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Lubiń, 07-12-22 

 
Godzina Łaski i Zesłanie Ducha Świętego. 

 
1. Wprowadzenie 

Matka Boża objawiała się pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari w latach 
1947 – 1975. Ocena prawdziwości tego fenomenu należy głównie do Biskupa 
miejsca.  Obecny Biskup odnosi się pozytywnie, czego wyrazem jest fakt, że w 
2019 roku w miejscu objawień erygował Sanktuarium Maryjne, Róży 
Mistycznej i opublikował list pasterski pt. „Dar dla Kościoła”, gdzie napisał: 
„Imponujące zjawisko - modlitwy i czci wobec Najświętszej Matki Pana, 
nazywanej Różą Mistyczną i Matką Kościoła, jest powiązane w sposób, który 
nie jest drugorzędny, z doświadczeniem duchowym Pieriny Gilli (…)”.  
Dodajmy, że od czasu objawień jest to miejsce pielgrzymek, licznych nawróceń 
i uzdrowień, znane także z „Godziny Łaski dla świata”, której istotą jest to, że 
Matka Boża wzywa do modlitwy 8 grudnia w Uroczystość Jej Niepokalanego 
Poczęcia między godz. 12 a 13, w miarę możliwości w Kościele i obiecuje – 
zacytujmy: „To będzie zjawisko wielkich i licznych nawróceń (…) ześle 
niezliczone łaski dla duszy i ciała”. 

2. Dwa spontaniczne pytania 
 W tym miejscu mogą pojawić się dwa pytania. Pierwsze: jakie jest 

uzasadnienie tak ogromnych obietnic za tak – jakbyśmy powiedzieli – niewielką 
cenę? Drugie pytanie: Co robić poza Godziną Łaski? Jakie zadania i obietnice 
przekazuje nam Matka Boża? Innymi słowy: jakie są inne składniki objawień w 
Montichiari oraz jak można całościowo je streścić i jaki jest ich związek z innymi 
uznanymi przez Kościół objawieniami?  

3. Odpowiedź na pierwsze pytanie – skąd takie gigantyczne obietnice? 
Przechodzimy do pierwszego pytania: Jakie możemy wskazać szczególne 

uzasadnienie tak gigantycznych obietnic Godziny Łaski? Wyprowadzimy to z 
dwóch przesłanek.  
Zwiastowanie – „Fiat” 

Źródłem pierwszej jest treść objawienia w Montichiari, gdzie Matka Boża 
ukazuje analogię „Fiat” – nie się stanie - w akcie stworzenia oraz Jej „Fiat” – 
które uczyniło ją Matką Boga i całej ludzkości oraz dokonało się odkupienie 
świata. Dodajmy, że w ten sam sposób Maryja przekonywała w XIII w. św. 
Dominika do modlitwy różańcowej przed pierwszym wielkim cudem.   
Duch Święty prowadzi do tryumfu Niepokalanego Serca Maryi 

Druga przesłanka do wyprowadzenia uzasadnienia ogromnych obietnic w 
Godzinie Łaski jest zawarta w Bożym planie zbawienia, w którym Duch Święty 
zmierza do tryumfu Niepokalanego Serca Maryi, szczególnie 
wyeksponowanego w Fatimie i odpowiadającego wizji z Apokalipsy - wielki 
znak na niebie – Niewiasta obleczona w słońce. W tę Bożą strategię doskonale 
wpisują się także objawienia w Montichiari.  
„Jestem Niepokalane Poczęcie” 

