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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).

A gdy Go wyszydzili (…)
                                                                  odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

Mt 27, 31

Wyprowadzili Cię, Jezu, poza miasto, na wzgórze Golgoty. A szło za Tobą mnós-
two ludu: wrażliwe kobiety, które zawodziły i płakały na widok Twej męki. Szła eskorta
żołnierzy, która miała dokonać egzekucji; szli faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy
chcieli się nasycić Twym widokiem na krzyżu. Blisko była Twoja Matka i grupa wier-
nych niewiast. Wszyscy wyszli z miasta na miejsce zwane Czaszką, które po hebraj-
sku nazywa się Golgota.

Także i my każdego dnia wychodzimy z miasta naszej codzienności: pracy, gwaru,
obowiązków, gorączki działania, by o trzeciej po południu w ciszy stanąć na Golgo-
cie, zatrzymać się w biegu życia na spotkaniu z Tobą – ukrzyżowana  i zmartwych-
wstała Miłości. Tutaj, w blasku Twego krzyża, wszystko nabiera właściwej wartości
i sensu, nawet cierpienie i śmierć. Tutaj, z dala od gwaru miasta i codzienności,
nabieramy siły, by kochać, czerpiemy życie, które nigdy się nie kończy. Tutaj od
Ciebie uczymy się zaufania Ojcu niebieskiemu i miłowania ludzi, bez granic.

Dziękując za ten czas o trzeciej po południu każdego dnia i to miejsce spotka-
nia z Tobą poza miastem naszej codzienności, dla zasług Twej bolesnej męki chce-
my Cię prosić o łaskę rozpoznawania Ciebie w sobie, w drugim człowieku i wszyst-
kich wydarzeniach naszej codzienności. Prosimy, abyś przemieniał naszą szarą co-
dzienność w bogactwo miłosierdzia.

W strumieniach Krwi i Wody zanurzamy Ojca Świętego i cały Kościół, naszą
Ojczyznę i świat, prosząc o łaski nawrócenia dla grzeszników, światło i moc Ducha
dla czyniących dobro, umocnienie dla cierpiących, szczęśliwą i spokojną śmierć dla
konających oraz otwarte bramy nieba dla zmarłych. Niech w życiu każdego człowie-
ka, teraz i w wieczności, sławi się piękno i potęga Twej miłosiernej miłości.
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