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MARYJA, KRÓLOWA POKOJU
Papież Franciszek, jako jedyny autorytet w Europie, nie przestaje wzywać
światowych przywódców aby podjęli
konkretne kroki w celu uniknięcia
konfliktu nuklearnego. Od dłuższego
czasu wzywa z mocą wszystkie strony
konfliktu do zatrzymania tej bezsensownej gonitwy ku samozagładzie;
„Myślę o tym wielkim okrucieństwie,
o tak wielu niewinnych ludziach, którzy to całe szaleństwo przypłacają
własnym życiem, tak to jest szaleństwo wszystkich stron tego konfliktu,
bo wojna jest szaleństwem”. Papież
zachęca nas abyśmy modlili się za
wszystkie te kraje które są zawikłane
w wojnę, a szczególnie za Ukrainę i
Rosję, wzywając przede wszystkim
wstawiennictwa Dziewicy Maryi;
„Obydwa te kraje, mówił w miesiącu
sierpniu, poświęciłem Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech Ona sojrzy
na te dwa państwa umiłowane przez
Boga, na Ukrainę i Rosję i niech przyniesie im pokój”. Podczas ostatniej
podróży apostolskiej do Kazachstanu Ojciec św. powiedział zaś: „Wiem
że zawsze było i jest bardzo trudno
rozpocząć dialog z krajami które rozpoczęły wojnę...Jest naprawdę trudno, lecz nie możemy tej możliwości

odrzucić, trzeba dać szansę dialogu
wszystkim!” Dać możliwość dialogu
gdyż poprzez dialog zawsze można
zmienić stan rzeczy, chociażby dać
inny pukt widzenia. Nie wykluczam
dialogu z żadnym mocarstwem będącym w stanie wojny...Często dialog
wymaga bardzo powolnego posuwania się do przodu z wyciągniętą dłonią, ale posuwania się zawsze! Jeśli
nie, to wtedy zamykamy ostatnią rozsądną furtkę do pokoju”.
Właśnie według tych intencji w naszym Sanktuarium wzywamy wstawiennictwa Dziewicy Maryi, jako
Królowej Pokoju, aby otworzyła Ona
nowe, nieoczekiwane perspektywy
dialogu i pojednania w sercach przywódców i narodów, przezwyciężając
tę bezsensowną eskalację zniszczenia i śmierci.
Tytuł Maryi Królowej Pokoju, tak
drogi chrześcijanom, przede wszystkim dzięki duchowemu doświadczeniu powstałemu w Madjugorje, w
rzeczywistości został wprowadzony
do użytku stosunkowo nie dawno: 5
maja 1917 roku Papież Benedykt XV
polecił wszystkim biskupom świata
aby zwracali się w modlitwie, wraz
ze swoimi wiernymi, do Niepokalanej

wzywając Jej wstawiennictwa jako
Królowej Pokoju i nakazując aby do
litanii Loretańskiej dodane zostało
wezwanie „Regina pacis, ora pro nobis”. Była to bardzo ważna decyzja,
nazwać by ją można krzykiem modlitwy Papieża i Kościoła Uniwersalnego ku niebu, zwracając się z błaganiem do Serca Jezusa, poprzez Serce
Maryi, Matki Jezusa i pośredniczki
wszystkich łask, z błaganiem aby wojna została zatrzymana. Ta modlitwa
została uznana jako główna przyczyna późniejszych objawień Maryi
w Fatimie: Maryja w odpowiedzi na
wezwanie ludu Bożego ukazała się 8
dni później, 13 maja 1917 roku, właśnie w Cova da Ira (kolebka pokoju),
w Portugalii. Wskazała Ona już wtedy najskuteczniejsze narzędzia aby
wyprosić dar pokoju i uniknąć wojen
jeszcze straszniejszych: różaniec, pokutę i nawrócenie serca. Narzędzia
te miały prowadzić wiernych i cały
świat do przyjęcia postawy pokory i
nawrócenia, jako powrotu do Boga.
Jestem przekonany że przeżywany
przez nas aktualnie okres historii
podkreśla bardzo mocno tę dramatyczną konieczność, wydaje się jakoCIĄG DALSZY NA STR. 2
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by świat znajdował się na rozdrożu,
które może być decydujące dla losów ludzkości i dla zbawienia wielu
dusz. Na tych rozdrożach historii i
cywilizacji, które mają także mocne
znaczenie duchowe, wstawiennictwo
Maryi przyjmuje określoną rolę, rolę
decydującą jeśli chodzi o losy ludzkości, która wydaje się być skierowana
w sposób niemalże nieuchronny ku
bezsensowności i samounicestwieniu.
Z odnowionym zaufaniem powierza-

