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Słowo od wydawcy 
Książka „Maryja Róża Duchowna. Historia objawień 

w Montichiari–Fontanelle” powraca po prawie 40. latach 
do Polski. Jej wydanie w naszym języku w latach 70. ubieg-
łego wieku doszło do skutku w ówczesnych Zachodnich 
Niemczech, w Bawarii, w małym katolickim wydawnictwie. 
Stamtąd książeczka dostawała się do Polski przywożona 
przez polskich emigrantów i osoby duchowne. Egzempla-
rze tych wydań są już niedostępne albo mocno zniszczone.  

W tamtym czasie objawienia w Montichiari jeszcze 
nie były zatwierdzone przez Kościół. Od roku 2000 sy-
tuacja uległa zmianie. Biskup miejsca zatwierdził obja-
wienia Róży Duchownej w Montichiari–Fontanelle. 
Mimo zatwierdzonego kultu, objawienia nadal nie są 
szeroko znane w Polsce. Za to wiele osób słyszało o tzw. 
Godzinie Łaski, tzn. modlitwie w południe 8 grudnia. 
Jednak nie każdy wiąże to z objawieniami Róży Duchow-
nej. Wiedza o objawieniach w Montichiari, o istocie prze-
słania Matki Bożej, jest nadal znikoma. 

Świadomi ważności tych objawień dla współczesnego 
Kościoła także w Polsce, zdecydowaliśmy się wznowić tę 
cenną książkę. Nie było to łatwe. Autorzy, o. Thaddäus 
Laux i ks. Alfons Maria Weigl, już nie żyją. Po wielu pró-
bach udało się nawiązać jednak kontakt z właścicielami 
praw autorskich, i tak pojawiła się możliwość wznowienia. 

Tym samym staliśmy się pierwszym polskim wydawnic-
twem, które oddaje w Wasze ręce dogłębny opis wydarzeń 
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w Montichiari. Książkę czyta się jednym tchem. Jest to 
jakby kontynuacja przesłania z Fatimy, ale ukierunkowana 
na osoby duchowne, a szczególnie na te osoby konsekro-
wane, które przeżywają kryzys, porzucają swój stan, a nawet 
otwarcie zaczynają walczyć przeciw Kościołowi. 

W Montichiari, tak jak w Fatimie, Maryja wzy wa nas 
do pokuty, zapomnianej w czasach konsumpcji. Tak 
jak w Fatimie, Matka Boża prosi o różaniec. Prosi nas 
o trzy najważniejsze dla nas i świata rzeczy – o modlitwę, 
wynagrodzenie i pokutę. Prosi i płacze. W czasie procesji 
w Fontanelle w listopadzie 1985 r. z kilku małych figur 
Róży Duchownej płynęły obficie łzy, czego świadkami 
było wielu uczestników nabożeństwa, a 8 grudnia tegoż 
roku płakała także drewniana statua Róży Duchownej 
w katerze w Montichiari. Na przestrzeni kilkunastu lat 
figury płakały w niemal stu miejscach na świecie, nie-
rzadko krwawymi łzami.  

Co o łzach Maryi mówi papież Jan Paweł II? – „Łzy 
Maryi pojawiają się także w jej objawieniach, którymi 
ona towarzyszyła w kolejnych epokach Kościołowi w jego 
wędrówce po drogach świata. Te łzy Maryi należą do po-
rządku znaków. Świadczą one o obecności Matki w Ko-
ściele i świecie. Matka płacze wówczas, kiedy dzieciom 
zagraża jakiekolwiek zło, duchowe czy też fizyczne. Łzy 
Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa nad 
Jerozolimą, czy też na drodze krzyżowej, czy wreszcie 
przy grobie Łazarza…” (Syrakuzy, 6 listopada 1994 r.). 

Zapraszamy do lektury!
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I. Maryja ukazuje się jako Róża  
Duchowna w Montichiari i Fontanelle  

Montichiari–Fontanelle 

Montichiari z dzielnicą Fontanelle jest miasteczkiem 
w północnych Włoszech, oddalonym o 20 km od Bresci. 
Leży u stóp Alp włoskich, w żyznej dolinie Padu. Monti -
chiari znaczy „Jasne Góry”. Na wysuniętym wzniesieniu 
leży stary zamek, zwany Zamkiem Maryi, i otaczany 
czcią kościół św. Pankracego. 

Pierwsze objawienie w 1946 r. 

Pierina Gilli (czyt. Dżilli) urodziła się 3 sierpnia 1911 r. 
w Montichiari i była pielęgniarką w miejscowym szpitalu. 
Po raz pierwszy ukazała się jej Matka Boża na sali szpi-
talnej w nocy 23/24 listopada 1946 roku. Madonna, ma-
jąca postać pięknej Pani, miała na sobie fioletową suknię 
i biały welon na głowie. Była bardzo smutna, a jej oczy 
były pełne łez, spływających na ziemię. Jej pierś przeszy-
wały trzy duże miecze. Matka Boża powiedziała do Pie-
riny: „Modlitwy! Wynagrodzenia! Pokuty!” i zamilkła. 

