
Godzina Łaski dla świata  
Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane 

z samym tylko wymiarem duchowym. Bóg nam 

przypomina, że stworzył nie tylko nasze dusze; 

On powołał do życia także nasze ciało 

i nadał mu wielką godność. W Godzinie Łaski 

niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje 

znaczenia ciała. Dostąpi uzdrowienia. Wyrwie się 
z nałogu. Przestanie być niewolnikiem grzechu. 
Większość z nas dozna innych łask. To wielkie dary, 
które jak potężny dźwig wyrywają nas z kolein 
codziennego zła, z naszej opieszałości, gotowości 
do kompromisu i dogadywania się ze światem, 
by postawić nas na zupełnie nowej ziemi, wśród 
zupełnie nowych (o ile piękniejszych) krajobrazów. 

A spod naszych stóp ku dalekim horyzontom wije 

się wąska ścieżka. To ścieżka naszej świętości. 

A w duszy zamieszka pragnienie, by biec tą drogą. 

Bo nie ma większego szczęścia, jak iść w stronę 

szczęścia, które jest pełne, doskonałe, bez końca, 

które zanurza w sobie wszystkich bliskich 

i kochanych (nie ma w nim przecież miejsca 

na egoizm). Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski 

nie poproszą o nic dla siebie. Będą modlić się 

za dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która 

ciężko choruje. Może znajdą się tacy, którzy będą 

się nawet modlili za swoich wrogów. 

Jest jeszcze ostatnia grupa modlących się 

o nawrócenie grzeszników, o ocalenie dusz idących 

do piekła. To ludzie najcenniejsi w oczach Maryi. 

To Jej słudzy, zaczyn nowego pokolenia, które 

czerpiąc moc z Niepokalanego Serca Matki 

Najświętszej, wyrwie świat spod władzy szatana 

i przekaże panowanie Sercu Matki. Pisała o tym 

wiele Siostra Łucja. Stanie się to na naszych oczach. 

Rok objawień 
Współczesny, narastający lawinowo kryzys Kościoła 

i wzrost zagrożenia postawami permisywizmu 

(można po polsku powiedzieć „wszystko mimo 

wolizmu") rozpoczęły się wraz z zakończeniem 

drugiej wojny światowej. Na progu tej nowej "złej 

epoki" Bóg wielokrotnie ostrzegał świat przed 

błędnie wybraną drogą. Rok 1947 pełen był 

Maryjnych objawień. Poza słynnym włoskim 

Tre Fontane (dzielnica Rzymu) i francuskim L'Ile 

Bouchard Matka Boża niosła światu orędzie 

w holenderskim Vorstenbosch, we włoskich Varz, 

w Montepoli, Grottamare i Casanova, 

w Urucaina w Brazylii, w słowackiej Tyromestice, 

w niemieckich Tannhausen, Monachium 

i Forstweiler, w Stockport leżącym opodal 

angielskiego miasta Manchester, we francuskim 

Pieskop, w Kayl (Luksemburg) i w Hasznos 

na Węgrzech. Wszędzie Wzywała do nawrócenia 

i do umacniania Kościoła w obliczu podwójnego 

zagrożenia: komunizm i fałszywie pojętej 

demokracji. Można by napisać o tym grubą książkę. 

Ale najtrwalsze przesłanie pozostawiła w 1947 r. 

w Montichiari. 

 

Objawienie w majestacie 
8 grudnia bazylikę w Montichiari wypełniała rzesza 

ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Kościół był 

tak pełen, że Pierina z trudem dostała się 

do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła 

odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym 

zachwytu okrzykiem: "O, Matka Najświętsza!". 
Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, 

która ukazała się jej na szerokich, białych schodach 

ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami- 

symbolami czystości, wierności i świętości. 

Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które 

w 1858 r. Wypowiedziała w Lourdes: "Jestem 
Niepokalanym Poczęciem", po czym uroczyście, 

z powagą i majestatem zaczęła zstępować 

po schodach. Po zejściu kilku stopni ogłosiła: 

"Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego 
Syna Jezusa Chrystusa". Znowu zeszła kilka stopni, 

by odezwać się raz jeszcze: "Przez swe przyjście 
do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. 
Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 
8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski 
dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele 
łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski 
Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli 
dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych 
grzesznych braci". Matka Najświętsza poprosiła, 

by przekazano Jej życzenie Papieżowi Piusowi XII, 

chce bowiem, aby Godzina Łaski dla świata była 

znana i rozpowszechniana na całym świecie. 

Wyjaśniła zasadę nabożeństwa: "Jeśli ktoś nie może 

w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się 

w południe w domu, ten także otrzyma za moim 

pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić 

się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie 

pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie 

Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę". 

