
جوسيبي وروةانا سيرافقانا دائما مم
الجه األ رى خ بقوة اكبر.

وروةاناتتةةةا ت التةةةي
جوسيبيالةةة اإل
امةةةا بالنسةةةب
سنههدها في  91تموةخسناهدها لهةم
ايضا ألم روةا ميسةتيكا تهةهد اليةا
ل ةةةةةات تاري يةةةةة دقيقةةةةة بالنسةةةةةب
لتاري نا ولتاريي الكنيس اجم :
ام الر ل المتواضا والم تي

للاديةةةد مةةةم المةةةؤمنيم الالمةةةانييم
المكرسةةيمخ الةةتيم وبةةداف ال ةةة
لةةةروةا ميسةةةتيكا كرّ سةةةوا انتسةةةهم
لمريمخ هةم مسةتمروم فةي صةاد
ثمارها في جسد الكنيس ت باد
انتقةةالهم مةةم ال يةةاة األرضةةي الة
ال ياة األبدي .
وداعا جيسيبي وروةانا -
صلّوا ألجلنا
المونسنيور ماركو البا
رئيس المزار

"التفاني الجديد" الذي ارادته مريم العذراء في مونتيكياري في  31تموز .
يقتر  91تموةخ التاريي الةتي لبةت
في ة مةةريم مةةم النتةةوة المكرس ة تتةةام
ا  .لبت تلك مم بيارينةا جيللةي
في مونتيكياري في  91تموة مةم عةام
9191خ اي فةةةةةي بدايةةةةة ال هةةةةةوراتخ
و ي تاما الكنيس اليوم عل دراسة
مةةتكراتها التةةي هةةالت فتةةرة كبيةةرة مةةم
ياتهةةةةا اي مةةةةم كةةةةانوم األوا 9199
تة وفاتهةةا عةةام  .9119وكانةت تبل ة
مم الامر نتاك  11سن .
ياةةود تةةاريي الةيةةارة األول ة ليةةا -51
 59تهريم الثاني  .9191ية كانةت
بيارينا ينها مدعوة للاما م راهبات
الم ب  .رأت بيارينا مريم صامت مة
ثهثةة سةةيوف ماموسةةيم فةةي صةةدرها
وكانت مرتدي اللوم البنتسجي ويا ي
رأسها وهةاح ابةي  .لةم تن ةق ينهةا
ا بةةثه كلمةةةات" :صةةةهةخ تضةةة ي خ
وتكتير" .اما في هورهةا الثةاني الةتي
صا في اوا ةيرام  9191خ وباد
الاديةةةةد مةةةةم األ ةةةةدا الايةةةةر عاديةةةة خ
هةةرت فةةي نتةةة هةةكلها فةةي ال هةةور
األواخ اي م السيوف الواضة التةي
تةاا ت ترق صدرها.

