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أم الكنيسة في العالم وت مريم الوردة السّريةص  

(شيايبر)مونتيكياري –فونتانيل   
 سنة 32  - 4 عدد  2022  األولكانون  –الثاني ن يرتش

 

 

 

 مريم ملكة السالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

بالتأكيد مريم اليوم هي اّم للكنيسة  ولكةم منةت متة  
 بدأت بأمومتها تلك؟

فأمومةة  مةةريم . إنجيةةا اليةةوم يا ينةةا الجةةوا   تمةةا
 .بدأت مم عل  اقدام الصلي 

الصةةلي ا امةةخ وأمةةت امةةخ وكانةةت واقتةةات عنةةد "
يو نةةةا ." )مةةةريم ةوجةةة  كلوبةةةا ومةةةريم المجدليةةة 

إتا مةةةم بيةةةنهم كانةةةت ام يسةةةو ا يسةةةو  ( 91/52

الةةتي يتاةةّت  علةة  الصةةلي  وياةةاني فةةي ل  اتةةخ 
 .األميرة

ها يمكننا تمّيا مدى ماانةاة اّم تهةهد علة  عةتا  
ومةةةوت ابنهةةةا؟ ويومهةةةا كةةةام الةةة  جانبهةةةا يو نةةةا 

علةة  قلةة  يسةةو  لةةتلك   ال بيةة  التلميةةت األ ةة  

 .نرى اي وا د مم التالميت غيره هناك

بةةةةال وار يمكةةةةم ل هةةةةيا  ام تت ّيةةةةر 
 .وتلك بإقتراح آرا  أمرى

انةةةا   اسةةةتباد ال ةةةوار مةةة  اي قةةةوة 
 ...تموض ال ر 

فةةي باةةض األ يةةام يجةة  ام يتواجةةد 
ال ةةوارا فهةةو م ةةوة وا ةةدة ل مةةاما 

ألنخ مم دوم تلةك ! ويد ممدودة دائما
 ".فإننا ن لق البا  الو يد للسالم

ت ديةدا نسةتمر مم اجا هته النوايا بال
بالةةدعا  فةةي مةارنةةا لمةةريم الاةةترا  
ملكةةة  السةةةالم  تةةة  تتةةةت  مسةةةارات 
جديةةةدة وغيةةةر متوقاةةة  مةةةم ال ةةةوار 
والمصةةةةةال   فةةةةةي قلةةةةةو  الهةةةةةاو  
وال كةةةةام مت لبةةةةةيم علةةةة  التصةةةةةايد 

 .األعمق للموت والدمار
ام لقةةة  مةةةريم ملكةةة  السةةةالم عةيةةةة 
علةةة  قلةةة  الهةةةا  المسةةةي ي وتلةةةك 

ي نِهةةأ بتضةةا اتمتبةةار الرو ةةي الةةت
فةةي مدي وريةة ا وقبةةا بضةةا  عقةةودا 

فةةي تروة ال ةةر  الاالميةة  األولةة  و
امةةةةةةر البابةةةةةةا  9191ايةةةةةةار  2فةةةةةةي 

بنةةةةديكتوخ المةةةةامخ عهةةةةر اسةةةةاقت  
الاةالم برفةة  الةةدعا  الة  مةةريم ال بةةا 

 بال دنخ بدعوتها ملك  السالم
 
 

 

 

الصةةةةوت  ربمةةةةاالبابةةةةا فرنسةةةةيخ هةةةةو 
الةتي ي ةّ  و الو يد الباقي في اوروبةا

اقويا  الاةالم تتمةات م ةوات ملموسة  
 .تنها  ال ر  وتجن  كارث  نووي 

منةةت مةةدةا  لةة  مةةم جميةة  األ ةةرا  
أفّكةةر بالقسةةوة " :وقةة  ةوباةة  الةةدمار

عل  الاديد مم األبريا  الةتيم يةدفاوم 
جنةةةةوم  مةةةةم جميةةةة  . ثمةةةةم الجنةةةةوم