W tym momencie Matka Najświętsza ukazała 

wizjonerce swe Serce, mówiąc: "Spójrz na to Serce, 
które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi 
tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli 
zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce 
miłosierdzia i otrzymają dar pokoju". Maryja 

wyjaśniła: "Z powodu mego wstawiennictwa Pan 
wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary". Zapewniła, 

że już przygotowała dla swych dzieci morze łask. 

Jest ono dla tych, którzy "słuchają moich słów 

i zachowują je w swoich sercach". 
 

„Czuwajcie i módlcie się,  

abyście nie ulegli pokusie; 

duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe" 

Łk 26,41 

Przeczytaj I podaj dalej 



JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI? 
 
To szczególna godzina i dobrze będzie, 
jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu 
spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie 
na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego 
postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą 
godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się 
do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, 
na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz 
przytulony do obietnicy Matki Bożej, 
okaże się bezcenna! 
 
Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki 
Najświętszej. 
 

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Skup się 

na modlitwie i zapytaj siebie: „Co obiecuje mi Matka 

Najświętsza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski 

„zaowocuje wieloma nawróceniami”. 

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy 

jej najbardziej potrzebują. "Serca zatwardziałe 

i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą 

łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, 

i będą Go szczerze miłować (...)". 

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. „Przez 

to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych 

i cielesnych”. Nie bój się prosić o łaski -nawet 

największe! „Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, 

ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy 

ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych 

braci”. 

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników. 

„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał 

łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, 

przez me macierzyńskie Serce będzie też miał 

zapewnioną opiekę i łaskę”. 

A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka 

Najświętsza gwarantuje! 

W tym momencie możesz zacząć ro

z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu 

sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami 

miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu

za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą 

wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszech

mogącego), wyc

na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę 

(Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie 

miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie 

zaś niech otworzą na Jej dary.
             

Mijały lata, a pielgrzymki do miejsca objawień

nie ustawały. W 2000 r. wobec przykładów 

autentycznej pobożności, licznych dobrze

udokumentowanych cudów i 

Maryi R

tamtejszy biskup zdecydo

zaakceptowanie kultu 

Czciciele Róży Duchownej czekają teraz na kolejny 

krok Kościoła: potwierdzenie, że w Montichiari 

Matka Boża rzeczywi

pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest 

na wyciągnięcie ręki i Jego odwieczne skarby 

w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica 

głową parasol niewiary,

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać 

z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu 

sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami 

miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu 

za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą 

wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszech- 

mogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała 

na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę 

(Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie 

miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie 

zaś niech otworzą na Jej dary. 
             Wincenty Łaszewski, Nasz Dziennik, 7.12.2007 

Mijały lata, a pielgrzymki do miejsca objawień 

nie ustawały. W 2000 r. wobec przykładów 

autentycznej pobożności, licznych dobrze 

udokumentowanych cudów i rozszerzania się kultu 

Maryi Róży Duchownej po całym świecie, 

tamtejszy biskup zdecydował się na 

zaakceptowanie kultu w miejscu objawień. 

Czciciele Róży Duchownej czekają teraz na kolejny 

krok Kościoła: potwierdzenie, że w Montichiari 

Matka Boża rzeczywiście przyszła do swych dzieci. 

Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo 

pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest 

na wyciągnięcie ręki i Jego odwieczne skarby 

miłości. Jest taka jedna godzina 

w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica 

z nią związana jest naprawdę wielka! 

Oto Matka Najświętsza ogłasza, 

że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo 

staje nad nami otworem, że każdy, 

kto w tym czasie zamknie trzymany nad 

głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, 

co mu najbardziej potrzebne. 

Zapraszamy do współpracy 
w tworzeniu i rozprowadzaniu 

Kontakt: cp.cichy.przyjaciel@gmail.com 

Tel: 506 416 370 wieczorem 

 
 

,,Błogosław, duszo moja, Pana,

Błogosław, duszo moja, Pana

On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

bierze w opiekę wszystkich uciśnionych

Cichy Przyjaciel 

 

Godzina Łaski dla świata 
 

8 Grudnia 

uroczystość 

Niepokalanego 

Poczęcia 

Najświętszej Maryi 

Panny 

 

godz. 12.00-13.00 

 

Nie przegap tych minut 

nasyconych bliskością Nieba. 

 

Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - 

święte imię Jego! 

Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj 

o wszystkich Jego dobrodziejstwach! 

On odpuszcza wszystkie twoje winy, 

On leczy wszystkie twe niemoce, 

On życie twoje wybawia od zguby, 

On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, 

On twoje dni nasyca dobrami: 

odnawia się młodość twoja jak orła. 

Pan czyni dzieła sprawiedliwe, 

bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.,, 

(Psalm 103) 

 

Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Kielcach 

Pismo katolickie  