Ponieważ jednak rozważamy tu składnik przesłania, jakim jest Godzina 
Łaski w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, dlatego skupimy się na tej 
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tajemnicy i sięgniemy do źródła. W 1854 roku, został ogłoszony dogmat o 
Niepokalanym Poczęciu. W 4 lata później Matka Boża objawia się świętej 
Bernadecie Soubirous i przekazuje jej swoje imię: „Jestem Niepokalane 
Poczęcie”.  Słyszymy to imię także w Montichiari. Zauważmy, że jest to imię 
Boskie. Być Niepokalanym Poczęciem, to więcej niż być Niepokalanie Poczętą. 
Analogicznie jak mówimy, że Bóg jest nie tylko dobry, ale jest samym Dobrem, 
jako źródło wszelkiego dobra. W sensie ścisłym Niepokalanym Poczęciem jest 
Duch Święty, jako osobowa Miłość Ojca i Syna. Fakt nazwania się Maryi takim 
imieniem wskazuje, że Duch Święty – podkreślmy słowo - jakby - utożsamia się 
z Maryją, w swoim działaniu nas uświęcającym. Dodajmy, że słowo ruach 
tłumaczone, jako Duch jest rodzaju żeńskiego. Najwięcej światła rzuca tu 
sformułowanie św. ojca Maksymiliana Kolbe, który napisał, że „Maryja jest 
jakby wcieleniem Ducha Świętego”. Oczywiście podkreślamy cały czas słowo – 
jakby. Jednocześnie święty wyraźnie też podkreśla całkowitą odrębność bytową 
Ducha Świętego i Maryi w słowach:” W Ojcu jest jedna osoba i jedna natura. W 
Jezusie Chrystusie jest jedna osoba, a dwie natury. W Niepokalanej — dwie 
osoby i dwie natury, lecz jako najściślej zjednoczone”. W istocie w tych 
wyrażeniach chodzi o ukazanie, ułomnym ludzkim, językiem zawrotnej miłości 
Trójcy Przenajświętszej, która dąży do bezgranicznego przebóstwienia i 
wywyższenia najpokorniejszej istoty stworzonej – Maryi. 
Godzina Łaski i Zesłanie Duch Świętego 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest więc także niejako Uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego.  I tu możemy dostrzec przyczynę, tak gigantycznych 
obietnic w Godzinie Łaski. Dzień Pięćdziesiątnicy jest obrazem, tego czego chce 
dokonać Duch Święty w Niepokalane Poczęcie. Zwróćmy uwagę na 
przejmującą zgodność okoliczności. Z jednej strony zgromadzeni w 
wieczerniku i zalęknieni, bo w perspektywie prześladowań trwają z Matką 
BOGA w oczekiwaniu na uzbrojenie Mocą z wysoka, a z drugiej Matka Boża w 
objawieniu wzywa do modlitwy, pokuty i ofiary i obiecuje gigantyczną odnowę 
duchową w Godzinie Łaski. Idąc dalej w zestawieniu widzimy, że w dzień 
Pięćdziesiątnicy uczniowie wychodzą i odważnie głoszą Jezusa Chrystusa, jako 
Pana i Zbawiciela oraz nawraca się kilka tysięcy ludzi, którzy nieco wcześniej 
wołali „na krzyż z Nim”. Takie są też obietnice Godziny Łaski - jak czytamy: 
„To będzie zjawisko wielkich i licznych nawróceń (…) Dusze zatwardziałe i 
zimne jak ten marmur, poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i 
miłujące Boga”. 

Podobnie też znana z Dziejów Apostolskich fala cudownych uzdrowień 
odpowiada obietnicy z Montichiari niezliczonych łask dla ciała.  

Widzimy więc, że obietnica ogromnych łask ma swoje mocne uzasadnienie 
w po pierwsze w tajemnicy Zwiastowania, bo – „Fiat” Maryi jest poniekąd 
źródłem Odkupienia oraz po drugie – w Bożym planie doprowadzenia do 
tryumfu Niepokalanego Serca i najściślejszym Jej współdziałaniu z Duchem 
Świętym, czego wyrazem jest objawione przez Nią imię, o boskich 
właściwościach: „Jestem Niepokalane Poczęcie”, które jest właściwym 
imieniem Ducha Świętego. 
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4. Odpowiedź na drugie pytanie – co czynić poza Godziną Łaski? 
Teraz przechodzimy do drugiego pytania. Czego Matka Boża oczekuje i co 

obiecuje poza Godziną Łaski, bo przecież Jej opieka jest nieustanna?  
Odpowiadając spójrzmy w skrócie na całość objawień w Montichiari. 

Wskażemy tu kilka istotnych elementów przesłania i ich związku z uznanymi 
objawieniami.  
Zakorzenienie objawień w przesłaniu Fatimy 

Pierwsze spostrzeżenie - Kto zapoznał się z historią i treścią rozważanych 
objawień, ten z łatwością dostrzeże przejmującą zbieżność z objawieniami w 
Fatimie.  Można powiedzieć, że Montichiari jest zakorzenione, przypomina i 
rozwija przesłanie z Fatimy. 