ولكةةم ال ةةةم كةةام بةةا جد جةةداي عليهةةاخ لةةم
تن ةةةةق بكلمةةةة وبقيةةةةت سةةةةيدة األ ةةةةةام
صامت .
ولكةةةةم المباركةةةة مةةةةريم المصةةةةلو دي
روةا والتةةةةةي اصةةةةةب ت باةةةةةدها قديسةةةةة
اع تها تتسيرات هتا ال هور .
ام مريم المصلو كانت ينهةا ترافةق ام
هللا مم السةماحخ وهةي كانةت مؤسسة ديةر
راهبات الم ب خ عاهت فةي القةرم التاسة
عهر وكام لهةا التضةا فةي إعةداد بيارينةا
ل هةةةةورات يسةةةةو ومةةةةريمخ تمامةةةةا مثةةةةا
القةةةةدية جبرائيةةةةا الةةةةتي ضّةةةةر جيمّةةةةا
الااني ل هورات سيدة األوجا .
فهةةةر ت دي روةا للرائيةةة بيارينةةةا هةةةتا
ال هةةةورخ وا برتهةةةا عةةةم رؤيةةة دراميةةة
لجهةةةنم تسةةةكنها نتةةةوة دينيةةة تتةةةألمخ وأم
الر سمح بتلك بسب اإلهانةات الكثيةرة
التي تار لها مم قةبلهمخ ولكةي يوضةح
يئتهمخ عةاقبهم بهةتا الاقةا
لهم ع م
الجهنمي.
كما ا برت دي روةا بيارينا بأم السةماح
تتمنةةةةة الاةةةةةودة الةةةةة اإليمةةةةةام ال قيقةةةةةي
وممارسةة اعمةةاا الر مةة فةةي المؤسسةة
التي اسّـستـها .ب ي تصبح كا
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اعضاحها مثا باقة ةهةور جميلة جةديرة
بأم تق ّدم ال ام يسو .
لبةةةت مةةةريم تلةةةك مةةةم ةةةها المؤسسةةة
القديس دي روةاخ ي ارادت ام يكوم
في كا مجموع مم ادمات الر ثه
راهبات يق ّدمم انتسهم كوردات سري .
او " الوردة البيضةاح اي روح الصةهة
إلصةةةةةةهح اإلهانةةةةةةات التةةةةةةي ال قتهةةةةةةا
الراهبات للر ب يان دعوتهم.
ثانيةةا الةةوردة ال مةةراحخ روح التضةة ي
للتاوي عم الراهبات التي تاةي فةي
ال يئ المميت .
ثالثا الةوردة التهبية او الصةتراحخ روح
التضةةة ي الكاملةةة تكتيةةةرا عةةةم يانةةة
الكهنةةةةة ليسةةةةةو تمامةةةةةا مثةةةةةا يهةةةةةوتا.
لتقدية الكهن .
وباأل
"وإم هته الورود الثه التي نمت فيها
روح الصةةهة والتض ة ي والتكتيةةر هةةي
التةي ستسةةق السةيوف الثهثة مةم قلبةةي
يسو ومريم".
ا ّيةةدت جيلةةي قةةدر إسةةت اعتها توصةةيات
السةةةيدة الرا بةةة بةةةرب ياتهةةةا ب لةةة
الةةةةةر مةةةةةم اجةةةةةا ةةةةةه النتةةةةةوة
المكرّ س .
وربما لمكافأة هتا اإللتةام الس ي مم

