De gebeurtenissen van 1947 tot 1960 - Brescia
Een vrome groep mensen had op aanwijzingen van de kerkelijke overheid een
onderkomen geregeld voor Pierina Gilli op een zekere afstand van Montichiari. Zij
slaagden erin de zusters Franciscanessen van de Lelie ertoe te bewegen om Pierina
op 20 mei 1949 op voorlopige basis op te nemen in hun klooster. Deze voorlopige
opvang duurde in werkelijkheid negentien jaren.

Beloken Pasen 1966
te Fontanelle di Montichiari

Feest van de H. Sacramentsdag
en de Gedaanteverandering
van de Heer in 1966
te Fontanelle di Montichiari
Op H. Sacramentsdag, 9 juni 1966, zou Rosa
Mystica verschenen zijn aan Pierina boven een
rijpend korenveld met de wens dat de tarwe ervan voor het Eucharistisch Brood gemaald zou
worden voor vele eerherstellende communies.
Tijdens het feest van de Gedaanteverandering
van de Heer op 6 augustus 1966 zou de H. Maagd
gevraagd hebben om op 15 oktober de Wereldbond van Eerherstellende Communies te vieren.

Wintertijdschema
liturgische diensten

Zomertijdschema
liturgische diensten

Vanaf 1 oktober tot 30 April

Vanaf 1 mei tot 30 september

Dagelijks:
15:00-16:00 Biecht
16:00 Rozenkransgebed, litanie,
meditatie en zegen

Dagelijks:
16:00-17:00 Biecht
17:00 Rozenkransgebed, litanie,
meditatie en zegen

Zon- en feestdagen:
15:00–17:00 Biecht
15:00 Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed, Eucharistische zegen
16:00 Hoogmis

Zon- en feestdagen:
16:00-18:00 Biecht
16:00 Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed, Eucharistische zegen
17:00 Hoogmis

Eventuele wijzigingen zijn te vinden op de website www.rosamisticafontanelle.it

TIPOPENNATI SRL Montichiari (Bs)

Op 17 april 1966, op Beloken Pasen, zou de Heilige Maagd aan Pierina verschenen
zijn in Fontanelle tussen de vruchtbare akkers van de gemeente Montichiari, dicht
bij de oude bron van San Giorgio; daar zou zij alle zieken hebben uitgenodigd om
naar de wonderbaarlijke bron te komen en om
barmhartigheid en troost te bidden. De daarop
volgende 13 mei 1966 wenste de H. Maagd dat
men de bron de “Bron van Genade” zou noemen
en dat tevens een bassin aangelegd zou worden
om er al haar kinderen te ontvangen, voornamelijk de zieken.

De laatste jaren
De laatste jaren van haar leven leefde Pierina in nederigheid en verborgenheid:
alle dagen verbleef zij in gehoorzaamheid aan de bepalingen van de kerkelijke autoriteit. Ze bleef iedereen ontvangen in het huisje met haar gebruikelijke vriendelijkheid en bescheidenheid en zolang haar gezondheid het toeliet had ze altijd een
goed woord en een suggestie voor iedereen en voornamelijk gebed. In 1990 was
zij, wegens de voortschrijdende ziekte, genoodzaakt gebruik te maken van een
rolstoel en pas dan hield ze op de zieken te bezoeken en te troosten; op 12 januari
1991, na een lange zuivering van lichaam en geest, eindigde haar aardse leven. De
begrafenis werd gevierd in de aanwezigheid van een grote menigte van gelovigen
en vrienden die haar begeleidden naar de begraafplaats van haar Montichiari.
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Geschiedenis en
plaatsen van verering
STICHTING ROSA MISTICA-FONTANELLE