my się Królowej Pokoju, aby dopomogła nam w tym trudnym czasie „mieć
nadzieję wbrew wszelkiemu braku
nadziei”, przezwyciężjąc zniechęcenie i rezygnację, wychodząc z ciasnej
logiki tego świata, która każe nam
spoglądać na losy świata i na innych
spojrzeniem mocarzy tego świata
zamiast spoglądać nań miłosiernymi
oczyma Ojca. Niech to nasze miłosierne spojrzenie pomoże nam dostrzec
znak nadziei, który ostatnio rozkwitł

Rektor Sanktuarium wraz ze wspólnotą młodych kobiet poświęconych do życia konsekrowanego, Franciszkańskimi Misjonarkami Niepokalanej, powołaną do życia w
miesiącu lipcu przez naszego Biskupa Pier Antonio, i obecną na codziennie w Sanktuarium w celu animowania śpiewu, modlitwy i adoracji podczas nabożeństw.

w naszym Sanktuarium, a który pomaga nam przeżywać intensywnie
naszą modlitwę i nasze zawierzenie
Maryi: tym znakiem jest obecność u
nas licznej wspólnoty dusz Bogu poświęconych. Chodzi o Zgromadzenie
Franciszkańskich Misjonarek Maryi
Niepokalanej, ustanowione w miesiącu lipcu b.r. przez naszego Biskupa
Pierantonio i codziennie obecnych w
Sanktuarium aby organizować w nim
życie liturgiczne (modlitwę, śpiew i
adorację). Jesteśmy bardzo wdzięczni Róży Duchownej, za dar jakim nas
ubogaciła poprzez entuzjazm i radość tych dusz Bogu poświęconych.
Jest to ewidentny znak że tam gdzie
Ona jest obecna, tam jest obecny
również Duch Święty, uświęcający i
czyniący owocnym swój Kościół, nawet w takich trudnych czasach, jak
ten który właśnie przeżywamy, kiedy
zdaje się przeważać jałowość serc i
bojaźń przed oddaniem własnego życia dla Królestwa Bożego.
REKTOR SANKTUARIUM
Ks.Prałat Marco Alba

Od Fatimy po Montichiari:
znaczenie Komunii Wynagradzającej

Maryja Róża Duchowna prosi Pierinę Gilli, aby zwyczaj Komunii Wynagradzającej, objaśniony
siostrze Łucji z Fatima, ropowszechniony został na cały świat każgego 13 października .
Maryja, Róża Duchowna „ukazuje
się” w Fontanelle Monteklareńskim
dnia 6 sierpnia 1966 roku, w uroczystość Bożego Ciała, i oświadcza:
„Mój Boski Syn Jezus przysyła mnie
tu ponownie aby prosić o Światowe
Zjednoczenie Komunii Wynagradzającej. Niech to wydarzenie zrealizuje się 13 października”. Nabożeństwo to jest dla wszystkich, i aby
przypieczętować i podkreślić jego
wagę, Maryja zwraca się do kapłanów i wiernych, którzy przyjmą Jej
wezwanie, z tą obietnicą: „Niech
zostanie rozpowszechnione na cały
świat to święte nabożeństwo, które w tym roku odbędzie się po raz
pierwszy, ale będzie wciąż kontynuowane. Kapłanom i wiernym, którzy
2

odpowiedzą pozytywnie na nabożeństwo Komunii Wynagradzającej, zapewniona będzie obfitość
moich łask”. Następnie Dziewica
Mayja prosi aby ziarno z pól uprawnych w Fontanelle zostało zebrane i wysłane do Papieża Pawła VI,
aby je błogosławił: „Niech zostanie
powiedziane że zostało ono pobłogosławione przez nasze życie”.
W imię Jezusa Maryja zaleca aby
część owego ziarna została oddana
do Montichiari a część wysłana do
Fatimy. Istnieją dokumenty które
poptwierdzają że to pragnienie Maryi zostało zrealizowane: Ks. Prałat
Enrico R. Galbiati w swojej książce
„Maryja, Róża Duchowna Matka Kościoła odnotowuje iż biskup Fatimy

