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Druga niedziela Adwentu

Niewielu w Polsce s³ysza³o o ob-
jawieniach Matki Bo¿ej w Montichiari-
Fontanelle, choæ przyjê³o siê ju¿ w licz-
nych parafiach nabo¿eñstwo zwane Go-
dzin¹ £aski. Przypada ono w uroczy-
sto�æ Niepokalanego Poczêcia Naj�wiêt-
szej Maryi Panny - 8 grudnia od godzi-
ny 12 do 13. U jego pocz¹tków s¹ w³a-
�nie objawienia Matki Bo¿ej Ró¿y Du-
chownej we w³oskim Montichiari.

O niewielkim miasteczku w pó³nocnej Italii, u podnó¿a
Alp, 20 km od Brescii, zrobi³o siê g³o�no tu¿ po II wojnie
�wiatowej. Wówczas to, w roku 1946, najpierw w Montichiari,
a potem - w nastêpnych latach - w po³o¿onej nieco na ubo-
czu dzielnicy Fontanelle Matka Bo¿a wielokrotnie ukaza³a
siê Pierinie Gilli, pielêgniarce z miejscowego szpitala. Dziêki
tym objawieniom miasteczko zupe³nie zmieni³o swój charak-
ter, m.in. w góruj¹cym nad okolic¹ starym zamku, zwanym
obecnie Zamkiem Maryi, ulokowano o�rodek dla ludzi cho-
rych i starych, natomiast przy �ródle w Fontanelle - wed³ug
¿yczenia Maryi - powsta³ ogromny o�rodek leczniczy z ba-
senami z lecz¹c¹ wod¹ z po�wiêconego przez Naj�wiêtsz¹
Pannê �ród³a.

Pierina Gilli
Powiernic¹ Matki Bo¿ej - jak wspomnia³em - by³a Pieri-

na Gilli, urodzona 3 sierpnia 1911 r. w wiosce San Giorgio
pod Montichiari. Pochodzi³a ona z biednej, wielodzietnej ro-
dziny. Gdy jej ojciec, Pancrazio, zmar³ wskutek ran odniesio-
nych podczas I wojny �wiatowej, ma³a Pierina trafi³a do siero-
ciñca prowadzonego przez siostry zakonne. Sytuacja mate-
rialna rodziny poprawi³a siê, kiedy jej matka, Rosa, wysz³a
powtórnie za m¹¿, i Pierina mog³a wróciæ do domu. By³a jed-
nak �le traktowana przez ojczyma. W trudnych chwilach -
jak wspomina³a - �piewa³a Litaniê loretañsk¹ do Matki Bo¿ej,
by powstrzymaæ jego agresjê.

W wieku 18 lat podjê³a pracê jako pielêgniarka w szpi-
talu w Montichiari. Przekonana od dzieciñstwa o opiece Mat-
ki Bo¿ej, pragnê³a wst¹piæ do zakonu, jednak z powodu s³a-
bego zdrowia i braku posagu nie zosta³a przyjêta. Nie za³a-
muj¹c siê, odda³a Maryi swoje ¿ycie. Postanowi³a równocze-
�nie praktykowaæ uczynki mi³osierdzia i pokuty. Pod wp³y-
wem duchowych natchnieñ z³o¿y³a prywatny �lub czysto�ci i
odmówi³a zam¹¿pój�cia. Celem wybranej przez ni¹ drogi by³o

u�wiêcenie w³asne, a tak¿e ofiarowanie praktyk pokutnych
oraz cierpieñ za prze¿ywaj¹cych trudno�ci kap³anów oraz
osoby konsekrowane.Ponownie stara³a siê o przyjêcie do
zakonu w 32. roku ¿ycia. Choæ zosta³a przyjêta do Zgroma-
dzenia S³u¿ebnic Mi³osierdzia, nie z³o¿y³a �lubów wieczy-
stych, g³ównie z powodu nêkaj¹cych j¹ ciê¿kich chorób. W
wieku 35 lat po raz pierwszy mia³a widzenie Matki Bo¿ej.