D

e gebeurtenissen die plaats vonden in de Kathedraal van
Montichiari en in het plaatsje Fontanelle, Montichari, als ook
de door Pierina meegedeelde boodschappen, dienen momenteel
als een puur persoonlijke ervaring beschouwd te worden. Wat
hier ter informatie is vermeld, blijft derhalve onder de exclusieve
controle van de Kerkelijke Autoriteit; de uitspraak van de Kerk ten
opzichte van de gebeurtenissen is niet in positieve zin gewijzigd
door de Heilige Stoel.
Zie hiervoor de van kracht zijnde Informaties over de Mariale cultus te Fontanelle van de Bisschop van Brescia, Z.E. Mgr. Luciano
Monari, te consulteren op de officiële web site van de Stichting
Rosa Mystica Fontanelle (www.rosamisticafontanelle.it) en op
de notitieborden van Fontanelle.
In de maand januari 2014 werd de Stichting Rosa Mystica Fontanelle opgericht als een door de Italiaanse wetten erkende
stichting van cultus en religie. In overleg met de kerkelijke
autoriteit, werd het beheer over de plaatsen van verering
te Fontanelle van de gelijknamige, thans ontbonden en
met de Stichting gefuseerde Associatie, door voornoemde Stichting overgenomen. De doelstellingen en activiteiten van de Stichting, los van het beheer van de cultus
en de liturgie dat rechtstreeks door een bisschoppelijk gedelegeerde uitgevoerd wordt in overeenkomst
met de regels van het Directorium, kunnen als volgt
omschreven worden: in geest van samenwerking met
de priesters toevertrouwd aan de cultus, alles voorbereiden wat noodzakelijk is voor het bieden van een
menswaardige opvang van gelovigen die er komen
voor religieuze doeleinden; er voor te zorgen dat dergelijke uitingen van devotie in een authentieke geest
van gebed, opoffering en boetedoening verlopen; het
treffen van adekwate maatregelen om te voorkomen
dat gedragingen en demonstraties in strijd met de
openbare orde en de naleving van de plaats en de
bevolking plaatsvinden; het voortzetten van de
archivering en de studie met betrekking
tot de devotionele feiten en getuigenissen die van Fontanelle een plaats
van Mariale cultus en gebed hebben gemaakt, het erkennen dat
alleen de Kerk de exclusieve
bevoegdheid heeft een definitieve beslissing hieromtrent te
nemen; het zonder enige winst
veiligstellen van de huidige
kenmerken van de omgeving
en bestemming van de plaats
“Fontanelle”.

Pierina Gilli (1911 - 1991)
Pierina Gilli werd geboren in Montichiari op 3 augustus 1911 als eerste van negen
kinderen in een eenvoudige boerenfamilie, dat arm maar heel gelovig was. Zij groeide op geheel toegewijd aan de familie, het werk en het gebed, geduldig het ongemak
verdragend van materiële armoede en zwakke gezondheid. Hoewel zij al heel vroeg
de wens had zich aan de Heer te wijden als religieuze bij het door de H. Maria Crocifissa di Rosa in Brescia opgerichte klooster der Dienstmaagden van Liefdadigheid,
kon haar wens niet in vervulling gebracht worden wegens de continue en plotselinge
ernstige ziektes waarvoor men groot onbegrip toonde. Rond de dertig jaar onderging Pierina plotseling op intense wijze geestelijke ervaringen met betrekking tot de
devotie tot Maria Rosa Mystica, die heden over de hele wereld bekend is geraakt. In
dit gelovige getuigenis, ontving zij haar uiteindelijk Kruis, een eindeloos fysiek en
moreel leed.

De gebeurtenissen van 1946 tot 1947
In de nacht van 23 en 24 november 1946, op het hoogtepunt van haar ziekte, verklaarde Pierina dat de H. Maria Crocifixa di Rosa haar zou zijn verschenen en haar
uitnodigde te kijken naar een plek in de kamer: “Toen zag ik een wonderschone

Buitengewone vieringen
Elke 13e van de maand
◆ Maandelijke Mariale gebedsdag; voorafgegaan door 12 dagen van gebed en boetedoening.
13 juli
◆ Verering tot de H. Maagd in Fontanelle met
de titel «Rosa Mystica»
13 oktober of tweede zondag van oktober
◆ Gebedsdag met de Wereldbond van eerherstellende Communies ter verzoening van de
beledigingen en heiligschennissen tegenover de Heilige Eucharistie; aansluitend uitdeling van gezegende broodjes.
8 december
Feest van de Onbevlekte Ontvangenis
◆ Voorafgegaan door een noveen.
12:00-13:00 viering van het Uur van Genade
Feest van de Doop van de Heer
◆ plechtige viering met hernieuwing van de
doopbeloften.
Tweede zondag na Pasen of feest van de
Goddelijke Barmhartigheid
◆ In de vreugde van Pasen eren wij de H.
Maagd Rosa Mystica en hernieuwing van
doopbeloften.
Eerste zaterdag van de maand
◆ Elke eerste zaterdag is toegewijd aan de
H. Maagd met een avondprocessie:
20:00 tijdens de winter
20:30 tijdens de zomer