 " !ألم ال ر  جنوم الجهاتا
 

لقةةةد دعانةةةا للصةةةالة مةةةم اجةةةا جميةةة  
البلةةدام التةةي تمضةة  لل ةةر  ومةةّ  
بالةةتكر اوكرانيةةا وروسةةياا  البةةا قبةةا 

 :كا هي  هتاع  مريم الاترا 
هم فةةي تهةةتيم البلةةديما سةةبق ام كّرسةة"

. ههر آ  الماضي لقل  مريم ال ةاهر
امةةةةةي ان ةةةةةري الةةةةة  هةةةةةتيم البلةةةةةديم 

يما ان ةةةةري الةةةة  اوكرانيةةةةا الم بةةةةوب
ن م ب اج  . وروسيا وامن يهم السالم

وردد في ةيارتخ األميرة  ".ال  السالم
ا م انخ مم الصةا  :"ال  كاةامستام

مهارك  ال وار م  الدوا التي اهالت 
انخ صا  ولكم   يج  ام  ...ال ر 

 نستسةةلما علينةةا إع ةةا  الجميةة  فرصةة 
 اا انخألنخ هناك دائما إ تم! لل وار

 
 

وإدراج هةةةةةةةةةةةته الصةةةةةةةةةةةالة فةةةةةةةةةةةي 
يةةةةا ملكةةةة  السةةةةالما :"الكيرياليسةةةةوم 
 ..."تضرعي ألجلنا

م قرارا قويةاا صةرم  عالمية  لقد كا
مم البابا والكنيس  ن و السما ا ن ةو 
قلةة  يسةةو  تيقةةا  ال ةةر  بهةةتاع  
 .مريم والدة اتلخ ووسي   كا النام

هةةةتا الةةةدعا  البةةةابوي كةةةام السةةةب  
علة  : الم دد لل هورات فةي فا يمةا

التةةةةور إسةةةةتجابت السةةةةيدة الاةةةةترا  
بصتتها ملك  السالم لدعا  هةا    

ايار  91ي  ايام فق  اي في وباد ثمان

وبالت ديد في مهد السالم فةي  9191

 .البرت اا
عل  التور اعلنت سيدة فا يمةا عةم  

الوسائا التةي تسةاعدنا فةي ال صةوا 
المسةةةةةةب  ا  -علةةةةةة  هبةةةةةة  السةةةةةةالم
ولةةو  ارتةةةداد . واتعتةةرا  والتوبةةة 

الكنيس  والاالم الة    والاةودة الة  
اآل  لكةةةةةام هنةةةةةاك م ةةةةةر وهةةةةةيك 

 .و  امةرى اسةوأ بكثيةرل دو   ةر
اعتقةةةةةد ام مةةةةةا ي ةةةةةد  اآلم يسةةةةةلّ  
الضةةةةو  اكثةةةةر علةةةة  هةةةةتا الوضةةةة  

 مترق المأساويا كما لو كنا امام
 

 2تتمة صفحة 
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 جوسيبي وروةانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 من فاطيما الى مونتيكياري
 التصحيحية "التكفيرية"اهمية المناولة 

 ال مت لوسيا في  هوراتها في فا يماسبق وهر تها التي  االمناول  التص ي   امبيارينا جيلي  ممماريا روةا ميستيكا   لبت

 .في الاالم كلخ تهريم األوا 91يوم ام تنتهر 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

  مريم ملكة السالم
 1تتمة صفحة 

 

 

في هةته المر لة ا نريةد ام نن ةر 
بايةةةوم اآل  بةةةادرة امةةةا نهةةة ت 
مةةرمرا فةةي مةارنةةا ممةةا سةةاعدنا 
علةة  إمتبةةار هةةدة الصةةالة وثقتنةةا 

البةةةادرة وهةةةته  الم لقةةة  بالاةةةترا 
 ضةةةةةةةةور كثيةةةةةةةة  : تتمثةةةةةةةةا  