Objawienia Ró¿y Duchownej
Pierwsze objawienie Pierina prze¿y³a 24 listopada 1946

r. podczas pracy w szpitalu. Ujrza³a p³acz¹c¹ Madonnê z
zanurzonymi w piersi trzema mieczami. Szatê Maryi zdobi³y
trzy ró¿e: bia³a, czerwona i z³ota. Maryja nazwa³a siebie Ró¿¹
Duchown¹. G³ównym przes³aniem by³a pro�ba o szerzenie
kultu Matki Bo¿ej Ró¿y Duchownej w intencji u�wiêcenia dusz
konsekrowanych. Kiedy Pierina opowiedzia³a o tym widzeniu
swojemu spowiednikowi, nie znalaz³a zrozumienia, co wiêcej
- nakaza³ jej milczenie.

Podczas kolejnych widzeñ i mistycznych ekstaz Pieri-
na widzia³a Matkê Bo¿¹ w ró¿nych miejscach: w domowym
oratorium, w szpitalnej sali, w domowej kaplicy, w ko�cio-
³ach... �wiadkami tych objawieñ by³y setki osób. W licznych
orêdziach Matka Bo¿a nawi¹zywa³a do wielkich objawieñ: w
Lourdes - nazywaj¹c siê Niepokalanym Poczêciem; w Fati-
mie - pragn¹c, aby rozwijano w zgromadzeniach zakonnych
nabo¿eñstwo do Jej Niepokalanego Serca i czczono J¹ pod
wezwaniem Ró¿y Duchownej (Mistycznej); na rue du Bac w
Pary¿u - nakazuj¹c wybicie medalika podobnego do tego z
1830 r., kiedy to mia³y miejsce objawienia �w. Katarzynie
Labouré.

W Godzinie £aski w naszym ko�ciele
odprawiona zostanie Msza �wiêta!

c.d. na str. 4



SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (8)

Bóg jest Mi³o�ci¹
Gdyby Bóg by³ tylko wszech-

moc¹, nikt z nas nie odwa¿y³by siê zbli-
¿yæ do Niego. Wszyscy bowiem przed
spotkaniem siê z si³¹ potê¿niejsz¹ ni¿
nasza, prze¿ywamy trwogê i szukamy
wobec niej dystansu. Je�li cz³owiek znaj-
duje siê w pobli¿u lwa, drêtwieje ze stra-
chu, lew jest bowiem od niego silniej-
szy. Szuka wtedy natychmiast dystan-
su. Gdy znajdzie siê w pobli¿u wulkanu,
z którego p³ynie gor¹ca lawa, cz³owiek
ucieka, szukaj¹c dystansu. Tak jest z
ka¿dym potê¿nym �ród³em energii. Jest
ono dla nas niebezpieczne i budzi w nas
lêk. Gdyby Bóg by³ tylko wszechmoc¹,
nikt nie odwa¿y³by siê do Niego podej�æ
i  ko�ció³ by³by dzi� zupe³nie pusty. Nikt
nie odwa¿y³by siê przekroczyæ jego pro-
gów. Je�li tu przychodzimy, to tylko dla-
tego, ¿e Bóg jest Mi³o�ci¹, a Jego
wszechmoc jest do dyspozycji Jego
mi³o�ci. Skoro za� tak jest, to owa po-
tê¿na wszechmoc nie jest dla nas nie-
bezpieczna. Wrêcz przeciwnie, jest
nasz¹ obron¹. Mo¿e nie wszyscy pamiê-
tamy o tym, ¿e Bóg jest Mi³o�ci¹, ale
to, ¿e podchodzimy tak blisko do Jego
o³tarza, �wiadczy o tym, ¿e w tê Jego
mi³o�æ wierzymy.

