PIERINA GILLI - urodziła się 3 sierpnia 1911 r. w San Giorgio pod Montichiari.
Pochodziła z biednej, wielodzietnej rodziny. Gdy jej ojciec, Pancrazio, zmarł wskutek ran
odniesionych podczas I wojny światowej, mała Pierina trafiła do sierocińca prowadzonego
przez zakonnice. Wróciła do domu, kiedy jej matka, Rosa, powtórnie wyszła za mąż
i sytuacja materialna rodziny znacznie się poprawiła. Pierina była jednak źle traktowana
przez ojczyma. Aby powstrzymać jego agresję - jak wspominała - często śpiewała Litanię
loretańską. W wieku 18 lat zaczęła pracować jako pielęgniarka w szpitalu. Przekonana
o opiece Matki Bożej zamierzała wstąpić do zakonu. Jednak ze względu na słabe zdrowie
i brak posagu nie została przyjęta. Mimo to nie poddała się. Złożyła prywatny ślub czystości
i odmówiła zamążpójścia. Swoje powołanie kontynuowała w świecie. Głównym motywem
duchowości Pieriny były praktyki pokutne. Ofiarowywała swoje cierpienia za przeżywających
trudności kapłanów i osoby konsekrowane.
Ponownie starała się o przyjęcie do zakonu w 32 roku życia. Tym razem się udało. Wstąpiła
do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia. Jednak z powodu nawracających ciężkich chorób
nie złożyła ślubów wieczystych. W wieku 35 lat po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej.
GODZINA ŁASKI 🕐
✦ Podczas lipcowego ukazania się, Matka Boża po raz pierwszy wspomniała o Godzinie
Łaski. Pierina poprosiła Ją o wyjaśnienie i usłyszała:
- «Godzina łaski to czas największych nawróceń, do jakich dojdzie 8 grudnia. W tym dniu
dusze bardziej oziębłe niż kamień zostaną ogrzane i poruszone łaską Boga i poczują się
coraz bardziej związane z Bożą miłością»
✦ Matka Boża po raz pierwszy zapowiedziała następne objawienie. Zawsze ukazywała się
niespodziewanie.
W wigilię tego zapowiedzianego objawienia, 7 grudnia 1947 roku, a więc i w wigilię
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Matka Boża ukazała się po raz szósty.
Pierina została uprzedzona wewnętrznie, że ma się udać do katedry. Spotkała tam swego
spowiednika, przełożoną ze szpitala i jeszcze jedną osobę. Dotknięta promieniem światła,
upadła na kolana. Ujrzała Maryję w towarzystwie dziewczynki i chłopca, którzy
podtrzymywali jej biały płaszcz. ( Franciszek i Hiacynta; zob. poprzedni post). Obydwoje mieli
na czołach białe opaski. Maryja, Róża Duchowna, przypomniała nabożeństwo do Swego
Niepokalanego Serca i poleciła, żeby Zgromadzenia zakonne i Instytuty pogłębiły ten kult.
✦ Nowina o bliskim objawieniu się Matki Bożej, 8 grudnia, rozeszła się lotem błyskawicy
zwłaszcza w prowincji Brescia. Pisała o tym prasa. Władze trwały w stanie napięcia. Co do
Pieriny była uosobieniem spokoju. Do miasta ściągnęli pielgrzymi, a zewsząd przybyli
ciekawscy. Katedra została napełniona tłumem w sposób niewiarygodny: aż po małe
krużganki. Pierina udała się tam, gdzie Matka Boża już się ukazywała – do centrum głównej
nawy.
✦ Uklękła i zaczęła odmawiać Różaniec, a potem wraz z wiernymi – Miserere. Dokładnie
w południe Pierina wykrzykneła: „O! Matka Boża!”
✦ Potem weszła w stan ekstazy. Maryja ukazała się jej w aureoli bardzo silnego światła, na
szczycie schodów przyozdobionych białymi, czerwonymi i żółtymi różami. Były to

zadziwiające schody zstępowały z wysoka w kierunku środka nawy, gdzie znajdowała się
Pierina. Maryja, ze złożonymi rękoma, przedstawiła się jako Róża Mistyczna, zwróciła oczy
ku niebu i powiedziała:
- «JA JESTEM NIEPOKALANYM POCZĘCIEM»
✦ Potem zeszła niżej, mówiąc:
- «Otoczona większą chwałą niż kiedykolwiek, jestem Matką Łaski, Matką Mojego Boskiego
Syna Jezusa Chrystusa»
✦ Zstąpiła niżej i oświadczyła:
- «Przez Moje przybycie do Montichiari życzę sobie, aby Mnie wzywano jako Różę
Duchowną. Pragnę, żeby każdego roku - 8 grudnia, w południe - obchodzono ‘godzinę łaski
dla całego świata’. Przez to nabożeństwo otrzymać można niezliczone łaski dla ciała
i duszy»
✦ Widząc, że Matka Boża schodzi jeszcze niżej i zatrzymuje się w środku, Pierina zapytała:
„Czy
jesteś
szczęśliwa
z
powodu
tej
obecności
wiernych?”
Maryja uśmiechnęła się i odpowiedziała:
- «Tak. Nasz Pan, Mój Boski Syn Jezus, udziela Swego największego miłosierdzia, aby
dobrzy wciąż modlili się za swoich grzesznych braci. Niech zostanie doniesione, jak
najszybciej, Najwyższemu Kapłanowi Kościoła Katolickiego, że ja pragnę, aby ta godzina
łaski była poznana i rozpowszechniona w całym świecie»
✦
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- «Niechaj ci, którzy nie mogą się udać do kościoła – wyjaśniła Maryja – pozostaną w domu.
Kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie pewną
pomoc i uzyska 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»
✦ Matka Boża ukazała Pierinie raj, spełniając obietnice z dnia poprzedniego. Najświętsza
Panna otwarła ramiona i ukazała Swe bardzo piękne serce okryte światłem, które napełnia
radością.„Och! Niepokalane Serce Maryi!” – wykrzyknęła Pierinia. Opowiedziała potem, że to
serce płonęło żywo, nad nim zaś widziała trzy róże otoczone wielkim światłem tak, że nie
widziała już twarzy Maryi. Było to serce o nieopisanym dla ludzi blasku.
Maryja, Róża Mistyczna, stwierdziła:
- «Oto Serce, które tak bardzo kocha ludzi, większość z nich zaś odpłaca mu zniewagami...”
Widząca w wielkim uniesieniu zawołała: „O, droga Pani, obiecujemy, że będziemy Cię
kochać i że już nie będziemy grzeszyć...»
Matka Boża mówiła dalej:

- «Kiedy dobrzy i źli połączą się na modlitwie, otrzymają od tego Serca miłosierdzie i pokój.
Na tę godzinę, za Moim pośrednictwem, dobrzy otrzymali od Pana Miłosierdzie, które
zatrzymało wielką plagę.»
Maryja
uśmiechnęła
się,
po
- „Wkrótce zostanie poznana wielkość tej godziny łaski.”
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