Drugie objawienie, 13 czerwca 1947 r. 

13 czerwca 1947 r. Matka Boża ukazała się znowu 
w szpitalu wcześnie rano, w niedzielę, lecz tym razem 
ubrana była na biało, a w miejscu trzech mieczy znajdo-
wały się trzy róże: biała, czerwona i złota.  

Pierina Gilli zapytała: „Kim jesteś Pani?”. Matka Boża 
uśmiechając się odpowiedziała: „Jestem Matką Jezusa 
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niach, po czym kazał mi złożyć przysięgę na Świętą Ewan-
gelię. Nie byłby tego uczynił, gdyby mi nie wierzył lub 
gdyby uważał mnie za nienormalną. Był zawsze pełen 
serdeczności i dobroci w stosunku do mnie.”  

Dalej opowiada ksiądz Rossi: „Jak już wspomniałem, 
także i inni biskupi pochodzący z diecezji Brescia, byli 
przekonani o prawdziwości objawień. Są to uprzedni ordy -
nariusz, biskup Giacinto Tredici, zmarły w roku 1964, 
ksiądz Bosio, biskup Chieti, dawny profesor teologii mo-
ralnej w Bresci, monsignor Del Signore, biskup miasta 
Pesaro. Na jego prośbę Pierina Gilli odwiedziła go dwu-
krotnie w jego pałacu biskupim w Pesaro w czasie piel -
grzymki do Loretto. Kazał jej zdać sobie dokładne spra-
wozdanie. O prawdziwości objawień był też przekonany  
ks. Guglielmo Bosetti, biskup Fidenzy (Parma), monsig-
nor Almici, biskup Alessandrii oraz biskup Fatimy Joao 
Pereira Venancio, poprzednik obecnego biskupa. W cza-
sie kongresu Błękitnej Armii w Rzymie w dniach 20–25 
listopada 1973 r. odpowiedział on pewnej osobie znającej 
sprawy Montichiari na pytanie, czy słyszał o tamtejszych 
objawieniach Matki Bożej: »Tak, byłem tam osobiście 
w Montichiari z okazji poświęcenia Zamku Maryi (1965 r.); 
celebrowałem Mszę św. w katedrze, a w roku 1966 otrzy-
małem pszenicę, którą zabrałem do Fatimy. Sam rozda-
łem z niej wiele tysięcy Komunii świętych pielgrzymom, 
osobom zakonnym i seminarzystom.« Biskup ten był 
przekonany o wiarygodności objawień i jeszcze raz po-
twierdził to wyraźnie w listopadzie 1973 r. przy okazji 
tej rozmowy.”  
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viii. Znaczenie objawień Róży Mistycznej 

Jeśli wrócimy do początku objawień, to zobaczymy, że 
Matce Bożej chodzi przede wszystkim o księży i o osoby 
poświęcone Bogu. W pierwszym objawieniu w 1947 r. 
Matka Boża ukazała się w fioletowej sukni żałobnej, ze 
łzami obficie płynącymi z oczu i spadającymi na ziemię. 
Przede wszystkim jednak ukazała się z trzema dużymi 
mieczami w sercu. Do tego wypowiedziała tylko trzy 
słowa: „Modlitwy! Wynagrodzenia! Pokuty!”. Później wy-
jaśniła znaczenie tych mieczy. Pierwszy miecz oznacza 
zdradę powołania kapłańskiego i zakonnego, drugi miecz 
oznacza księży i osoby zakonne, żyjące w grzechach cięż-
kich, trzeci miecz oznacza księży i osoby zakonne, które 
popełniają zdradę Judasza. 

W Montichiari Róża Duchowna przychodzi przede 
wszystkim do księży, klasztorów oraz wszystkich osób 
poświęconych Bogu. Są oni szczególnie bliscy Sercu Pana 
i Sercu Matki, lecz tylu z nich wbija w te Najświętsze 
Serca straszliwe miecze.  

Ból od pierwszego miecza 

W ciągu blisko 10 lat około 30 000 księży katolickich 
straciło swoje powołanie*. Z tego tylko około połowa pro-
siła o kościelną sekularyzację, reszta zrezygnowała i z tego. 
Pewien ksiądz powiedział: „Tę sekularyzację może sobie 
papież przypiąć do kapelusza!”. Praktycznie znaczy to, że 
* Statystyka dotyczy okresu po II Soborze watykańskim i obszaru cy-

wilizacji zachodniej – red.
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wiele tysięcy księży i osób zakonnych nie tylko straciło po-
wołanie, ale także i wiarę, i zaczęło żyć tylko w małżeń-
stwach cywilnych. Do tych 30 000 księży doszła cztero- 
lub pięciokrotna liczba braci i sióstr zakonnych, którzy po-
rzucili swoje powołanie. Łącznie ich liczba wyniosła ponad 
100 000. Zastraszająca ilość i straszny miecz boleści w Sercu 
najlepszej z Matek! Są to przecież jej synowie i córki! 