Gdyby Bóg by³ tylko czyst¹ spra-
wiedliwo�ci¹, wiêkszo�æ ludzi nigdy by
do Niego nie podesz³a. Zachowywaliby-
�my siê wobec Boga jak przestêpcy,
którzy uciekaj¹ przed wymiarem spra-
wiedliwo�ci. Cz³owiek ucieka³by przed
Bogiem, tak jak to czyni³ Kain, gdy ukry-
wa³ siê po zabiciu Abla. Jak¿e mo¿na
by³oby dobrowolnie podej�æ do Tego, kto
jest czyst¹ Sprawiedliwo�ci¹ i mo¿e roz-
liczyæ mnie z ka¿dego z³ego czynu?
Podchodzê do Boga tylko dlatego, ¿e
jest On sprawiedliw¹ mi³o�ci¹, a mi³o�æ
nie niszczy, mi³o�æ zawsze potrafi ura-
towaæ, potrafi ocaliæ.

Mi³o�æ wiêc nie jest przymiotem,
lecz jest istot¹ Boga. Wszystkie inne
przymioty s¹ tylko cechami Jego mi³o-
�ci. To w³a�nie Jego mi³o�æ jest wszech-
mocna, wieczna, najdoskonalsza, dobra,
sprawiedliwa, cierpliwa, piêkna.

Czym jest mi³o�æ? Ile jeszcze
up³ynie wieków, zanim oczy�cimy to
pojêcie na ziemi? Chcia³bym jednak
zaznaczyæ, ¿e z³o czyni wszystko, aby
zniekszta³ciæ pojêcie prawdziwej mi³o-
�ci. To jest g³ówne zadanie z³a. Tam
gdzie pojawia siê mi³o�æ, objawia siê
tak¿e Bóg, który jest Mi³o�ci¹. Je�liby
na ziemi to objawienie mi³o�ci by³o czê-
ste, wówczas ludzie oczarowani mi³o-
�ci¹ ³atwo nawi¹zaliby kontakt z Bo-
giem. �wiat móg³by byæ przemieniony
przez mi³o�æ w bardzo krótkim czasie.
Dlatego z³o, istniej¹ce na ziemi, nie-
ustannie poluje na ka¿dy przejaw praw-
dziwej mi³o�ci, aby j¹ zniszczyæ. Mi-
³o�æ to najwiêksza warto�æ, mi³o�æ to
Bóg objawiaj¹cy siê na ziemi. Od tej
strony trzeba nam spojrzeæ na wszyst-
kie wysi³ki, zmierzaj¹ce do niszczenia
mi³o�ci na ziemi. Rozbicie ma³¿eñstw,
rozdarcie rodziny, zabijanie nienarodzo-
nych dzieci, alkoholizm, narkomania to
wszystko s¹ ataki, uderzaj¹ce w mi³o�æ.
Z³o chce tak uszkodziæ cz³owieka, by
ten nie by³ zdolny do prze¿ywania mi-
³o�ci i do jej objawiania na ziemi.

Prawdziwa mi³o�æ jest trosk¹ o
autentyczne dobro drugiej osoby.
Trosk¹ nie tylko zewnêtrzn¹. Ten kto
kocha, gotów jest oddaæ swoje w³asne
serce, aby nim ubogaciæ osobê ko-
chan¹. Ona bowiem mo¿e byæ jego
kosztem szczê�liwa. Po�wiêcenie na-
le¿y przecie¿ do istoty mi³o�ci. Je¿eli
matka kocha swoje dziecko, to stop-

niowo przelewa w nie swoje w³asne ser-
ce po to tylko, aby ono by³o szczê�li-
we. Prawdziwa mi³o�æ polega na tym,
¿e jeden cz³owiek ¿yje dla drugiego
cz³owieka, a ¿yj¹c w³a�nie dla niego,
sam odkrywa wielko�æ, piêkno i szczê-
�cie swego ¿ycia.