Venanzio Pereira dziękował za dar
zboża, które dotarło do Fatimy z
Rzymu, podczas gdy w Dzienniczku
Pieriny można znaleźć potwierdzenie pośrednie tegoż wydarzenia,
kiedy to rok później, dokładnie 4
maja 1967 roku, Maryja zachęca
Pierinę aby jej spowiednicy Giustino Carpin i Ilario Moratti, oraz
przyszły święty Luigi Nowarese dołożyli wszelkich wysiłków i wraz z
biskupem Fatimy, zorganizowali
Kmunię św. Wynagradzającą i aby
obchodzona była ona 13 października oraz aby została rozpowszechniona po całym świecie. W 1968
roku Maryja Róża Duchowna „ukazuje się” Pierinie 19 października
aby okazać jej swoją wdzięczność:

„Przekaż wszystkim moim dzieciom, które zechciały przyłączyć się
do mojej inicjatywy Komunii świętej
Wynagradzającej, że wyleję na nich
obfitość moich łask”.
Wszystkie odniesienia do Komuni św. Wynagradzającej obecne w
przesłaniu z Montichiari podkreślają trzy aspekty typowe dla tego
objawienia: 1) Najważniejszy to ten,
który podkreśla centralność Obecności Chrystusa Eucharystycznego
w historii świata; 2) Kolejny mówi o
zbawczym i skutecznym pośrednictwie Maryi symbolizowanym przez
Jej Niepokalane Serce; 3) I wreszcie więź między Montichiari a Fatimą. Pierwszą rzeczą, która rzuca
się w oczy to fakt że Maryja, Róża
Duchowna wzywa do Światowego
Zjednoczenia Komunii Wynagradzającej dnia 13 października każdego roku, i jest to dzień ostatniego
objawienia Maryi w Cova da Ira, jak
gdyby łącząc te dwa wydarzenia,
ale to nie jedyny związek między
Fatimą a Montichiari. W w swoich
pierwszych „objawieniach” Pierinie Gilli w 1947 roku, Matka Boża
przedstawia się jako Maryja z Fatimy, tłumacząc że Jej przybycie na
ziemię Brescii ma związek z przesłaniem Portugalskim. Tak mówi do
Pieriny 6 września 1947 roku: „Moje
przybycie do Fatimy miało za cel
uświęcenie całego świata, w Bonate moim celem było uświęcenie
rodzin chrześcijańskich, natomiast
do Brescii (Fontanelle) przybywam
aby uświęcić dusze osób konsekrowanych)”. 7 grudnia tego samego
roku mówiła: „Dzięki Fatimie rozpowszechnione zostało nabożeństwo
poświęcenia mojemu Sercu, w Bonate starałam się aby rozpowszechniło się ono w rodzinach chrześcijańskich...Natomiast w Montichiari
pragnę aby nabożeństwo do Róży
Duchownej wraz z nabożeństwem
do mojego Serca rozpowszechnione zostały w Zgromadzeniach
zakonnych i Instytutach Życia Konsekrowanego i aby dusze konsekrowane mogły otrzymać większą obfitość łask od mojego matczynego
Serca”. W tych samych okolicznościach Dziewica Maryja oświadcza
że zakończył się cykl/plan, który
został rozpoczęty w 1917 roku w
Portugalii, i który miał za odbiorców w każdej swojej części całą
ludzkość, rodziny chrześcijańskie i