لمجموع  مم األموات  المرسليم 
 الترنسيسةةكام والمكرسةةيم لمةةريم
ال بةةا بةةال دنةةخا والتةةي تأسسةةت 
في هةهر تمةوة مةم قبةا م راننةا 
بيةةار ان ونيةةو والةةتيم ي ضةةروم 
يوميا الة  المةةار ت يةا  القةداخ 
 .بالتراتيا والصلوات والسجود

ن ةةةم ممتنةةةوم  قةةةا لماريةةةا روةا 
للهب  التةي من تنةا إياهةا وميستيكا 

مةةةم مةةةالا  مةةةاخ وفةةةرح هةةةته 
النتةوخ المكرسة ا عالمة    هةك 

لةةةة  انهةةةةا  يةةةة  تكةةةةوم فيهةةةةا ع
موجودة يستمر الروح القةدخ فةي 

فةةةي ماصةةة   تمصةةةي  كنيسةةةتها 
األوقةةات التةةي يسةةود فيهةةا جتةةا  
القلو  والمو  ليمن   ياتةخ مةم 

 .اجا مملك  الجن 
 

 رئيس المزار   
 ماركو البا 

 
 

جسةد عيةد "ا يوم 9166أ  مم عام  6في 

 هةةرت ماريةةا روةا ميسةةتيكا فةةي   "الةةر 

ارسةةةلني ابنةةةي اتلهةةةي :"فونتانيةةةا وقالةةةت

مجددا ل لة  اتت ةاد الاةالمي فةي المناولة  

 91وام يكةةةةةوم تلةةةةةك فةةةةةي . التصةةةةة ي ي 

ام هةةتا التكةةريم هةةو للاةةالم  .تهةةريم األوا

اجم  و لجاةا بيارينةا تتهةم مةدى إهتمامهةا 

بةةاألمر اع تهةةا الاةةترا  وعةةدا موجهةةا الةة  

ال  المرمنيم التيم يسماوم لهةم مدام   و

ر  علةة  هةةته علةة  الاةةالم ام يتّاةة" :قائلةة 

  91المبادرة المقدس  والتي ستبدأ في 

 

مةةم هةةتا الاةةام للمةةرة األولةة   تهةةريم األوا
ام الكهنة  والمةرمنيم . ر في كا عامركتوست
يم يةةةردوم هةةةتا السةةةر سةةةأفيض علةةةيهم تالةةة

  .بنامي ال ةيرة 
مةةةم ثةةةم  لبةةةت الاةةةترا  ام يق ةةة  القمةةة  " 

ال قوا الموجودة جانة  فونتانيةا وام يرسةا 
قولةةوا لةةخ " :للتبةةركالةة  البابةةا بةةولخ السةةادخ 

اميةةرا بإسةةم  "بةأم هةةتا القمةة  تبةارك بةيةةارتي
يسو ا إقتر ةت مةريم الاةترا  ام ياةود قسةم 
مم هتا القمة  الة  مونتيكيةاري وجالةخ مبةةا 
يقدم اثنا  التبي ة  والقسةم اآلمةر اوصةت بةأم 

 .يرمت ال  فا يما
 

 

 

  

 
 

 رق ي دد مصير البهةري  ومةال  الكثيةر 
وفةةةي هةةةته المتةةةارق الرمةيةةة   :مةةةم النتةةةوخ

والتريدة مم نوعها تةاري   ضةارة الهةاو  
تلاةة   .اقويةة اوالتةةي لهةةا  تمةةا مانةة  رو يةة

ا قادرا علة  دورا  اسما وفاا  هتاع  مريم
الة   المتجهة  مصير البهري  مواجه  وت يير

 .الهرا  وتدمير التات
 آمليمالسالما ن م ناهد بثق  متجددة ال  ملك 

 " :ام تساعدنا في هتا الوقت عل 

عل  مال  الرجا  آمم عل  الرجا  

مت لبيم عل   "(9:81رو ) ...