Bóg jest Mi³o�ci¹. Je�liby by³ tyl-
ko jedn¹ osob¹, to by³by egoist¹. Od
Chrystusa dowiadujemy siê jednak, ¿e

s¹ w Bogu Trzy Oso-
by, ¿e Ojciec ¿yje dla
Syna, Syn ¿yje dla
Ojca i ta Ich mi³o�æ
jest Duchem �wiê-
tym. Bóg to trzy Ser-
ca kochaj¹ce siê tak
idealn¹ mi³o�ci¹, ¿e
stanowi¹ dziêki niej
jedno Serce. Serce
Ojca ¿yje dla Serca
Syna, Serce Syna
¿yje dla Serca Ojca, a
ta Ich wzajemna mi-
³o�æ tworzy Serce Du-

cha �wiêtego. Serce Ojca, Serce Syna
i Serce Ducha �wiêtego oto tajemnica
mi³o�ci.

Bóg to ̄ ycie dla Kogo�; On obja-
wi³ tê prawdê, aby nam powiedzieæ co�
zwyk³ego, ¿e nas zaprasza do udzia³u
w swojej mi³o�ci.

Jeste�my dzie³em Mi³o�ci. Bóg
stworzy³ nas z mi³o�ci, bo sam jest Mi-
³o�ci¹. Poniewa¿ stworzy³ nas na ob-
raz i podobieñstwo swoje, my równie¿
mo¿emy kochaæ. Chrystus powiedzia³:
�B¹d�cie doskonali, jak Ojciec wasz
niebieski doskona³y jest". Ukaza³ nam
doskona³o�æ Boga jako idea³. Nikt z nas
nie mo¿e byæ wszechmocny, wszyst-
kowiedz¹cy, nieskoñczenie m¹dry, ale
w tym jednym, w mi³o�ci mo¿emy Boga
na�ladowaæ; mo¿emy kochaæ. Mo¿emy
byæ doskonali dlatego, ¿e mo¿emy ¿yæ
dla drugiego cz³owieka, odkrywaj¹c w
takim ¿yciu swoje w³asne szczê�cie.
Dlatego, ¿e Bóg mnie kocha, mogê w
Niego wierzyæ i mogê Mu zaufaæ. Jego
mi³o�æ wraz z wszystkimi jej przymio-
tami nie tylko mi nie zagra¿a, ale jest
dla mnie gwarancj¹ bezpieczeñstwa.

Bóg jest Mi³o�ci¹ i dlatego mo¿e-
my Boga objawiaæ �wiatu nie przy po-
mocy s³owa, ale przy pomocy naszej
wzajemnej mi³o�ci. Niech ta gar�æ re-
fleksji bêdzie wstêpem do odkrywania
wielkiej tajemnicy Mi³o�ci Boga, która
jest zamkniêta przed nami i która bê-
dzie siê stopniowo ods³ania³a.

JEST JEDEN BÓG

ks. Edward Staniek
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Wrzesieñ by³ miesi¹cem, kiedy w polskich kinach po-
jawi³o siê kilka ciekawych propozycji i pisano, ¿e widziano
kolejki, gdzie jedni stali po bilety na Smoleñsk, a inni na Bosk¹
Florence i o tym drugim dziele chcia³bym na moment. To
ciep³a, biograficzna komedia, ukazuj¹ca wydarzenia roku
1944, czyli ostatni rok ¿ycia Florence Jenkins, któr¹ potomni
nazwali - najgorsz¹ �piewaczk¹ �wiata � w któr¹ wcieli³a siê,
jak zawsze niezawodna Meryl Streep. Choæ mia³a koszmar-
ny g³os, Madame Florence wystêpowa³a 25 lat na scenie szo-
kuj¹c s³uchaczy swoim �piewem. Jakim cudem wiêc sta³a
siê s³awna? Oczywi�cie pieni¹dze i oddani ludzie pomaga³y
jej w utrzymaniu siê na scenie. Jej m¹¿ kupowa³ recenzje w
prasie, op³aca³ ludzi którzy przychodzili na koncerty i bili bra-
wo, chwalili j¹, doceniali. Wszystko to po³¹czone razem, sk³a-
da³o siê na wielki sukces boskiej Florence. Nikt nie mia³ od-
wagi powiedzieæ jej prawdy, ¿e fa³szuje, ¿e nie potrafi �pie-
waæ, a ona ¿y³a w fikcyjnym, nierealnym, fa³szywym �wiecie
jaki sobie sama stworzy³a.

