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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).

Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie,
ani aniołowie, ani Zwierzchności, (…)

ani jakiekolwiek inne stworzenie
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,

która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8, 38-39).

Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania stajemy w duchu na Golgocie. Ty
sam, umęczony i rozpięty na hańbiącym drzewie krzyża, jesteś gwarantem nieskończo-
nej miłości Boga do każdego człowieka. Tej miłości nic nie jest w stanie osłabić ani
zniszczyć: nie umniejsza jej żadna ludzka niewierność, niewdzięczność, nie niszczy
jej żaden grzech. Ona każdego kocha miłością nieskończoną, bo Ty za każdego cier-
piałeś i oddałeś swoje życie. Od Twej miłości nie oddziela człowieka: ani utrapienie,
ani ucisk, ani choroba, ani prześladowanie, tylko jego wolność. Człowiek bowiem
w swojej wolności może wybrać Ciebie i może odrzucić Twoją miłość, Jezu Chryste.

Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię, Panie, spraw, aby wszyscy ludzie
poznali nieogarnioną miłość swego Stwórcy i Odkupiciela, i w swej wolności zawsze
wybierali Ciebie, wcieloną miłosierną miłość Boga. Niech Twoja męka nie będzie da-
remna dla nikogo, niech zrodzi owoce życia w duszach chrześcijan i niech promieniu-
je blaskiem światła i ciepła miłości na cały świat. Niech nas nic nie odłącza od miłości
Twojej, a wszelkie trudności niech będą jak drzazgi rozpalające jej płomień. Niech
Twoja miłość króluje w sercach naszych, niech usuwa z nich niewierność, słabość
i grzech, abyśmy wzrastali we wspólnocie miłości, która człowieka uszczęśliwa.

 Twemu miłosierdziu polecamy Ojca Świętego Benedykta XVI i wszystkich paste-
rzy Kościoła, naszą Ojczyznę i cały świat, a szczególnie te kraje, w których prześlado-
wani są chrześcijanie. Obdarz, Panie, łaską nawrócenia zatwardziałych grzeszników,
darem zdrowia – chorych, pociechą – cierpiących, potrzebnymi łaskami – wszystkich
apostołów Bożego Miłosierdzia, niezachwianą ufnością – konających, radością nieba
wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące. Niech na ziemi i w niebie rozbrzmiewa
dziękczynna pieśń ku czci twego Miłosierdzia za dar świętej Siostry Faustyny i orę-
dzie, które przekazała światu.
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