osoby konsekrowane. To w Fatimie
Maryja po raz pierwszy prosiła o
Komunię świętą Wynagradzającą,
jako skuteczny środek na cierpienia
wynikające z ludzkich grzechów,
szczególnnie na cierpienia zadane
Jej Niepokalanemu Sercu; w Montichiari prosi o to ponownie aby zamknąć rozpoczęty cykl. W Portugalii, po opisaniu Piekła, dnia 13 lipca
1917 roku, Pani ubrana w białe szaty powiedziała do trojga Pastuszków iż aby uniknąć wojny światowej, Ona sama powróci na ziemię i
prosić będzie o poświęcenie Rosji
swojemu Sercu oraz o ofiarowanie
Komunii św., jako wynagrodzenie
za grzechy ciężkie przez kolejnych
5 pierwszych sobót miesiąca. Kilka
lat później, 10 grudnia 1925 roku
ukazała się Łucji dos Santos w Pontevedra, i wskazując na własne Serce otoczone cierniem, oświadczyła
że „niewdzięczni ludzie wciąż je
przeszywają cierpieniem” i że nikt
nie pomyśli o wynagrodzeniu”. Bolejąc z powodu bezczeszczeń, profanacji i zobojętnienia względem
Boga oraz nad złym postępowaniem ludzkości, Dziewica Maryja
poprosiła wizjonerkę czy mogłaby
ją pocieszyć…obiecując że w momencie śmierci nie pozbawiona zostanie ona sakramentów świętych,
koniecznych do zbawienia duszy,
wszystkim tym którzy, podczas ich
ziemskiego życia, w pierwszą sobotę, przez 5 kolejnych miesięcy,
przystąpią do komunii św., po odbyciu sakramentu pojednania i odmówią przynajmniej jedną cząstkę
Różańca św., rozważając przez 15
minut tajemnice tej cząstki. Sukcesywnie, ukazując się Łucji w nocy 29
maja 1930 roku, sam Jezus wyjaśnił
jej że 5 sobót wynagradzających
oznaczają 5 zniewag względem
Niepokalanego Serca Maryi”. Zniewagami tymi są: 1) Bluźnierstwa
przeciwko Niepokalanemu Poczęciu; 2) Przeciwko Dziewictwie Maryi. 3) Przeciwko Jej Bożemu Rodzicielstwu i nieuznawanie Jej jako
Matkę wszystkich ludzi; 4) Zniewagi wypływające z obmawiania i
wpajania ludziom prostego serca
zobojętnienia czy wręcz nienawiści do Najświętszej Maryi Panny;
5) Profanacja świętych obrazów
Maryi. Tak więc Komunia Wynagradzająca ma za cel przede wszystkim naprawienie krzywd względem

Niepokalanego Serca Maryi, ale
oczywiście, jak wytłumaczył to sam
Jezus Pierinie, kiedy znieważamy
Maryję, ranimy także do głębi Serce
Jej Syna. Mimo upływu czasu odpowiedź ludzkości na wezwanie Maryi
jest ewidentnie niewystarczająca. I
dlatego Maryja pojawia się ponownie w Montichiari i dnia 6 sierpnia
1966 roku objawia się w Fontanelle
wciąż bolejąca, ponieważ pomimo
Jej nawiedzeń i ojawień, „ludzie
wciąż obrażają Boga: oto dlaczego
narodziło się we mnie pragnienie
Światowego Zjednoczenia Komunii wynagradzającej”. „Światowej”,
czyli takiej która złączy w jedno
Kościół Chrystusa i cały świat. Konieczność takiego przedsięwzięcia
zostaje potwierdzona ponownie w
objawieniu z 1968 roku. Z powodu
Jej wielkiego zmartwienia Marja zachęca do zwracania się ku Jej Niepokalanemu Sercu i do miłowania
Eucharystii. Oświadcza Ona że powodem Jej wielkiego zmartwienia
jest świadomość że wiele dusz całego świata idzie w kierunku zagłady
i sytuacja „Kościoła, który jak nigdy
znalazł się w ciemnościach o których czytamy w Apokalipsie”. Serce
bez żadnej zmazy grzechu i pełne
łaski Maryi, a przede wszystkim Euchrystia, Jezus żywy pod postaciami
Chleba i Wina, są i będą lekami na
niedowiarstwo, na zobojętnienie
oraz na bluźnierstwa i zniewagi
względem Boga i wszystkiego temu
co do Niego należy. Czcić i kochać
Serce Maryi i Jezusa Eucharystycznego, poświęcić się Maryi i przystępować z wiarą do Komunii św
i starać się żyć z sercem wolnym
od grzechu, to najlepsze metody
wynagrodzenia za wszystkich tych
którzy obrażają Boga oraz sposób
na odnowę świata. 11 listopada
1966 roku Maryja oświadcza Pierinie że Jezus, w przeszłości przysłał
Ją na ziemię w dniu Bożego Ciała z
precyzyjnie określonym zadaniem:
przekonać dusze aby miłowały Najświętszą Eucharystię, gdyż bardzo
wiele osób, także tych które uważają się za chrześcijan, chciałoby zredukować Ją do zwykłego symbolu!
I po chwili dodała: „Przybyłam także z tego powodu: aby wzywać do
Światowego Zjednoczenia Komunii
Wynagradzającej”.
Riccardo Caniato
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
I Niedziela miesiąca Dzień Młodzieży
III Niedziela miesiąca Dzień uświęcenia Kleru Diecezjalnego
IV Niedziela miesiąca Dzień modlitwy w intencji Osób Konsekrowanych i modlitwy o
nowe powołania zakonne.
IV Niedziela miesiąca godz. 11.45 Msza święta Wspólnoty Cejlońskiej
Październik
Dni powszednie
Od godz. 16.00 Spowiedź św.
Godz. 16.30 Różaniec święty
Godz. 17.00 Msza święta.