Wstrz¹�niêty t¹ histori¹ zastanawia³em siê, czy to
mog³o wydarzyæ siê naprawdê, czy taka zmowa milczenia
by³a mo¿liwa, czy ona mia³a �wiadomo�æ swojego talentu,
choæ bardziej antytalentu, czy mo¿liwym jest, aby ¿yæ w ta-
kim zak³amaniu, w przekonaniu ¿e jest siê rewelacyjn¹ div¹
operow¹. Poszpera³em w Internecie i s¹ dostêpne jej nagra-
nia, p³yty jakie wydawa³a i tylko kto� pozbawiony wra¿liwo-
�ci muzycznej nie zauwa¿y³by, ¿e co� jest nie tak, a wszyst-
kie jej wypowiedzi archiwalne potwierdzaj¹, ¿e ona wierzy³a
w swój talent. I tak sobie pomy�la³em: w sumie ka¿demu z
nas mo¿e groziæ takie za�lepienie, przekonanie o swojej bo-
sko�ci, wyj¹tkowo�ci, b³yskotliwo�ci i zawsze znajdziemy
kogo� kto bêdzie nas w takim przekonaniu utrzymywa³ i przy-
takiwa³. Je�li kto� ma chwilê, to mo¿na po�wiêciæ j¹ na Bosk¹
Florence i samemu oceniæ ten historyczny fenomen.

Je�li otworzymy dzi� jaki� portal katolicki, w wielu ko-
�cio³ach us³yszymy te¿, i¿ rozpoczyna siê czas radosnego
przygotowania, oczekiwania na Bo¿e Narodzenie. Powiem,
¿e mam z tym problem, bo kiedy s³yszê dzisiejsze czytania,
to nie widaæ tam ani wzmianki o Narodzeniu, ani o rado�ci,
oczekiwaniu � wprost przeciwnie - surowe s³owa o przebu-
dzeniu, odrzuceniu uczynków ciemno�ci, nawróceniu i o koñcu
�wiata. Czas adwentu, który rozpoczynamy bynajmniej nie
jest czasem oczekiwania. S³owo "adwent" z ³aciny nie ozna-
cza oczekiwania tylko przyj�cie. Adwent to
czas przyj�cia. A na kogo� kto przyszed³, ju¿
siê nie czeka.

Ko�ció³ prze¿ywa czas adwentu, przyj-
�cia � tzn. ¿e ka¿dego dnia Ko�ció³ wie, ¿e
jego Pan ju¿ jest, ¿e nie trzeba czekaæ na cza-
sy ostateczne, ale ka¿dego dnia w adwencie
Ko�ció³ wie, ¿e Bóg przychodzi i mówi nam:
"poka¿ Mi jak ¿yjesz"? Dlatego, by prze¿yæ
adwent nie nale¿y czekaæ na Bo¿e Narodze-
nia i ¿yæ w prze�wiadczeniu, ¿e je�li przez 4
tygodnie co� tam bêdziemy czyniæ, bêdziemy
chodziæ na roraty, ¿e jak wyspowiadam siê po

8 miesi¹cach od Wielkanocy - to co� tam w nas siê stanie.
To nie jest prawda. Dzisiaj � dzisiaj przychodzi do ciebie Twój
Bóg - bo dzi� jest adwent i pyta siê: Co jest z Twoim ¿yciem,
co siê w nim dzieje, co trzeba w nim zmieniæ, co masz zrobiæ
dzisiaj, ¿eby to Twoje ¿ycie by³o dobre, mia³o smak?

Je�li chcesz adwentu, to dzisiaj usi¹d� i pomy�l, gdy-
by dzi� by³ koniec �wiata i gdyby Pan Jezus dzi� przyszed³ i
za¿¹da³by rozliczenia z twego ¿ycia, to jaka jest pierwsza
rzecz, o co by Ciê zapyta³? Kiedy bêdziesz ju¿ wiedzia³, to
dzisiaj spróbuj o ni¹ zawalczyæ, to dzisiaj spróbuj j¹ zmieniæ.

