
NOWE DUCHOWE PROPOZYCJE W PUSTELNI  

w miesiącu maju 

1. 

 13 maja 2019 r.  

rozpoczynamy w pustelni  

NOWE NABOŻEŃSTWO - modlitwy w intencji kapłanów. 

Pragniemy w ten sposób odpowiedzieć na prośbę Matki Najświętszej  

skierowaną do Pieriny w czasie objawienia w Monticchiari we Włoszech. 
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 szpitalnej wiosną 1947 roku. 
Madonna, mająca 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 przeszywały trzy 
duże miecze. Matka Boża powiedziała do Pieriny:  

 
Modlitwy! Wynagrodzenia! Pokuty! 
i zamilkła. 
 

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 znajdowały się trzy róże: biała, czerwona 
i złota.  
 
Pierina Gilli zapytała: „Kim jesteś Pani?”. Matka 
Boża uśmiechając się odpowiedziała:  

 
Jestem Matką Jezusa i Matką was 
wszystkich. 
 

Po przerwie dodała:  

 
Nasz Pan posyła mnie, abym objawiła NOWE MARYJNE NABOŻEŃSTWO dla wszystkich 
instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i kapłanów diecezjalnych. Tym 
instytutom, zgromadzeniom i kapłanom, którzy mnie szczególnie czcić będą, obiecuję moją 
specjalną opiekę, rozwój i rozkwit duchownych powołań, ograniczenie zdrad powołania 
i wielką świętość w służbie Bogu. Życzę sobie, aby 13. dzień każdego miesiąca był 
obchodzony jako dzień maryjny, który powinno poprzedzać 12 dni przygotowania 
w modlitwie. 
   

(…) Po tych słowach Matka Boża 

wyjaśniła Pierinie znaczenie trzech 

mieczy i trzech róż. Cóż za 

wstrząsające wyjaśnienie, które trzeba 

traktować poważnie! Pierwszy miecz 

oznacza utratę powołania kapłańskiego 

i zakonnego. Drugi miecz, to kapłani i 

zakonnicy, żyjący nadal w grzechach 

śmiertelnych. Trzeci miecz oznacza 

kapłanów i zakonników, którzy 

popełniają zdradę Judasza (z utratą 

powołania gubią często też wiarę i szczęście wieczne, stając się wrogami 

Kościoła). Biała róża oznacza ducha modlitwy. Czerwona róża oznacza ducha 

pokuty i gotowość do ofiar. Róża żółta albo złota oznacza ducha 

wynagrodzenia. 

http://8grudnia.rosemaria.pl/sitemap-2/trzy-miecze-w-sercu/index.html
http://8grudnia.rosemaria.pl/sitemap-2/trzy-miecze-w-sercu/index.html


Nabożeństwo to rozpoczniemy Eucharystią dziękczynno-błagalną o godz. 19.00  

Chcemy uczcić Jezusa Eucharystycznego i uwielbić Go w tych kapłanach, którzy z godnością 

i gorliwością pełnią swoją kapłańską posługę. 

A jednocześnie naszą modlitwą  wynagrodzić Jezusowi Chrystusowi za zniewagi Jego kapłanów 

i wyprosić dla nich łaskę miłosierdzia za popełniane grzechy. 

Po Mszy św. wyjdziemy na zewnątrz pustelni z Najświętszym Sakramentem, aby w Procesji 

Eucharystycznej oddać cześć Jezusowi Chrystusowi i prosić o wstawiennictwo Matkę 

Najświętszą w podanych powyżej intencjach.  

Nabożeństwo zakończymy indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 

 

2.  

15 maja 2019 r.  

rozpoczynamy  

nowennę do Uroczystości Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,  

a wraz z nią, 

 APOSTOLAT CUDOWNEGO MEDALIKA MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH,  

który zapoczątkował św. Jan Bosko. 

 

Cudowny medalik Maryi 

Wspomożycielki Wiernych, który 

ks. Bosko rozdawał proszącym go 

o modlitwę - był jego szczególnym 

błogosławieństwem, któremu 

towarzyszyły liczne cuda. 

Ksiądz Bosko często powtarzał: 

"Zaufajcie Maryi 

Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda!". Nie były to tylko pobożne słowa. Sam 

niejednokrotnie doświadczał w swoim życiu interwencji Maryi Wspomożycielki i dzięki Niej 

dokonywał wielu cudów. 

Program Nowenny (15-23.05.2019r.): 

19.45 – Codzienny rachunek sumienia 

20.00 – Nowenna do Maryi Wspomożycielki i konferencja 

Następnie:  

Różaniec,   

Litania loretańska,  

Kompleta,  

Apel Jasnogórski  

możliwość przyjęcia Komunii Świętej  

a na koniec indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 



3. 

24 maja 2019 r.  

łącząc się z całą Salezjańską Rodziną  

będziemy obchodzić 

UROCZYSTOŚĆ MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 

Świętowanie rozpoczniemy Nieszporami, o godz. 17.30 

a po nich będziemy uczestniczyć w uroczystej Eucharystii,  

której przewodniczył będzie ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB 

Po Mszy św. będzie wspólna Agapa w pustelni.  