Niedziele i święta
Godziny 10.00/12.00 i 16.00/18.00 Spowiedź św.
Godz. 16 Różaniec święty
Godz. 16.30 Adoracja Najśw. Eucharystii
Godz. 17.00 Msza św.
13 dzień każdego miesiąca – MIESIĘCZNY DZIEŃ MARYJNY
(Modlitwa wynagradzająca przez kolejnych 12 dni poprzedzających Dzień Maryjny).
Nabożeństwa szczególne
1 - 2 października – Międzydiecezjalna Pielgrzymka wspólnot Indyjskich ze Szwajcarii
Godz. 10.30 Msza św celebrowana przez 3 biskupów i wszystkich kapłanów uczestniczących w pielgrzymce. Msza święta będzie animowana przez wspólnoty Indyjskie z
niemieckiej części Szwajcarii.
Piątek 7 października - Święto Najświętszej Maryi Panny od zwycięstwa, Królowej Różańca
św.
Oprócz codziennej celebracji Eucharystycznej o godzinie 20.00 Uroczysta Msza św.
Niedziela 9 października – Dzień Światowego Zjednoczenia w Komunii Eucharystycznej
Wynagradzającej
Godz. 10.00 Na placu przy Krzyżu, Liturgia błogosławieństwa chleba, po której odbędzie
się procesja z figurą Maryi Róży Duchownej i modlitwa Maryjna.
Godz. 10.30 Celebracja Eucharystyczna
Godz. 16.00 Adoracja Eucharystyczna wynagradzająca zniewagi i obrazy względem
Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem Eucharystycznym
Godz. 17.00 Celebracja Eucharystyczna
13 każdego miesiąca – MIESIĘCZNY DZIEŃ MARYJNY
(w ciągu 12 dni poprzedzających modlitwa wynagradzająca)
Godz. 16.00 Spowiedź święta i Adoracja Eucharystii w ciszy
Godz. 17.00 Celebracja Eucharystyczna
Od niedzieli 30 października PORZĄDEK NABOŻEŃSTW ZIMOWY
Nabożeństwa popołudniowe w Sanktuarium zostaną przesunięte o 1 (jedną) godzinę wcześniej
Porządek nabożeństw:
Dni powszednie:
Od godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.