Je¿eli jeste� w jakiej� trudnej sytuacji i doskonale
wiesz, co nale¿y zrobiæ, by zacz¹æ z niej wychodziæ - nie
¿eby j¹ od razu zmieniæ, bo to nieraz jest trudne � ale rozpo-
cz¹æ tê drogê � to dzi� zacznij. Je�li trwasz w jakim� grze-
chu i wiesz jak siê z niego wychodzi, a zasadniczo wiemy
jak wyj�æ z wiêkszo�ci grzechów, choæ nie da siê tego zrobiæ
ot tak, bo to d³uga droga, ale dzisiaj j¹ zacznij. Znajd� ten
swój grzech i dzisiaj wytocz walkê tej s³abo�ci.

Mo¿e jest relacja, w której tkwisz, która jest z³¹, tok-
syczn¹ relacj¹, mo¿e dzi� j¹ skoñcz, a mo¿e jest odwrotnie
- jest kto� kogo skrzywdzi³e� i mo¿e dzi� trzeba to napra-
wiæ.Je�li jest w twoim ¿yciu kto�, kogo powiniene� kochaæ, a
nie kochasz, to zacznij go kochaæ dzisiaj. On bêdzie pyta³,
czy kochasz - swojego ojca, matkê, ma³¿onka -  nie przygo-
towuj siê do tego, co bêdzie za 4 tygodnie, ¿e bêd¹ �wiêta i
bêdzie okazja, ale dzisiaj zadzwoñ i dzisiaj powied� - nie
umiem, ale chcia³bym ci przebaczyæ, nie umiem, ale chcia³-
bym ciê kochaæ - czy to siê wszystko zmieni dzisiaj? Praw-
dopodobnie nie, ale zacznij - bo adwent jest dzisiaj - nie w
Bo¿e Narodzenie � a wtedy jest szansa, ¿e co� siê wydarzy,
¿e co� siê zmieni. Mo¿e nie wystarczy tego adwentu, by to
rozwi¹zaæ, mo¿e potrzeba kilku adwentów, ¿eby to zmieniæ,
ale trzeba kiedy� zacz¹æ i ten czas na zaczêcie jest dzisiaj
- warto tak popatrzeæ na adwent.

Wracaj¹c do Boskiej Florence � w 1944 powiedzia³a:
Mog¹ mówiæ, ¿e nie umia³am �piewaæ, ale nikt nie powie, ¿e
nie �piewa³am. Pomimo braku talentu � Florence Jenkins �
najgorsza �piewaczka �wiata - mo¿e byæ dla nas jednak
wzorem - przyk³adem cz³owieka pasji i walki o to, co siê ko-
cha -  ona codziennie æwiczy³a, nie poddawa³a siê, nawet
gdy by³a ju¿ chora. Je�li dzi� nie dasz rady niczego zmieniæ,
albo ci siê nie bêdzie chcia³o, to Bóg jutro te¿ ma swój ad-
went, jak jutro nie dasz rady, albo ci siê nie bêdzie chcia³o, to
we wtorek On te¿ ma swój adwent, przyj�cie. On codziennie
bêdzie przychodzi³ i codziennie zaprasza³ do pracy, tylko jak
zawsze � pozostaje to jedno pytanie: Czy nam siê bêdzie
chcia³o?

