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KS. STEFANO GOBBI 
22.3.1930 - 29.6.2011 

ODSZEDŁ DO PANA
Ks. Stefano Gobbi zmarł w Mediolanie, we Włoszech, o godzinie 

15.00 dnia 29 czerwca 2011 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. Od 19 czerwca (Niedziela Najświętszej Trójcy) był hospitalizo-
wany w następstwie przebytego ataku serca i od tego dnia jego stan był 
określany jako krytyczny. Wszyscy krajowi i regionalni przewodniczą-
cy Kapłańskiego Ruchu Maryjnego zebrali się na corocznych rekolek-
cjach w Sanktuarium Miłości Miłosiernej w Collevalenza, we Włoszech 
w dniach od 26 czerwca do 2 lipca. Ciało Ks. Gobbiego zostało prze-
wiezione z Mediolanu do Collevalenza 30 czerwca, gdzie Mszy świętej 
przewodniczył kardynał Dias Ivan. Tego samego dnia ciało przeniesiono 
do Dongo (Como) we Włoszech, do miejsca jego urodzenia. Msza święta 
pogrzebowa została odprawiona w pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca, we 
wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.

Ks. Stefano Gobbi w latach 1973-1997 doświadczał łaski pouczeń 
Matki Bożej, które zapisał w książce „Do Kapłanów, umiłowanych sy-
nów Matki Bożej”. Książka ta jest przewodnikiem oddania się Niepoka-
lanemu Sercu Maryi - najlepszej Matki, która pragnie ratować wszystkie 
Swoje dzieci przed potępieniem.
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Mój TesTaMenT 
duchowy
Ave Maryja!
Mediolan, 1 stycznia 2011, w 
pierwszą sobotę miesiąca i roku
Zgadzam się na każdy rodzaj 

śmierci, jaką Pan zechce dopuścić na 
mnie, odnawiając w Niepokalanym 
Sercu Maryi moje „tak” dla woli Bo-
żej. 

Jako mój duchowy testament zo-
stawiam wszystko to, co jest zawarte 
w książce „Do Kapłanów, umiłowa-
nych Synów Matki Bożej”, i potwier-
dzam, że przesłania w niej zawarte 
były odbierane przez mnie w formie 
lokucji czyli wewnętrznych słów. 
W duchu wdzięczności dla naszego 
Pana i Matki Bożej, proszę, ażeby po 
mojej Mszy pogrzebowej, odśpie-
wany został przez wszystkich Ma-
gnificat. Proszę o bardzo skromny 
pogrzeb. Zamiast kwiatów proszę, 
aby dokonano jakiegoś dzieła miło-
sierdzia. 

Pragnę być pochowany w Dongo, 
w Sanktuarium Matki Boskiej Pła-
czącej, u stóp ołtarza Krzyża. Jeśli to 
byłoby trudne do wykonania, proszę 
o tymczasowy pochówek w kaplicy 
dla duchowieństwa na cmentarzu w 
Dongo. 

Tak jak poświęciłem Niepoka-
lanemu Sercu Maryi każdą chwilę 
mojego życia, w taki sam sposób po-
święcam Mu chwilę mojego przejścia 
z ziemi do nieba i od czasu do wiecz-
ności. 

Dziękuję wszystkim za wszelkie 
dobro, które otrzymałem. 

Proszę o przebaczenie, jeśli kogoś 
mimowolnie obraziłem. 

Wszystkim członkom Kapłań-
skiego Ruchu Maryjnego i Ruchu 
Maryjnego obiecuję moją specjalną 
obronę i szczególną pomoc z nie-
ba, gdzie mam nadzieję, wejść przez 
łaskę Pana i przy pomocy waszych 
modlitw. 

Żegnam się z wami, czekając na 
nasze przyszłe spotkanie pod chwa-
lebnym płaszczem Królowej wszyst-
kich Świętych, i błogosławię was w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen. 
ks. Stefano Gobbi, kapłan

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW RUCHU MARYJNEGO
PRZYNAlEŻĄCYCH DO NIEGO DUCHOWO

1. Całkowite i pełne ufności poświęcenie się Niepokala-
nemu Sercu Maryi, by mogła Ona posługiwać się 

ich życiem zgodnie ze Swymi planami.
2. Codzienne odmawianie przynajmniej 

jednej części Różańca Świętego.
3. Wierność Papieżowi i Biskupom z nim zjednoczonym.

4. Szerzenie pobożności maryjnej, m. in. 
przez propagowanie wieczerników kapłańskich, 

rodzinnych, młodzieżowych i dziecięcych.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 
MODLITWA OSÓB ZAKONNYCH I ŚWIECKICH 

przyłączających się do Ruchu Maryjnego

Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Królowo Nieba i zie-
mi, Ucieczko grzeszników! Przyłączając się do Ruchu Maryjnego, 
poświęcamy się w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu 
Sercu. Poświęcamy się Tobie w tym celu, aby z Tobą i przez Cie-
bie przeżywać wszystkie obowiązki podjęte w sakramencie chrztu 
świętego. Zobowiązujemy się również wypracowywać w sobie 
owo wewnętrzne nawrócenie, tak wymagane przez Ewangelię, 
które wyzwoliłoby nas od wszelkiego przywiązania do siebie i do 
kompromisów ze światem, abyśmy tak jak Ty byli gotowi pełnić 
zawsze i wyłącznie wolę Ojca. 

Powierzając Tobie, Matko Najsłodsza i Miłosierna, nasze życie 
i chrześcijańskie powołanie, abyś nim rozporządzała na rzecz Two-
ich zbawczych planów – w tej decydującej godzinie, jaka ciąży nad 
światem – zobowiązujemy się żyć zgodnie z Twoimi pragnieniami. 
W szczególności zaś zobowiązujemy się odnowić ducha modli-
twy i pokuty, żarliwie uczestniczyć we Mszy św. i w apostolstwie, 
odmawiać codziennie Różaniec Święty i prowadzić tak poważny 
sposób życia, zgodny z Ewangelią, by był dla wszystkich dobrym 
przykładem zachowywania Bożego prawa i praktykowania cnót 
chrześcijańskich, zwłaszcza czystości.

Przyrzekamy Ci także, że będziemy zjednoczeni z Ojcem Świę-
tym, z Hierarchią i naszymi Kapłanami, aby w ten sposób postawić 
tamę zagrażającemu samym fundamentom Kościoła procesowi 
kontestacji wobec Jego Nauczycielskiego Urzędu. Chcemy raczej, 
pod Twoją macierzyńską opieką, być apostołami tak bardzo dziś 
potrzebnej jedności z Papieżem, wyrażającej się w modlitwie i mi-
łości. Błagamy Cię o szczególną nad nim opiekę. W końcu przy-
rzekamy Ci, na ile to będzie możliwe, prowadzić ludzi, z którymi 
będziemy się spotykać, do gorliwego nabożeństwa ku Tobie.

Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych, że de-
sakralizacja weszła do samej Świątyni Bożej, że zło i grzech coraz 
bardziej szerzą się w świecie, ośmielamy się wznieść ufnie oczy 
ku Tobie, Matko Jezusa i Matko nasza, Miłosierna i Potężna, by 
błagać Cię dzisiaj znowu i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku i 
zbawienia dla wszystkich Twoich dzieci, o łaskawa, o litościwa, o 
słodka Panno Maryjo. Amen.