ال قوق واتستسالما مت لبيم عل  

النا نرى المن ق الدنيوي التي يج

وليخ  مصير البهري  بايوم األقويا 

.بايوم اآل  الر يم  

المسؤل عن المزار مع مجموعة من الشابات المرسلين المكرسات للحبل بال دنس، اسسها المطران بيار  
 .انطونيو في شهر تموز الماضي، وهي موجودة دائما في المزار لتنشيط الترانيم والصالة والسجود

 

هناك ادل  موثقة  علة  ام رغبة  مةريم 
 ية  كتةة  . الاةترا  قةد ت ققةةت  ينهةا

المونسنيور انريكو غالبياتي فةي كتابةخ 
بةأم  "ماريا روةا ميسةتيكا ام الكنيسة "

هةةكر  اسةةق  فا يمةةاا فيناتسةةيو بيريةةرا
 عل  هدي  القم ا روما
انةةخ موجةةود فةةي يوميةةات بيارينةةا  كمةا  

 9161 ايةار 1مم الاام التةالي اي فةي 

ا ام مريم الاترا  ا ثتها علة  ال لة  
مةةةةم مرهةةةةديها الةةةةرو ييم غوسةةةةتينو 
كةةاربم و ايالريةةو والقةةديخ المسةةتقبلي 

 ام يقوموا بأقص   لويجي نوفاريخا
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مضةة  الوقةةت وردة فاةةا المةةرمنيم لةةم 
. تكم كافي  ولم تمتثا كتاي  ل ل  مريم
لةةتا عةةادت لت هةةر مجةةددا فةةي فونتانيةةا 
 6فةةي التةةاري  المةةتكور اعةةاله اي فةةي 
آ ا  يةةةة   هةةةةرت وهةةةةي مةةةةا تةةةةةاا 

ألنخ عل  الةرغم مةم كةا   ةين  وكئيب 
ام البهةةةر مةةةا "ةياراتهةةةا و هوراتهةةةا 

: ةالةةةةوا يواصةةةةلوم إسةةةةا اتهم للةةةةر  
لتلك ارغ  في إت ةاد عةالمي للقربةام "

يانةةةي " عةةةالمي" "المقةةدخ التصةةة ي ي
خ مو ةةدة تو ةةد رو يةةا الكنيسةة   قةةو

 .م  الاالم اجم 
تةةةم تأكيةةةد هةةةته المبةةةادرة فةةةي ال هةةةور 

 ية  قالةت  :916المتكور اعاله عةام 

بةةأم الةةدعوى الةة  قلبهةةا ال ةةاهر والةة  
 ةةةةة  القربةةةةةام المقةةةةةدخ هةةةةةو بسةةةةةب  

األنتةةخ التاهبةة  "إهتمامهةةا وقلقهةةا علةة  
" الةة  الةةدمار والاةةتا  فةةي الاةةالم اجمةة 

ة فةةةي ال ةةةالم الكنيسةةة  الم مةةةور"مةةة  
 " المرو  كما لم يسبق لها مثيا

ام الاةةةا  الو يةةد لاةةدم إيمةةام الهةةا  
بكا  والالمبا ة وإهان  الر  والتجدي 

مةةا يمصةةخا هةةو ام تصةةب  قلوبنةةا نقيةة  
بةةدوم م ايةةةا وممتلئةةة  مةةم ناةةةم والةةةدة 
اتلةةخ ا إضةةاف  الةة  تنةةاوا اتفمارسةةتيا 

 .ت ت هكلي المبة والممر
مةةريم و بنةةا لهةةا إتا ام تكريسةةنا لقلةة  

وليسةةةةةو  اتفمارسةةةةةتياا اي المناولةةةةة  
بإيمةةةةام وإسةةةةت قاق بقلةةةة  مةةةةاا مةةةةم 
الم يئةة  همةةا الوسةةيل  األفضةةا للتكتيةةر 

