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W Montichiari

W maleńkiej włoskiej miejscowości o na-
zwie Montichiari 8 kwietnia 1975 roku Pieri-
na Gilli, z zawodu pielęgniarka, ujrzała zalaną 
łzami Matkę Bożą. Maryja bardzo cierpiała 
i skarżyła się: „O, gdybyś wiedziała, jak wiele 
moich dzieci kroczy drogą zatracenia”.

W  czasie innego widzenia Matka Boża, 
która przedstawiła się jako Róża Duchowna, 
ostrzegała: „Ludzkość pędzi na własną zgu-
bę. Wiele dusz ginie”. W końcu dała ludziom 
szczególny dar –  Godzinę Łaski. Przypada 
ona w  uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny –  8 grudnia 
–  w  samo południe. Wówczas niebo otwie-
ra się szeroko dla każdego człowieka. Przez 
60  minut dla proszących wylewa się morze 
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łask. W tej godzinie może się nawrócić nawet 
najbardziej zatwardziały grzesznik. 

Gdy po raz pierwszy Pierina –  młoda 
kobieta, pielęgniarka pracująca w  szpita-
lu w  Montichiari –  zobaczyła Maryję, była 
Ona ubrana w „fioletową szatę, tak jak księża 
w okresie pokutnym, oraz długi biały welon, 
który okrywał Jej głowę i opadał aż do stóp”. 
„Jej ramiona były na wpół otwarte, dzięki cze-
mu dostrzegłam trzy szpady wbite w Jej piersi 
w kierunku serca. Jej piękne oblicze było bar-
dzo smutne: oczy pełne łez, twarz przepeł-
niona bólem. Powoli wypowiedziała te słowa: 
«MODLITWA, OFIARA, POKUTA»” – opisała 
w swoim dzienniczku widząca. 

W  czasie innego objawienia, które miało 
miejsce w  katedrze w  Montichiari 22 listopa-
da 1947 roku, wizjonerka otrzymała obietnicę 
związaną z  Godziną Łaski. W  swoim dzien-
niczku zapisała: „Jest tutaj Madonna. Zanim 
uklękłam, przeszłam na środek kościoła. 
Madonna zstąpiła z  góry wewnątrz świetli-
stej komety jaśniejąca jak cudowna jutrzenka 
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– otaczały Ją kolory tęczy, promieniała słoń-
cem, w które była odziana. Poleciła mi: «Na 
znak pokuty i  oczyszczenia uczyń językiem 
na każdej z czterech płytek (wskazała mi je) 
znak krzyża». (...) Uśmiechnęła się do mnie, 
a zwróciwszy oczy ku niebu i ukłoniwszy się 
przed świętym Tabernakulum, patrząc na 
wszystkich, powiedziała do mnie: «Zstępuję 
w  to miejsce, ponieważ będzie tu wiele na-
wróceń. Szanujcie to miejsce, gdzie zstąpi-
łam, gdyż jest błogosławione»”.

Następnie Matka Boża obiecała Pierinie: 
„8 grudnia w południe będę znów tutaj, w tej 
Katedrze, i będzie to GODZINA ŁASKI. Niech 
zostanie rozpowiedziana godzina mojego 
przyjścia”.

Gdy Pierina zapytała, co oznacza „Godzi-
na Łaski”, Maryja odpowiedziała jej: „Godzina 
Łaski będzie w  centrum licznych nawróceń”. 
Poprosiła też kobietę, by to ona sama przeka-
zała biskupowi Brescii tę obietnicę.

Kiedy widząca dopytywała Matkę Bożą, 
co ma czynić, aby się przygotować do tego 
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wydarzenia, odparła: „Modlitwę i  pokutę. 
Niech codziennie będzie odmawiany trzy razy 
z rozłożonymi rękami psalm Miserere”.

Maryja złożyła jeszcze obietnicę: „Dusze 
zatwardziałe, zimne jak marmur zostaną do-
tknięte przez Bożą łaskę, stając się wiernymi 
i miłującymi Pana”.