Adwent -
czas PRZYJ�CIA

ks. Tomasz Karpeta,
kazanie z I niedzieli Adwentu 2016
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PONIEDZIA£EK  05.12.16
  6.30 + Marian Gruca � greg.
  8.00   +Emil Ziêba - 6 r.�m.
18.00 + Danuta Jaszczewska - 7 r.�m.

i ++ z rodzin: Bonczarów,
Jaszczewskich i �liwów

WTOREK  06.12.2016
  6.30 Za Ks. Proboszcza i kap³anów

pracuj¹cych w naszej Parafii.
O potrzebne ³aski za
wstawiennictwem �w. Miko³aja

  8.00  Tadeusz Blok
18.00 1) + Wac³aw £abojko - 1 rocz. �m.

2) + Miko³aj i jego ojciec + Jan
�RODA 07.12.2016

  6.30 W intencji Zgromadzenia - o jego
duchowy i liczebny rozwój. Za misje.

  8.00 ++ Maria, Jan Zdeb
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 08.12.2016
NIEPOKALANE POCZÊCIE NMP

  6.30 1) + Ludwik Nagroba - 31 r.�m.
2) W intencji s. Wirginei � z okazji
imienin

  8.00 ++ Zbigniew Skorupka, Maria
Szczuka

12.00 + Jan Bassara - 4 r.�m.
17.00 O opiekê MB i b³og. Bo¿e dla

dzieci: £ukasza, Anny, Katarzyny
18.00 + Maria

PI¥TEK 09.12.2016
  6.30 + Helena Wojdy³o - 40 r.�m.
  8.00 + Malwina Dygut � intencja od II

Ró¿y Ró¿añcowej
15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  ++ Helena, Józef Motyka, Helena,

Karol, Stefan Kobylec
SOBOTA 10.12.2016

 6.30 + s. Georgia � intencja
popogrzebowa

  8.00 + Malwina Dygut � intencja od
rodziny Dunajów

18.00  + Krystyna Wierzchos³awska
NIEDZIELA 11.12.2016

  8.00 + Wincenty Sta³go - 4 r.�m.
  9.30 1) + Magdalena Maniecka - 21 r.�m.

2) ++ Jan, Maria Czubek
11.00 1) + Maria Safiñska

2) + El¿bieta Ostrogórska - 1r.�m.
12.00  Dziêkczynna za otrzymane ³aski,

z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
i zdrowie dla Leokadii w 80
rocznicê urodzin

13.00 ++ Michalina, Ludwik Wilczyñscy,
Eleonora, W³adys³aw Jaroszowie

18.00  + Antoni Kawalec - 1 r.�m.

INTENCJE MSZY �W.
05.12.2016 - 11.12.2016

RORATY w naszej Parafii
odprawiane s¹ w dni powszednie

o godz. 6.30, a w niedziele o godz. 8.00.

04 grudnia 2016                      NA SKALE                              Nr 42(930)/4
Ju¿ bodaj z tego wynika, ¿e przes³ania Maryi w Montichiari okaza³y siê bar-

dzo ko�cielne, a tym samym uniwersalne, st¹d te¿ figury Matki Bo¿ej Ró¿y Du-
chownej zaczêto wkrótce stawiaæ w wielu ko�cio³ach na ca³ym �wiecie.

Fenomenem tych objawieñ jest wspomniana Godzina £aski: 60 minut
miêdzy godz. 12.00 a 13.00 w dniu 8 grudnia, czyli w uroczysto�æ Niepoka-
lanego Poczêcia Maryi. Oto Jej s³owa: �¯yczê sobie, aby ka¿dego roku w
dniu 8 grudnia w po³udnie obchodzono Godzinê £aski dla ca³ego �wiata.
Dziêki modlitwie w tej godzinie ze�lê wiele ³ask dla duszy i cia³a. Bêd¹
masowe nawrócenia. Dusze zatwardzia³e i zimne jak marmur poruszone
bêd¹ ³ask¹ Bo¿¹ i znów stan¹ siê wierne i mi³uj¹ce Boga. Pan, mój Boski
Syn Jezus, oka¿e wielkie mi³osierdzie, je¿eli dobrzy ludzie bêd¹ siê mo-
dliæ za bli�nich. Jest moim ¿yczeniem, aby ta Godzina by³a rozpowszech-
niona. Wkrótce ludzie poznaj¹ wielko�æ tej Godziny £aski. Je�li kto� nie
mo¿e w tym czasie przyj�æ do ko�cio³a, niech modli siê w domu�.