 .للر  يسيئوم عم التيم 

كهةةتت  9166تهةةريم الثةةاني  99فةةي 

السيدة الاترا  لبيارينا ام الةر  يسةو  
الةةةر  لهةةةد   جسةةةد ارسةةةلها يةةةوم عيةةةد
لةةةةدعوة النتةةةةوخ ل ةةةة  "م ةةةةدد وهةةةةو 

المقدخا ألنةخ هنةاك الاديةد مةم  القربام
النةةاخ مةةم بةةيم اولئةةك الةةتيم ياتبةةروم 
انتسهم مسي يوما يرغبةوم فةي التقليةا 
مةةم اهميةة  يسةةو  فةةي القربةةام وجالةةخ 

 !".مجرد رمة
لتلك ايضةا جئةت : "وباد بره  اضافت

أل لةةة  اتت ةةةاد الاةةةالمي فةةةي المناولةةة  
 ".التص ي ي 

 
 

 اردو كانياتو ريك
 

 

باتت ةةةاد مةةة  اسةةةاقت  فا يمةةةا  جهةةةدهم
 91عل  نهر المناول  التصة ي   فةي "

 ".تهريم األوا مم كا عام
ايضةا فةي   هرت ماريةا روةا ميسةتيكا

ا :916عةةةةام  مةةةةم تهةةةةريم األوا 91

امبةةةري كةةةا :"وهةةةي ت هةةةر إمتنانهةةةا 
او دي الةةةةةةةةتيم تمسةةةةةةةةكوا برغبتةةةةةةةةي 
وانضةةةةةةموا الةةةةةة  ممارسةةةةةة  المناولةةةةةة  

نامةةةةا   التصةةةة ي ي  بةةةةأنني سةةةةأمن هم
 ".غةيرة

كةةا الةةد ئا فةةي  لةة  مةةريم بالمناولةة  
التصةةةةةةةة ي ي  فةةةةةةةةي رسةةةةةةةةالتها فةةةةةةةةي 
مونتيكيةةاري تهةةير وتركةةد ثةةال  امةةور 

 :ب اي  األهمي 
  واقةةةةة  ومركةيةةةةة   ضةةةةةور اهميةةةةة 9

 المسي  في اتفمارستيا

وسةةةا   مةةةريم المالصةةةي  والتاالةةة   5

 والمتمثل  بقلبها ال اهر

 .الراب  بيم مونتيكياري وفا يما 1

ومةةةةا يلتةةةةت انتباهنةةةةا ام ماريةةةةا روةا  
ميسةةةتيكا  ةةةددت يةةةوم اتت ةةةاد الاةةةالمي 
 91للقربةةةةام التصةةةة ي ي فةةةةي تةةةةاري  

تهةةةةةريم األوا وهةةةةةو تةةةةةاري  تكةةةةةرى 
فةي فا يمةا وبالت ديةد  ا  األمير هوره

فةةي كوفةةا دي ايريةةاا راب ةة  مي ةةا مةة  
إضاف  الة  جوانة  امةرى . هتا ال د 

تاتبةةةةةةر كمةةةةةةتم ثابةةةةةةت بةةةةةةيم فا يمةةةةةةا 
فتةةةي اولةة   هوراتهةةةا " .ومونتيكيةةاري

قةةّدمت والةةدة اتلةةخ  9111لبيارينةةا عةةام 

هةار   "نتسها علة  انهةا سةيدة فا يمةا 
ي قدومها ال  بريهيا باد كا ما  د  ف

 .ارض البرت اا
اتيةةةت الةةة  فا يمةةةا مةةةم اجةةةا تقةةةديخ "