قبلهةةا كةةام ال هةةور التةةالي فةةي  91تمةةوة
وهةةو الةةتي يهمنةةا اكثةةر فةةي هةةتا المقةةاا.
ي لةم ت هةر السةيدة ةينة ومتألمة بةا
كانةةت تةةتثأل بثوبهةةا األبةةي م ة الةةورود
البيضةةاح وال مةةراح والتهبيةة التةةي كانةةت
تتألّق عل صدرها.
بهةةته المناسةةةب بةةدأ التتةةةاني الجديةةد لمةةةريم
يتوضّةةح .ب يةة انةةة لةةم ياةةةد يتالّةةق فقةةة
ب ادمةةةةات الةةةةر بةةةةا إمتةةةة ّد الةةةة جميةةةة
الجماعةةةةات الدينيةةةة وكهنةةةة األبرهةةةةيات.
والي الساع الرابا صبا ا في  91مةم
ههر تموة وباد تهوة مسب الوردي م
ادمات الر ّ  ":هةرت فجةأة سةيدة فائقة
الجماا وس ضوح سا للااية خ مرتدية
مصةةنو مةةم اجةةود
ثوبةةا ب ةاللوم األبةةي
انوا اقمه الساتام البرّاقة واللماعة فةي
الضوحخ ووهاح ابي مثبت بهكا م تي
ت ةةت الرقب ة خ ويةةاخ يا يهةةا مةةم رأسةةها
ت ة قةةدميها ويكهةةف عةةم صةةهت مةةم
الهار البني التاتح عل جبهتها .وا ةراف
الوهاح م رّ ةة بدق بالته .
"بمجةةةرّد ام رأيةةةت السةةةيدة الجميلةةة خ لةةةم
يسةةاني ا الصةةرال عاليةةا مةةرارا وتكةةرار
" ه كم هي جميل !"
قالت بيارينا ان في ينها كانت تتمنة لةو
تأ تها الاةتراح ماهةا الة السةماحخ وعلة
الر م مم انها كانت تارف تماما هويتهةاخ
لبت منها ام تارّف عم نتسها :فأجابت
مريم "انا ام يسو وامكم جمياا" "
ته تلك رؤي رمةي " :ثةم فت ةت تراعيهةا
وماهمةةا الوهةةاح لتكهةةف لةةي بةةأم السةةيوف
الثهثةةة الماروسةةة فةةةي صةةةدرها لةةةم تاةةةد
موجةةةودة ".رأت بيارينةةةا السةةةيوف " علةةة
األر خ ت ت ارجا المرأة .وبيم رجليهةا
والسةةةةيوف رأت ورودا بيضةةةةاحخ مةةةةراح
وصةةةتراح ت ةةةي بهةةةا لتهةةةكا بقاةةة مليئةةة
بةةالورود .فقالةةت لةةي السةةيدة":لقةةد ارسةةلني
الر أل ضر عبادة مريمي جديةدة لجمية
األديةةةةار والمااهةةةةد والجماعةةةةات الدينيةةةة خ
تكورا وإناثا إضاف ال الكهن الالمانييم"
هنةةا قا اةةت الرائية لل ة رسةةال السةةيدة
الاةةةةتراح وسةةةةألتها عةةةةم قصةةةةدها بقولهةةةةا
"الكهن الالمانييم"...