Gebed tot de allerheiligste
Maagd Maria Rosa Mystica
Onbevlekte Maagd, Moeder van Genade,
Mystieke Roos, ter ere van Uw Goddelijke
Zoon knielen wij voor U neer om Gods
barmhartigheid af te smeken: niet terwille
van onze verdiensten maar wel terwille van
de goedheid van Uw Moederhart vragen wij
hulp en genade, in de zekerheid dat U ons
zult verhoren.
Wees gegroet Maria...
Moeder van Jezus, Koningin van de H. Rozenkrans en Moeder van de Kerk, Mystiek
Lichaam van Christus, wij smeken U de grote gave van de eenheid en de vrede af voor
de door tweedracht getormenteerde wereld, tevens al de genade die het hart van
elk van Uw kinderen ten goede kan keren.
Wees gegroet Maria...
Mystieke Roos, Koningin der Apostelen,
doe rond de Altaren van de Heilige Eucharistie vele kloosterlijke en priesterlijke
roepingen opbloeien, die door hun heilig
leven en hun liefde voor de zielen, het rijk
van Uw Jezus over de hele wereld zullen
verbreiden. Overlaad ook ons met uw hemelse weldaden.
Wees gegroet Maria...

Dame, zij droeg een violetkleurig kleed en een witte sluier dat van haar hoofd tot
de voeten hing, zij hield haar armen open en ik zag dat haar borst in de hartstreek
door drie grote zwaarden was doorboord.” De H. Maria Crocifixa di Rosa zou haar
uitgelegd hebben dat de Dame de H. Maagd was, die haar kwam vragen om “gebed,
boete en offer” voor drie soorten zonden van de godgewijde zielen:
◆ voor religieuze zielen die hun roeping prijsgeven,
◆ voor boetedoening voor de doodzonden van deze zielen,
◆ voor de verzoening van het verraad van de priesters die zich onwaardig hebben
gemaakt het heilige priesterschap uit te oefenen.
De Heilige zou haar de heiliging van priesters hebben aanbevolen door doeltreffende middelen zoals gebed, boete en offer.

13 juli 1947
Pierina verklaart dat de H. Maagd opnieuw verschenen is;
deze keer geheel gehuld in het wit met drie rozen op de
borst in plaats van de drie zwaarden, die toen
aan haar voeten stonden.
◆ de witte roos betekent: de geest van gebed
◆ de rode roos betekent: de geest van verzoening en offervaardigheid
◆ de gouden (of gele) roos betekent: de geest van boete.
Pierina geeft door dat de H. Maagd gevraagd had elke 13de dag van iedere maand
als een Maria-dag te vieren. Aan de 12 voorafgaande dagen moeten boete en bijzondere gebeden van voorbereiding gedaan worden.

Kathedraal van Montichiari, 1947
Op 22 november 1947 zou Rosa Mystica Pierina hebben aangekondigd dat zij op 8 december in de Kathedraal van Montichiari zou
verschijnen om het Uur van Genade in te stellen, een uur van boetedoening en gebed, een
gebeurtenis van grote en talrijke bekeringen.
Op 7 december zou volgens de verklaringen
van Pierina de H. Maagd zijn verschenen in gezelschap van de herdertjes van Fatima, Franciscus en Jacintha, om de toewijding aan haar
Onbevlekt Hart te vragen, vooral ten gunste
van de godgewijde zielen.
Op 8 december, in de overvolle Kathedraal in
Montichiari, zou Pierina een visioen gekregen
hebben van het Onbevlekt Hart van Maria; de
H. Maagd zou opnieuw gevraagd hebben het
Uur van Genade in te stellen en haar aan te
roepen met de titel «Rosa Mystica».