كما كهتت ال  بيارينا فةي " الاالم اجم 

واتيةةةت الةةة  بونةةةات   9111ايلةةةوا  6

وال  بريهيا  لتقديخ الاائالت المسي ي 
اي رجةةةاا "لتقةةةديخ النتةةةوخ المكرسةةة  

 .الديم
فةي فا يمةا :"كةانوم األوا 1قالت في و

خ لقلبةةةي وفةةةي بونةةةات ينهةةةرت التكةةةر
ت ام تكرخ الاائالت المسي ي  اما  لب

فةةةةي مونتيكيةةةةاري فأنةةةةا ارغةةةة  بجمةةةة  
خ يالتتةةةاني لةةةروةا ميسةةةتيكا مةةة  التكةةةر

لقلبةةي وإدمالهةةا الةة  األديةةرة والمااهةةد 
الدينيةة  فتنةةاا النتةةوخ  المكرسةة  نامةةا 

فةي هةته  ".غةيةةرة مةم قلبةي األمةومي
المناسب ا اعلنةت الاةترا  ام تمتةتم فةي 

بدأتةخ عةام  مونتيكياري مهروعها الةتي

 تي كاملوافي البرت ااا 9191

 
 
 

 

يهةةد  الةة  كةةا فةةرد وجةةة  مةةم البهةةري ا 
والاةةةةةةةةائالت المسةةةةةةةةي ي  واألهةةةةةةةةما  

فتةةي فا يمةةا  لبةةت الاةةترا   .المكرسةةوم
للمةةةةةرة األولةةةةة  اتت ةةةةةاد فةةةةةي المناولةةةةة  
التص ي ي  كاالج للمااناة التي ل قت بها 
بسب  الم ايا الكثيرة التي يرتكبهةا البهةر 

كمةةا  لبةت تلةةك . قلبهةةا ال ةاهر جر ةت و
 .مرة امرى في مونتيكياري

فةةي البرت ةةاا وباةةد إنتهائهةةا مةةم وصةة  

ا قالةت 9191تمةوة  91الج يم وتلك في 

السيدة الاترا  الموهة   بةاألبيض للرعةاة 
انةةخ لتجنةة  وقةةو   ةةر  عالميةة   الةةثال 

ثالثةةة  فهةةةي ت لةةة  مةةةنهم تكةةةريخ روسةةةيا 
المناولةةةة  لقلبهةةةةا ال ةةةةاهر كمةةةةا و لبةةةةت 

التص ي ي  في كةا اوا سةبت مةم الهةهر 
 .ولمدة ممخ اههر متتالي 

كةةةةانوم  92وباةةةد عةةةةدة سةةةنوات اي فةةةةي 

ا ةارت لوسةةةةةيا 9152األوا مةةةةةم عةةةةةام 

دوخ سةةانتوخ فةةي بونتيتيةةدراا فةةأ هرت 
ام : "لهةةا قلبهةةا الملةةي  باألهةةواك هةةار  

: البهةةةر الجا ةةةديم يجر ةةةوني بإسةةةتمرار
 "تلةةك  يوجةةد مةةم ياوضةةني عةةم "وانةةخ 

التجةدي  والتةدنيخ والالمبةا ة إضاف  ال  
الاةةترا   سةةألتمةةم قبةةا البهةةري ا الةة    

الرائيةةةةةة  اتا مةةةةةةا كانةةةةةةت ترغةةةةةة  فةةةةةةي 
واعةدة بالتاةية  المقدسة  لكةا ... مواساتها

مةةالا  ياتةةخ ولممسةة  اهةةهر  مةةم يتنةةاوا
متتالي  القربام المقدخ كةا اوا سةبت مةم 

 ايا م  اتعترا  والتوب  عم الم الههرا
علةة   وتةةالوة الورديةة  والتأمةةا بأسةةرارها

دقيقةة  اي اقلةةخ سةةر وا ةةد مةةم  92األقةةا 

 .اسرار الوردي 
ليةا  الةثال  ثم  هر يسو  بنتسةخ للرعةاة 

ليوض  لهم بأم عةدد ايةام  9111ايار  51

تاةةويض "السةةبت المهةةار اليةةخ عبةةارة عةةم 
 "للجةةراح الممةةخ فةةي قلةة  مةةريم ال ةةاهر