Ból od drugiego miecza 

Sprawiają go ci księża i zakonnicy, którzy żyją w grze-
chach śmiertelnych. Pozostają oni w służbie kapłańskiej 
i we wspólnotach klasztornych, obrażają jednak niewy-
mownie boleśnie Boga przez oziębłość, ucieczkę od 
krzyża, krytykę papieża i Kościoła, żądzę używania 
i przez ciężkie grzechy, które Pana i Jego Matkę ranią 
szczególnie dotkliwie. Świętokradcze odprawianie Mszy 
św. i przyjmowanie świętych sakramentów przez osoby 
Bogu poświęcone – jakiż to ból! Sam Bóg wie, ilu jest ta-
kich w dzisiejszym Kościele! Ten miecz jest dużo boleś-
niejszy od pierwszego! 

Z pewnością największe boleści sprawia miecz trzeci  

Wbijają go w Serce Matki ci księża i osoby poświęcone 
Bogu, które tracą nie tylko powołanie, ale i wiarę, a stając 
się zaciekłymi wrogami Kościoła, zadają mu ciężkie rany 
na zgubę wielu dusz. 

Chodzi jednak nie tylko o pasterzy Kościoła, lecz prze -
de wszystkim o owczarnię Chrystusa: „Bo jeśli z zielonym 
drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 13,31). 
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Modlitwy wynagradzające  

za brak czci dla Matki Najświętszej 

O Jezu, przebacz nam wszelkie znieważanie świętego 
imienia Maryi – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie! 

O Jezu, przebacz nam pogardę, okazywaną tajemnicy 
jej Niepokalanego Poczęcia – Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam nasze zaniedbania w oddawaniu 
czci Maryi – Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam brak szacunku dla wizerunków 
Maryi – Ciebie prosimy…. 

O Jezu, przebacz nam wszelkie lekceważenie różańca 
świętego – Ciebie prosimy…. 

O Jezu, przebacz nam wszelką obojętność, okazywaną 
matczynej miłości Maryi – Ciebie prosimy… 

Modlitwy w różnych potrzebach Kościoła 

Jezu, Maryjo – ześlijcie Kościołowi świętych kapłanów 
– o to Was błaga wierny lud! 

Jezu, Maryjo – wzbogaćcie Kościół świętymi powoła-
niami zakonnymi – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – ześlijcie Kościołowi świętych misjona-
rzy – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – dajcie Kościołowi świętych Apostołów 
– o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – dajcie Kościołowi prawdziwie chrze-
ścijańskie rodziny – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – dajcie Kościołowi młodzież o czystych 
obyczajach – o to Was błaga… 
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Jezu, Maryjo – dajcie Kościołowi jedność między na-
rodami – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – ześlijcie pokój ducha członkom swego 
Kościoła – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – obdarzcie członków swego Kościoła 
prawdziwie chrześcijańską miłością bliźniego – o to Was 
błaga… 

Jezu, Maryjo – ześlijcie pokój Kościołowi i całemu 
światu – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo! Z Waszej przeogromnej miłości otrzy-
maliśmy powołanie do czynienia pokuty. Pragniemy dziś 
w całkowitym oddaniu się Waszym Najświętszym Ser-
com, zadośćuczynić im za wszelkie obelgi, jakich doznają 
od niewdzięcznych ludzi. 

Modlitwy do Róży Duchownej 

O Maryjo, Różo Duchowna, Matko Jezusa i nasza 
Matko! Ty jesteś naszą nadzieją, mocą i otuchą. Udziel 
nam z nieba Twego Matczynego i świętego błogosławień-
stwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen. 

 
Różo Duchowna, Niepokalana Dziewico, Matko Łaski! 

Napełnieni czcią dla Twojego Boskiego Syna upadamy 
przed Tobą, aby wybłagać u Boga Jego miłosierdzie. Nie 
dla naszych zasług, ale przez dobroć Twojego Matczy-
nego Serca prosimy o pomoc i łaski, wierząc, że nas wy-
słuchasz. Zdrowaś Maryjo… 

 





Pierina Gilli z pielgrzymami 
w oratorium w Montichiari

Grób Pieriny Gilli 
1911–1991

Procesja w Australii Figura płacząca w Belgii,  
7 maja 1982 – 8 sierpnia 1983 r.
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