نقه عم كهم مةريم ب صةو مضةموم
وم توى الابادة الجديدة" :اريد ام يكوم
الثال عهر مم كا هةهر"يةوم مريمةي "
يسةةةبق ت ضةةةيرات وصةةةلوات لمةةةدة 95
يومةةا" ثةةم عبسةةت مةةريم بوجههةةا وقالةةت
":يجةةةة ام يكةةةةوم هةةةةتا اليةةةةوم بمثابةةةة
تاوي عم الجرائم المرتكبة ضةد ربنةا
مم قبا األنتة المكرّسة خ الةتيم وبسةب
ايةةاهمخ ا ترقةةت السةةيوف ال ةةادة فةةي
قلبي وفي قل إبني اإللهي".
ثةةةةم تبةةةة ّدلت مهمةةةةح وجههةةةةا وابتسةةةةمت
وأضةافت " :فةةي تلةك اليةةوم سأرسةا الة
األديرة والمااهد الدينية وكةا الجماعةات
التةةي كرّ متنةةيخ فةةي مةةم الةةنام وقداس ة
في الدعوات الكهنوتي  .ولةيكم هةتا اليةوم
مقدسا بصلوات اص خ قةداة خمناولة خ
تهوة الوردي وسجود للقربام".
كما ةددت فةي هورهةا تاري ةا ليكةوم
يةةةوم عيةةةد لهةةةا " :ار ةةة ام يكةةةوم 91
تموة مم كا عام يوما ي تت ب في كةا
األديةةرة وفةةي كةةا مؤسسةة دينيةة و كةةا
كنيس خ عل إسمي
اريةةةد انتسةةةا تصةةةلي لمنةةة ال يانةةة فةةةي
الدعوات.
كمةةةةا اريةةةةةد انتسةةةةا تاةةةةةي فةةةةي ال ةةةةة
والتض ة يات واإلماتةةات وتلةةك إلصةةهح
مةةا تسةةبب النتةةوة المكرسة التةةي تاةةي
في ال يئ المميت مم اتى لربنا.
وا يرا اتمن مم نتوة ا رى التضة ي
ب يةةاتهم وتلةةك إلصةةهح ال يانةةات التةةي
يتلقاها الر مم الكهن تماما مثةا يانة
يهوتا" .وبينما كانةت الاةتراح تةتكلم رأت
بيارينةةةا ام الةةةورود الثهثةةة التةةةي كانةةةت
مريم ت ملها عل صدرها قد عةادت الة
ال ياة بدورها.
مةةةم المهةةةم توضةةةيح امةةةر وهةةةو تةةةاريي
ال هةةةور فةةةي  91مةةةةم كةةةا هةةةهر وقةةةةد
هر ت ام الةر تلةك لبيارينةا بأنهةا اتةت
الةةةةة مونتيكيةةةةةاري لتكملةةةةة هةةةةةورات
فا يما :هناك في البرتاااخ إل هار قلبها
ال اهر لكا البهر التيم نسوا هللا.
وهنةةا عل ة ار بريهةةياخ بالت ديةةد اق ةدمّ
قلبةةي ال ةةاهر مجةةددا مةةم اجةةا ةةه
الاديةةةةد مةةةةم النتةةةةوة المكرّسةةةة الةةةةتيم
اضاعوا وفقدوا مان دعوتهم.
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امةةةا بالنسةةةب ل ادمةةةات الةةةر فكهةةةتت
السةةيدة" :او وقبةةا كةةا هةةيح إ تةةرت
هةةةةةةتا المكةةةةةةام اي هةةةةةةتا الماهةةةةةةد ألم
مؤسسةةت دي روةا نت ةةت فةةي ابنائهةةا
روح اإل سام والصدق ليصب وا مثةا
ورود صةةايرة ترمةةة لن سةةام ولامةةا
ال يةةةر .لةةةتلك هةةةرت اليةةةوم م ا ةةة
ب ديق مم الورود".
انةة نتةةة الهةةرح الةةتي ق ّدمةة القةة ّدية
بةةةولة يةةة قةةةاا ام دينونةةة هللا لكةةةا
وا د منا سوف تكةوم مبنية علة قةدر
الما .
ال
وفةةي تةةةام ال هةةور وعةةةدت مةةةريم ام
تتي ناما كثيرة عل كا الةتيم قبلةوا
دعوتهةةةةةاخ "م ييةةةةة الةةةةةروح البدائيةةةةة
للقديسةةةيم المؤسسةةةيم" ":تضةةة ي هةةةته
النتةةةوةخ سةةةةتناا بالمقابةةةا مةةةةم قلبةةةةي
األمومي وافر مم النام و تقدية ةدام
الر والمؤسسيم .
اريد هتا الو ح الجديدخ التي ي صنيخ
ام ينتهةةةر ويمتةةةد الةةة جميةةة المااهةةةد
الديني ".
ومرة ا رى "اعد المااهةد والتجماةات
الديني التي تكرمني اكثر بأنها سةتكوم
ب مةةةةةةايتيخ وسةةةةةةينالوم فةةةةةةي مةةةةةةم
الةةدعوات الصةةادق وأقةةا فةةي الةةدعوات
ال ائن خ واقةا فةي النتةوة التةي تسةيح
ال ة الةةر بإرتكةةا ال يئ ة المميت ة خ
واعةةةةد ايضةةةةا بقداسةةةة ع يمةةةة ل ةةةةدام
الر "...
رسةةةال  91تمةةةوة  9191والتةةةي بةةةدأت
بهةةةةته الابةةةةارة" :انةةةةا ام يسةةةةو وأمكةةةةم
جمياةةةا"خ إنتهةةةت بإةا ةةة الاهةةةاح عةةةم
الانةةةوام الةةةتي ي بةةة ال ةةةاب ال ةةةا
لل هةةةةور المريمةةةةي فةةةةي مونتيكيةةةةاري
وفونتانيا " :سوف ت بةريم المسةؤوليم
الكبةةةار بةةةأم اسةةةمي الجديةةةد هةةةو روةا
ميستيكاخ مةريم الاةتراح هةتيا النتةوة
المتدين ورجاا الديم ".وكةا النتةوة
التةةي هةةي فةةي الةة يةةأة وضةةيا  .ام
مةةريم نةلةةت مةةم السةةماح و هةةرت فةةي
هتا المكام لت هر قلبها األمةوميخ جسةد
الكنيس ة السةةري الةةتي بةةالر م مةةم كةةا
النةةةواق والايةةةو فةةةي ابنائهةةةا سةةةوف
تتوة يوما ما م يسو

