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Godzina
Miłosierdzia
O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczegól-
nie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłę-
biaj się w Mojej męce.

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny (Dz. 1320).

Panie, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz,
 i kim – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

(Ps 8, 5)

Bądź uwielbiony Miłosierny Panie w godzinie Twego konania na Golgocie. Stojąc
w duchu u stóp krzyża z wiarą i miłością wyznajemy, że jesteś prawdziwym Bogiem
i prawdziwym Człowiekiem. A równocześnie w tej godzinie, w której oddajesz życie
za każdego z nas, za Psalmistą zadajemy pytanie: Panie, kim jest człowiek? (Ps 8, 5).
– Kim jest człowiek, skoro Ty, Słowo Przedwieczne, przez które wszystko się stało,

schodzisz na ziemię, by z Maryi Dziewicy przyjąć ludzkie ciało?
– Kim jest człowiek, z którym podzieliłeś swoje życie na ziemi i przekazałeś prawdę

o Ojcu bogatym w miłosierdzie?
– Kim jest człowiek, skoro Ty, Syn Boga żywego, składasz siebie w ofierze za niego?
– Kim jest człowiek, dla którego Ty, wszechmogący i niewidzialny pozostajesz pod

znakami sakramentów świętych?
Kim jest człowiek? Jak wielką wartość ma w Twoich oczach jego życie. Jest on

przecież dziełem rąk Twoich, odkupionym najdroższą krwią Twoją, dzieckiem Boga
i dziedzicem nieba. To dla niego, wierny swej miłości stwórczej, poszedłeś na krzyż
i pozostajesz na ziemi do końca, by osiągnął cel swego życia: zjednoczenie z Tobą
tu na ziemi i w chwale nieba.

Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, aby wszyscy ludzie odkryli
swą wielką godność, szanowali ją w sobie i w każdym człowieku. Prosimy o umie-
jętną współpracę z łaską Twoją dla ludzi ochrzczonych, aby rozwijali w sobie dar
dziecięctwa Bożego, a tym samym wzrastali w swoim człowieczeństwie. Błagamy
o miłosierdzie dla ludzi pogrążonych w grzesznych nałogach, aby z nich mogli po-
wstać i prowadzić życie godne człowieka.
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