S³owo Ko�cio³a
Objawienia z Montichiari przez wiele lat nie by³y zatwierdzone przez Ko�ció³,

mimo ¿e potwierdzi³y je cuda uzdrowieñ, zjawiska �wietlne i s³oneczne ogl¹dane
wielokrotnie w Montichiari, a nawet to, ¿e papie¿ Pawe³ VI mia³ na swoim biurku
statuê pielgrzymuj¹cej Madonny Ró¿y Duchownej.

Biskup Brescii Giacinto Tredici, który ostatecznie musia³ wydaæ werdykt o
prawdziwo�ci objawieñ, nie bêd¹c im przeciwny, sugerowa³ Pierinie Gilli ¿ycie w
ukryciu. Ta pokornie zastosowa³a siê do zaleceñ i przez wiele lat mieszka³a w
skromnym domku przy franciszkañskim klasztorze w Fontanelle, gdzie spotyka³a
siê z pielgrzymami w swojej niedu¿ej kaplicy. A¿ do �mierci prowadzi³a pustelni-
cze ¿ycie. Po�wiêci³a siê modlitwie i pokucie, jednak nigdy nie przywdzia³a habitu
zakonnego. Zmar³a w opinii �wiêto�ci 12 stycznia 1991 r., nie doczekawszy siê
zatwierdzenia objawieñ. Jej grób i miejsca objawieñ odwiedza rocznie ponad 100
tys. pielgrzymów.

Kolejny biskup Brescii, Giulio Sanguinetti, widz¹c, jak statuy Maryi z trzema
ró¿ami na piersiach lub te¿ z trzema mieczami zdobywaj¹ �wiat, 15 sierpnia 2000
r. uzna³ kult Matki Bo¿ej Ró¿y Duchownej z objawieñ w Montichiari. Przes³a³ tak¿e
list do dwóch stowarzyszeñ, które spontanicznie zajmowa³y siê miejscami kultu w
Fontanelle. Poinformowa³ je o mianowaniu �kap³ana, który ma zaj¹æ siê spraw¹
kultu, w osobie Pierino Bosellego, dyrektora diecezjalnego wydzia³u do spraw litur-
gii�. Wkrótce w Montichiari powsta³o nowe stowarzyszenie, utworzone z dwóch
dotychczasowych, zatwierdzone przez biskupa i przez proboszcza Montichiari
ks. Franco Bertoniego. Jego celem jest szerzenie pobo¿no�ci do Matki Bo¿ej w
Fontanelle. To nowe stowarzyszenie nazywa siê Ró¿a Duchowna - Fontanelle.

Uznanie objawieñ Ró¿y Duchownej wp³ynê³o na jeszcze liczniejsze fundowa-
nie �wi¹tyñ pod tym wezwaniem, powsta³y nowe ruchy religijne; tak¿e wiele osób,
które odwiedzaj¹ i poznaj¹ Montichiari, odkrywa powo³anie kap³añskie lub zakon-
ne. Chocia¿ wiêc objawienia w Montichiari-Fontanelle nie wnios³y szczególnie wie-
le nowego czy to do teologii, czy do pobo¿no�ci maryjnej, to nale¿a³oby napisaæ,
¿e Bóg zawsze wybiera sobie tylko znany i w³a�ciwy moment na swoje przes³anie
do Ko�cio³a i �wiata. Orêdzie Matki Bo¿ej z Montichiari jest wo³aniem o zagro¿on¹
�wiêto�æ kap³anów i osób konsekrowanych, jest wezwaniem do modlitwy, do po-
dejmowania dzie³ zado�æuczynienia i pokuty szczególnie za tych kap³anów, któ-
rzy prze¿ywaj¹ kryzys wiary, a nierzadko odchodz¹ z drogi powo³ania lub nawet
otwarcie zaczynaj¹ walczyæ z Ko�cio³em.

Czes³aw Ryszka, za: www. niedziela.pl