ريكاردو كانياتو

شهادة سيدة من مونتيكياري.
انا مدرس متقاعدةخ مم من ق اميليا في األصا ولكني مم بريهيا بالتبني .انا كاثوليكي ملتةم خ البا ما الجأ ال
الاتراح التي تقدم لي النصي في األوقات الصاب  .لقد ساعدتني يوم األ د الماضي في  98نيسام  5259ينما كنت
اتمه عل الاه التي يق عل إرتتا متريم تقريبا في الجةح ال لتي مم منةلي.
فجأة ا سست باهاوة في عيني وا سست  :باني سأق اآلم" وبسرع لبت المساعدة مم مريم الاتراح وإتا بها تلتني
بما ف ابي وتضاني عل اإلسمنت.
نام وقات عل اإلسمنت مم علو متريم مم دوم اي وف او اي ضرر جسيم.
م قدوم السيدة الاتراح ال مونتيكياري ت ت إسم روةا ميستيكاخ انا مقتنا بأنني نجوت بأعجوب فهي مم ساعدني
عل النجاة  .اهكر السيدة الاتراح عل مساعدتي وانا اليوم صرت عضوا في مجموع صهة روةا ميستيكا.
سهم مم القل لكا الم لصيم لماريا روةا ميستيكا في الاالم
اجم  .فلنسم باضنا البا مت ديم بالصهة بقل ماريا روةا
ميستيكا األمومي.

برنامج اإلحتفاالت تموز– اب – ايلول 2022
برنامج يومي من (اإلثنثن الى الجمعة)
 0980::إعترافات  0 9803:الوردية

 910::قداس

جماي ماريا روةا ميستيكا  -فونتانيا

األحد وأيام العيد
 98:22-91:22 95:22-92:22إعترافات
 91022وردية  91:12سجود  91:22قداس

عل الرا بيم في التبر او المساهم الرجاح إست دام التتاصيا
المصرفي التالي :

احتفاالت خاصة
اول سبت من كل شهر إحتفال على شرف قلب مريم الطاهر
 0 92:22الوردية
 092:12القداس يليه تبريك الماء والزيت
ومسحة مرضى النفس والجسد
 92:22إعترافات ووردية

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: ICRAITRRIS0 (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  31من كل شهر يوم مريمي
 91:22إعترافات وسجود  91:22قداس
األحد األول من كل شهر يوم الشبية مع صالة خاصة
كل ثالث احد من كل شهر قداس على نية الكهنة والدعوات الكهنوتية
األحد الرابع من كل شهر قداس للجاليات السريالنكية

مجلّ تصدر كا ههريم مؤسس ماريا روةوا ميستيكا
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
للتواصا الرجاح اإلتصاا:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
: 964111111464000هاتف Tel: 030

 31تموز عيد روزا ميستيكا
 91:22إعترافات
 92:22إعترافات
 91:22القداس
 91:22وردية
 52:22قداس إحتفالي يترأسه النائب العام لألبرشية

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
: www.rosamisticafontanelle.itالتالي اإللكتروني الموقع
جماي تباي 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  31آب 52:12 0زياح ووردية عشية انتقال عيد السيدة
اإلثنين  31آب عيد إنتقال السيدة اإلحتفاالت ككل ايام العيد
األحد  33ايلول حج وصالة مع الجاليات السريالنكية
احتفاالت الصباح باللغة السريالنكية وباقي النهار مثل كل احد

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

اإلستاهمات + 11212119999 :المسؤوا111591111818 :
info@rosamisticafontanelle.itالبريد اإللكتروني :
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