Dla przykładu wspomnijmy tu kilka zbieżności.  
Pierwsza, to jedność obu przesłań streszczona w słowach: modlitwa, pokuta, 

ofiara. Modlitwa to przede wszystkim Eucharystia i Różaniec święty oraz 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Słowa: pokuta i wynagradzanie 
niekiedy są używane zamiennie, ale w istocie oznaczają to, co określił anioł w 
Fatimie: „Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę, jako 
zadośćuczynienie za grzechy”. W tym miejscu możemy mówić, że Montichiari, 
to wierne przypomnienie Fatimy, choć akcentuje wynagradzanie za grzechy 
duchowieństwa i osób konsekrowanych.  

Kolejny związek przesłań. Fatima to nabożeństwo do Niepokalanego Serca 
Matki Bożej.  Postać tego nabożeństwa przekazała sługa Boża siostra Łucja.  
Natomiast w Montichiari możemy dostrzec przypomnienie i rozwój tego 
nabożeństwa. Dla przykładu w objawieniu w dzień fatimski 13 czerwca 1947 r. 
Róża Mistyczna wzywa do nabożeństwa w każdy 13 dzień miesiąca oraz 
przygotowanie do niego przez 12 poprzedzających dni. Adresuje je przede 
wszystkim do zgromadzeń zakonnych i księży oraz obiecuję wielkie 
odnowienie duchowe wspólnot.  W kontekście orędzia z Fatimy i Montichiari 
możemy przyjąć, że jest to nabożeństwo adresowane także dla każdej innej 
wspólnoty, zwłaszcza rodzin.  

Z Kolei dwa przesłania z 1966 r. rozszerzają praktykę Komunii 
wynagradzających, która też jest istotą Fatimskiego Nabożeństwa Pierwszych 
Sobót.  

Widzimy, że przesłanie z Montichiari z jednej strony kieruje naszą uwagę na 
orędzie z Fatimy i przyciąga nas przez nowe praktyki do Niepokalanego Serca, 
a z drugiej eksponuje obietnicę nadzwyczajnych łask w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia - w południe, czyli wtedy - jak byśmy powiedzieli – 
gdy ukazuje się Niewiasta obleczona w słońce. 

5. Godzina Łaski – warunki i obietnice 
W przedostatnim punkcie rozważań przypomnijmy obietnice i warunki 

odnośnie Godziny łaski. Matka Boża powiedziała: „To będzie zjawisko wielkich 
i licznych nawróceń (…) Dusze zatwardziałe i zimne jak ten marmur, poruszone 
będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga (…) Dzięki modlitwie 
w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała”. 

Niepokalana Matka podaje też warunki nabożeństwa i prosi: „Życzę sobie, 
aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski 
dla całego świata. (…) Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była 
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rozpowszechniona. (….) Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. 
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. 

6. Podsumowanie 
Podsumowując refleksje - powiemy, że Godzina łaski odnawia nadzieję na 

totalną i darmową odnowę duchową, którą widzimy w dniu Zesłania Ducha 
Świętego, który prowadzi do tryumfu Niepokalanego Serca Maryi, oraz w 
wielkich cudach Różańcowych. Jednocześnie poza Godziną Łaski mamy 
obietnicę wielkich łask, o ile będziemy żyli przesłaniem naszej Pani i Matki, w 
świetle i mocy Ducha Świętego, który porywa nas do uwielbienia i 
naśladowania Boga-Człowieka ku chwale Boga Ojca i prowadzi do tryumfu 
Niepokalanego Serca Maryi. 

Maryjo, Różo Mistyczna – oddajemy się Tobie! 
 

Z PANEM BOGIEM 

 

Brat Paweł Mruk – benedyktyn z Lubinia 

Postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna 

Kontakt: zakrystian.benedyktyni@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna (benedyktyn z Lubinia) 

PAN BÓG wywyższył Go spektakularnymi cudami, jak ukazanie się w czasie 

epidemii w świetlistej postaci z Krzyżem na niebie, nad miastem i jego ocalenie. 

Strona na FB: Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna 

Aktualności w zakładce na stronie Opactwa o Słudze Bożym Ojcu Bernardzie 

 

 

mailto:zakrystian.benedyktyni@gmail.com
https://www.facebook.com/Bernard.z.Wabrzezna
http://www.benedyktyni.net/sl-b-o-bernard-15031/aktualnosci-31304
http://www.benedyktyni.net/sl-b-o-bernard-15031/aktualnosci-31304

