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GODZINA 
ŁASKI
DLA ŚWIATA 
– 8 grudnia,
godz. 12–13

Z 8 grudnia, kiedy to czcimy Niepokalane 
Poczęcie Maryi, wiąże się objawienie, które 
miało miejsce przed 50 laty we Włoszech. 
U podnóża włoskich Alp rozsiadła się 
skromnie miejscowość o dźwięcznej nazwie 
Montichiari. Dla nas, Polaków, nazwa ta 
budzi najpiękniejsze skojarzenia, jej tłuma-
czenie brzmi bowiem „Jasne Góry”. Dziś 
z tamtejszego sanktuarium rozchodzi się po 
świecie sława Maryi, wzywanej jako „Róża 
Duchowna”. Nazwa miasteczka nabrała zaś 
nowego sensu: mówi o nadziei na „jasne 
dni”, jeśli człowiek podejmie trud wspinaczki 
na szczyty zjednoczenia z Bogiem. 

Matka Boża, objawiając się pielęgniarce 
– Pierinie Gilli – w uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia 1947 r., powiedziała: „(…) 
Jestem Niepokalane Poczęcie... Jestem 
Maryją, pełną łaski, Matką mojego Boskie-
go Syna Jezusa Chrystusa... Przez moje 
przybycie do Montichiari życzę sobie, aby 
Mnie wzywano i czczono jako Różę Du-
chowną. Życzę sobie, by każdego roku, 
8 grudnia – w południe, obchodzono ‘go-
dzinę łaski dla całego świata’. Dzięki mo-
dlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski 
dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia… 
Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski 
została upowszechniona i żeby cały świat 
się o tym dowiedział. Kto w tym czasie bę-
dzie się modlił w kościele lub w domu i wy-
leje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzy-
ska z mojego Serca opiekę i łaski… Mam 
przygotowany bezmiar łask dla wszystkich 
dzieci, które słuchają mego głosu i te moje 
życzenia biorą sobie do serca… Pan, mój 
Boski Syn, Jezus, okaże swe wielkie miło-
sierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić 
się za swych grzesznych braci… Jeśli i do-
brzy, i źli połączą się w modlitwie, otrzymają 
z tego Serca miłosierdzie i pokój. Wkrótce 
ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.”

/Za zezwoleniem władzy duchownej.
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Godzina Łaski dla świata
Jest taka jedna godzina w roku, gdy Nie-

bo 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. Obiet-
nica 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 nie-
wiary, otrzyma od Boga to, co mu najbar-
dziej potrzebne.

Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie 
związane z samym tylko wymiarem ducho-
wym. Bóg nam przypomina, że stworzył nie 
tylko nasze dusze; On powołał do życia tak-
że 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 wy-
rywają nas z kolein codzienności, z naszej 
opieszałości, gotowości do kompromisu 
i dogadywania się ze światem, by postawić 
nas na zupełnie nowej ziemi, wśród zupeł-
nie nowych 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 so-
bie wszystkich bliskich i kochanych. 

Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski 
nie poproszą o nic dla siebie. Będą mo-
dlić 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 grupka – modlących 
się o nawrócenie grzeszników, o ocalenie 
dusz idących do piekła, o wybawienie dusz 
w czyśćcu cierpiących. To ludzie najcen-
niejsi w oczach Maryi. To Jej słudzy, zaczyn 
nowego pokolenia, które czerpiąc moc 
z Niepokalanego Serca Matki Najświętszej, 
wyrwie świat spod władzy szatana i prze-
każe panowanie Sercu Matki… 

Pisała o tym wiele Siostra Łucja. Stanie 
się to na naszych oczach. 
Dziś – 8 grudnia. Oddajmy się w sposób 

szczególny do dyspozycji Niepokalanie 
Poczętej Maryi. Skorzystajmy z tak wielu 
możliwości wyproszenia szczególnych 
łask dla nas samych, dla bliskich i dla 
całego świata, z możliwości nieustannie 
zsyłanych nam przez Niebo. Przeżyjmy te 
sześćdziesiąt minut nasyconych blisko-
ścią Nieba.

Jak odprawić Godzinę Łaski?
To szczególna godzina i dobrze będzie, 

jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Ważne, 
aby spędzić ją w zjednoczeniu z Bogiem, 
wychwalając Boga, czytając/odmawiając 
ulubione modlitwy, śpiewając pieśni, hymny 
itd. 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 Niepokala-
nego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. 
Każda chwila, którą spędzisz przytulony do 
obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Rozpocznij Godzinę Łaski znakiem Krzy-
ża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Trzykrotnie przeczytaj Psalm 50 („Zmiłuj się 
nade mną, Boże, w swojej łaskawości…”). 

Przypomnij sobie obietnice Matki Naj-
świętszej. Skup się na modlitwie i zapytaj 
siebie: Co obiecuje mi Matka Najświętsza? 
Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowo-
cuje wieloma nawróceniami”. 

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy 
jej najbardziej potrzebują. „Serca zatwar-
działe i zimne jak ten marmur zostaną do-
tknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czci-
cielami 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 najwięk-
sze! 

„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle 
swe przeobfi te Miłosierdzie, jeżeli dobrzy 
ludzie będą stale modlić się za swych 
grzesznych braci…”

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszni-
ków. „Każdy, kto będzie modlił się w tej in-
tencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną 
drabinę niebieską, przez me macierzyńskie 
Serce będzie też miał zapewnioną opiekę 
i łaskę.” 

Podziękuj za te łaski, których ci Matka 
Najświętsza udziela w tej Godzinie! 

Rozmawiaj z Maryją modlitwami, które 
są najbliższe twemu sercu. Odmów np. 
Różaniec, przeplatając go aktami miłości 
(Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za 
grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wy-
znaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga 
Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego 
dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj 
się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, 
oo Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi.
One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie 
zaś niech otworzą na Jej dary.

Amen.
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