 :وهته الجراح تتمثا  
 نخالتجاتي  ضد ال با بال د – 9

 ضد عتريتها – 5

ضةةةةةد امومتهةةةةةا األلوهيةةةةة  ورفةةةةةض  – 1

األقةةواا  – 1اتعتةةرا  بهةةا كةةأم للبهةةري 

و التةةةةي ت ةةةةرخ فةةةةي النتةةةةوخ الالمبةةةةا ة 
 إ تقار مريم الكلي  القداس 

المجةةروح  تةةدنيخ صةةورها المقدسةة  – 2

 مم قبا النتوخ البهري  تماما كما اوض  
بيارينةا مةدافاا عةم مةريم  يسو  بنتسخ ال 

 بأنةةخ عنةةد إهانةة  مةةريم هنةةاك  تمةةا إهانةة  
 .تبنها
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 ميستيكا روةوا ماريا مرسس  تصدر كا ههريم مجلّ 

P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY 

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina 
 :اتتصاا الرجا  للتواصا

Loc. Fontanelle - Via Madonnina 

Tel: 030 964111111464000 :هاتف 

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it 

 www.rosamisticafontanelle.it :التالي اإللكتروني الموقع
 جماي    تب ي الرب  

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 

Expedition en abonnement postal 
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia 

بإدارة جمعية ماريا روزا ميستيكا   روزانا بريشيتي : المدير المسروا    
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990 
Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs) 

  633/9102مرسوم  لبنان–بعبدات  –ماريا روزا ميستيكا عائلة :   ترجمة الى اللغة العربية 

  جويس فرنيني صايغ                                                                   

عل  الراغبيم في التبر  او المساهم  الرجا  إستمدام التتاصيا 
 : المصرفي  التالي 

Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE 
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté - 
Inscrit au registre des personnes morales au n ° 550 du 
05/14/9103” 
BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA 
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62 
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POSTE ITALIANE Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69 
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 2022  كانون األول  شرين2ت– 1شرينتاإلحتفاالت  برنامج
  يد الشبيبةع: األول من الشهراألحد 

 يوم لتقديس كهنة الرعايا: ث من الشهرالثالاألحد 

 جل الدعوات الكهنوتيةللصالة من امخصص  يوم :الرابع من الشهراألحد 

 قداس للجاليات السريالنكية 99812  :كل شهراألحد الرابع من 

 األولتشرين 

   ايام األعياد   :األسبوعم ايا
 إعترافات0 9:011 –96811و  95011 –91811     إعترافات0 ::960

 سجود 0  96811وردية     96811                الوردية 0  :9603

 قداس  ::910   قداس  ::910

 (الصلوات يوم من  95يسبقها )يوم مريمي 0 من كل شهر 11

 احتفاالت خاصة

 رعوي للجالية الهندية في سويسراحج  – تشرين األول 1-2

 الجوقة القداس يترأسه الكهنة المرافقين ويخدم القداس0  91811

 لمانيةمن سويسرا اإل الهندية

عيد سيدة النصر ملكة الوردية قداس إضافي  :تشرين األول 7الجمعة 

 51811عن اإحتفاالت اليومية عند الساعة 

 اليوم العالمي للمناولة التصحيحية  ::تشرين األول 9األحد 

امام المصلوب في الباحة رتبة تبريك الخبز يتبعه زياح روزا  91811

 ميستيكا

 القداس  91811

 بركة –سجود ومغفرة تعويضا عن الغهانات للقربان المقدس  96811

 قداس  91811

 (يوم من الصلوات  95يسبقها )يوم مريمي  0من كل شهر 11 

 إعترافات وسجود صامت امام القربان 96811

 اإلحتفال بالذبيحة اإللهية 91811

 البدء بالتوقيت الشتوي تشرين األول 13األحد 

 اإلحتفاالت ساعة من الوقتتؤخر 

   ايام األعياد   :األسبوعم ايا
 إعترافات0 91011 –::920و  95011 –91811     إعترافات0 ::920