Niedziele i święta
Godziny 10.00/12.00 i 15.00/17.00 spowiedź św.
Godz. 15.00 adoracja Eucharystyczna
Godz. 16.00 Msza św

Wtorek 1 listopada - Uroczystość Wszystkich świętych
Porządek świąteczny
Środa 2 listopada - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Godz 16.00
Celebracja Eucharystyczna w intencji wszystkich wiernych zmarłych
*** ODPUST ZUPEŁNY ***
• Z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych możliwość uzyskania odpustu zupełnego odwiedzając Sanktuarium/kościół od południa 1 listopada do północy 2 listopada.
• Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny nawiedzając w owych dniach cmentarz.
Warunki jej otrzymania są następujące:
•
•
•
•
•
•

Oddalenie się od grzechu ciężkiego
Spowiedź sakramentalnale
Komunia Eucharystyczna
Modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. „Ojcze nasz”) i wyznanie wiary
Wykonanie uczynku miłosierdzia (cielesnego lub duchowego)
Ofiarowanie Bogu z miłością naszych prób życiowych
Pierwsza sobota miesiąca listopada i grudnia
Celebracja wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi

Godz. 10.00 Modlitwa Rózańcowa i adoracja Najśw. Sakramentu.
Godz. 10.30 Celebracja Eucharystyczna, błogosławieństwo sakramentaliów i modlitwa o
uzdrowienie duchowe
Godz. 15.30 Różaniec św.
Godz. 16.00 Msza św.
13 dień miesiąca – MIESIĘCZNY DZIEŃ MARYJNY
(w ciągu 12 dni poprzedzających modlitwa wynagradzająca)
Godz. 15.00 Spowiedź święta i adoracja Eucharystyczna w ciszy
Godz. 16.00 Celebracja Eucharystyczna
Niedziela 20 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Pod zwykłymi warunkami możliwość uzyskania odpustu zupełnego nawiedzając sanktuarium
Niedziela 27 listopada - I Niedziela Adwentu
Początek nowego roku liturgicznego
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Środa 7 grudnia - Święto św. Ambrożego patrona Lombardii
rocznica kanonicznego ustanowienia Sanktuarium
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 16.00 Wigilia Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Uroczysta msza św. Koncelebrowana przez wikariusza Generalnego diecezji Brescii, Ks.
Prałata Gaetano Fontanę
Akt oddania się Najświętszej Maryi Pannie, Róży Duchownej
Czwartek 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
W tym dniu, nawiedzając Sanktuarium, istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami
Godz. 09.30 Laudesy
Godz. 10.00 Spowiedź św.
Godz. 11.00 Celebracja Eucharystii pod przewodnictwem Ks. Rektora Sanktuarium
Godz. 12.00 “Uniwersalna Godzina Łaski”
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja w ciszy i spowiedź św.
Godz. 16.00 Celebracja Eucharystii
Niedziela 11 grudnia - III Niedziela Adwentu - Gaudete
Porządek nabożeństw świąteczny a po nich błogosławieństwo figurek Dzieciątka Jezus
Czwartek 15 grudnia - Święto świętej Marii Crocifissa di Rosa
Piątek 16 grudnia - Początek Nowenny przed Uroczystością Bożego Narodzenia.
Sobota 24 grudnia - O godz. 16.00 Msza święta wigilijna Bożego Narodzenia
Niedziela 25 grudnia - Urozystość Bożego Narodzenia naszego Pana.
Porządek świąteczny
Poniedziałek 26 grudnia - Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika PORZĄDEK
ŚWIĄTECZNY
Sobota 31 grudnia - Wigilia Uroczystości Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi
W tym dniu, nawiedzając Sanktuarium, istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami
(Spowiedź św, Komunia św, oddalenie się od grzechu, modlitwa według intencji Papieża)
Godz. 15.00 Spowiedź św.
Godz. 15.30 Modlitwa Różańcowa
Godz. 16.00 Celebracja Eucharystyczna
Śpiew «Te Deum» i błogosławieństwo Eucharystyczne
Niedziela 01 stycznia 2023
Uroczystośc Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi
W tym dniu, nawiedzając sanktuarium, istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami
(Spowiedź św, Komunia św, oddalenie się od grzechu, modlitwa według intencji Papieża)
Świąteczny porządek nabożeństw.

Informacje: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
Koszty wysyłki biuletynu „Głos Rosa Mistica” wzrastają; uprzejmie prosimy 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 społecznośćZarejestrownay 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

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

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Dyrektor odpowiedzialny: Riccardo Caniato
Edytowane przez Fundację Rosa Mistica - Fontanelle
Autoryzacja Sądu Brescii n. 61/90 del 29/11/1990
Tłumaczenie: Wiesław Sudoł
Wydruk: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

