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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).

Ojcze mój,
jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich,

i muszę go wypić,
niech się stanie wola Twoja (Mt 26,42).

Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania duchem jesteśmy na wzgórzu Gol-
goty, u stóp Twego krzyża obok Twojej i naszej Matki. Chcemy dziś zatrzymać się na
chwilę przy woli Bożej, której pełnienie zaprowadziło Cię aż na krzyż i do zmartwych-
wstania. Ty nie tylko uczyłeś słowem, że wola Boża jest Twoim pokarmem i Twoją
miłością, ale także potwierdziłeś to własnym życiem, zwłaszcza w chwilach męki. Gdy
w Ogrójcu natura ludzka przerażona widokiem cierpienia wołała do Ojca o oddalenie
kielicha męki, to Twój duch zaraz dodawał: Nie Moja, lecz Twoja wola, niech się sta-
nie. Panie, Ty wiesz, że tam, gdzie spełnia się wola Boża, tam jest niebo, bo istotą
życia w niebie jest zjednoczenie z wolą Bożą. Dlatego Ty jesteś niebem, bo w Tobie
i przez Ciebie spełniła się w całości wola Ojca niebieskiego.

Patrząc na Twoje pełnienie woli Boga, uświadamiamy sobie, że sami z siebie ni-
gdy nie zdołamy być w pełni sprawiedliwymi, to znaczy takimi, którzy żyją doskonale
wolą Bożą. Wola nasza popycha nas swym własnym ciężarem w kierunku ziemi, a przez
to oddala nas od Boga. Ale Ty przez swą mękę, krzyż i chwalebne zmartwychwstanie
włączyłeś nas w swoje życie i mocą Twej łaski pozwalasz nam pokonywać siłę ciążenia
naszego egoizmu, by coraz lepiej spełniać wolę Boga i naszą ziemię prześwietlać pro-
mieniami nieba.

Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, o łaskę coraz doskonalszego
pełnienia woli Bożej dla wszystkich pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wier-
nych świeckich, aby na naszej ziemi było więcej „nieba”. W strumieniach Krwi i Wody
zanurzamy naszą Ojczyznę i świat, prosząc o łaski nawrócenia dla grzeszników, świat-
ło i moc Ducha dla czyniących dobro, umocnienie dla cierpiących, szczęśliwą i spo-
kojną śmierć dla konających oraz otwarte bramy nieba dla zmarłych.
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