 سجود 0  :9203وردية     ::920                الوردية 0  :9203

 قداس  ::960   قداس  ::960

 (برنامج األعياد) جميع القديسين عيد0  تشرين الثاني 1الثالثاء 

 تذكار جميع الموتى 0 تشرين الثاني 5األربعاء 

 قداس على نية كل المحسنين الى المزار احياء وأموات 96811

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول من شهر تشرين الثاني وكانون األولالسبت 

 إحتفاالت على شرف قلب مريم الطاهر

 قداس  13:13  وردية وإعترافات          13:33

 قداس :  10:33   وردية  13:13

 (غفران لزوار المزار)إحتفال بمناسبة يسوع الملك : تشرين الثاني 23األحد 

 تشرين  الثاني بدء السنة الطقسية  27األحد 

 قديس لومباردي عيد القديس امبرواز0  كانون األول 7األربعاء 

 غحتفال ليلة عيد الحبل بال دنس 96811إعترافات      0 92811

 مسؤل العام عن ابرشية بريشيا مونسنيور غايتان فونتانا الذبيحة اليترأس 

 محبة وثقة لمريم روزا ميستيكا ام الكنيسةفعل 

 عيد الحبل بال دنس0  كانون االول 8الخميس 

 (األبانا والسالم  )صالةإعترافات، مناولة ) كامل لزوار المزار غفران 

 إعترافات:  91811صالة الصباح      :   1811(   عل  ني  البابا

 ساع  النام الاالمي  95811القداخ يترأسخ المسرا عم المةار :  99811
 التبي   اتلهي   96811إعترافات     92811

األ د الثال  مم ةمم الميالد  و س  تقاليد الايد يتم : كانون األول 11األحد 

 .تبريك اهما  ال تا يسو 

 مريم كروسيتيسا دي روةاعيد  –كانون األول  13الخميس 

 دبد  تساعي  الميال:  كانون األول 10الجمعة 

 قداخ مسائي ليل  عيد الميالد 96811 :كانون األول 22السبت 

 ( س  برنامج األعياد )ات تتاا بايد ميالد يسو :  كانون األول 23األحد 

 س  برنامج ) عيد القديخ إيتيام الههيد األوا: كانون األول 20اإلثنين 

 (األعياد
 ام في المةاروالدة اتلخ امكاني  غترات تتاا بمريم : كانون األول 11السبت 

  (عل  ني  البابا (األبانا والسالم  )صالةإعترافات، مناولة 

 التبي   اتلهي   96811إعترافات     92811

 .مريمي وتبريم باتفمارستياةياح 

 ام في المةارامكاني  غترتهنئ  مريم :  2321كانون الثاني  1األحد 

  (عل  ني  البابا (األبانا والسالم  )صالةإعترافات، مناولة 

 التبي   اتلهي   96811إعترافات     92811

 

 info@rosamysticafontanelle.it +  11111161999 :للمالومات

 

******غفران كامل ******  :مالحظة  
امكاني  ال صوا عل  غترام كاما عند  المرمنيم تتكار الموت بمناسب   ●

5ت 5 هرا  ت  كاما نهار  5ت 9ةيارتكم للمةار او ألي كنيس  وتلك بد ا مم   

اي  امكاني  ال صوا عل  غترام كاما عند ةيارتكمتتكار الموت   بمناسب  ●

تهريم الثاني : ت   9مقبرة وتلك مم   

 الهرو  الم لوب  لل صوا عل  ال ترام
بالم ايا التملي عم إرتكا   ●  
عترا  ات ●  
المهارك  في التبي   ●  
  عل  ني  البابا (األبانا والسالم  )صالة●
 عما ر م  رو ي او ماديفاا ●
  تقدم  ا منا وتجاربنا ب   ال  الر  ●

 

  


