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Locatie
De Bisschop van Brescia, Mgr. Luciano Monari, kennis genomen hebbend van de door zijn
voorgangers uitgevoerde maatregelen, van de instructies van de Heilige Stoel over de
vermeende verschijningen van de Maagd Maria in Montichiari en van de recente brief van
de Congregatie voor de Geloofsleer d.d. 13 november 2012, wenst met dit Reglement op
een definitieve wijze de devotie in Fontanelle te reguleren tevens een adequate hulp te
voorzien voor de pelgrims die op deze plek komen uit alle delen van Italië en het buitenland.
De Bisschop, kennis genomen hebbend van de niet-naleving van verschillende punten van de
normen vervat in de voorafgaande reglementen (2001 en 2008), vraagt heden aan de
Associatie Rosa Mystica en al de gelovigen om met nederigheid, gehoorzaamheid en de
geest van het geloof, de bindende normen te ontvangen zoals voorgesteld in dit Reglement.

NORMEN
1
–
De Mariale devotie, zoals altijd uitgeoefend en aanbevolen in het leven van de Kerk, dient te
worden voorgesteld en toegepast in overeenstemming met het Magisterium van de Kerk en
voornamelijk met het hoofdstuk VIII van de Dogmatische Constitutie Lumen Gentium en de
apostolische aansporing Marialis Cultus door Paus Paulus VI.
2
–
In Fontanelle dient uitsluitend de Mariale devotie en doopdienst gevaloriseerd en
gehandhaafd te worden. Vermeden dient te worden: elke verwijzing naar verschijningen,
berichten of andere vermeende bovennatuurlijke gebeurtenissen die, direct of indirect, de
gelovigen in de waan zouden kunnen brengen dat de uitspraak van de Kerk over de
vermeende verschijningen of andere uitzonderlijke gebeurtenissen in Fontanelle, door de
Heilige Stoel in positieve zin zou zijn gewijzigd.
De symbolische en historische rijkdom van de klassieke Mariale titel "Rosa Mystica” wordt
uiteraard niet in discussie gebracht en kan dus gehandhaafd worden.
3
–
De uitoefening van devotie te Fontanelle in Montichiari is uitsluitend onderworpen aan het
gezag van de diocesane bisschop. Om de voogdij en toezicht op de eredienst volgens dit
Regelement doeltreffender te maken, benoemt de Bisschop zijn eigen bisschoppelijk
gedelegeerde, die ter plaatse kan samenwerken met een priester die de bijzondere taken als
moderator van de devotie en beheerder heeft, zoals vermeld in dit Reglement, Art. 4.
De Bisschoppelijk gedelegeerde en zijn medewerkende partij zullen er zorg voor dragen in
overleg te handelen met de pro tempore parochiepriester van de parochie Santa Maria
Assunta in Montichiari, voor een harmonieuze pastorale actie onder de religieuze
uitvoerders van de parochie en voor de Mariale devotie in Fontanelle.

De Bisschoppelijk gedelegeerde dient om de zes maanden aan de Bisschop een schriftelijk
verslag in te dienen over de situatie van de Mariale devotie te Fontanelle vanuit een
pastoraal en patrimoniaal standpunt, in overeenstemming met de normen van het
Reglement.
4
–
In het bijzonder luiden de taken van de Bisschoppelijk gedelegeerde, in eventuele
samenwerking met de Priester, die moderator en beheerder ter plaatse is, als volgt:
- Beheer over de Mariale devotie onder de symbolische en historische rijkdom van de
klassieke benaming "Rosa Mystica” en het bevorderen van doopdiensten en Mariale
spiritualiteit behoudens verwijzingen naar verschijningen of andere bovennatuurlijke
gebeurtenissen;
- Toezien op de naleving van de kerkelijke normen over de vieringen en de bescherming
van de Eucharistie.
- Het regelen van de voorbereiding van agenda's en kalenders van de Eucharistische
vieringen en andere erediensten of uitoefeningen van de devotie;
- Het instaan voor het sacrament van de biecht volgens de formaliteiten en geschikte
tijdroosters;
- Beheer over het verzamelen en registreren van de gebedsintenties van de gelovigen voor
de viering van de Heilige Missen, volgens de overeengekomen modaliteiten;
- Beheer over het verzamelen en registreren van eventuele offergaven van de gelovigen;
- Het op de best mogelijke wijze regelen van de juridische en wettelijke aspecten
verbonden aan het eigendom en de plaatsen van erediensten, teneinde de naleving van
deze voorschriften over de devotie te waarborgen;
- Het voorkomen van allerlei soorten verspreidingen/circulatie (ook met behulp van
automatische gegevensverwerkingssytemen) van publicaties en tijdschriften van de
Mariale devotie die niet in volledige harmonie met dit Reglement zijn;
- Het zorgvuldig corrigeren van dogmatische fouten in de teksten van populaire gebeden,
voornamelijk die welke de verklaringen van Mw. Pierina Gilli ondersteunen of versterken.
5 - Om verder te werken en te handelen dient de Associazione Rosa Mistica Fontanelle zo
spoedig mogelijk haar Statuten te wijzigen in overeenstemming met de aanwijzingen
van dit Reglement, met vermelding van het doel, de onderdelen van de Raad van
Bestuur en de administratie van de goederen. Dus ook de redactie van het tijdschrift
en het verkeer via de post, per abonnement of via automatische gegevensverwerking,
dient zo snel mogelijk worden herzien in het licht van wat is vastgesteld in Art. 4

6-

De houding van totale getrouwheid aan deze regels is een noodzakelijke voorwaarde
voor het behoud van de devotie tot de Maagd Maria in Fontanelle.
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