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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).

Innej drogi nie ma do nieba, prócz drogi krzyżowej.
Ja sam przeszedłem ją pierwszy.

 Wiedz o tym, że jest to najkrótsza i najpewniejsza droga.
(Dz. 1487)

Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania klękamy u stóp krzyża, na którym
dokonałeś naszego zbawienia. Przywołujemy słowa, które powiedziałeś do Siostry Faus-
tyny, że nie ma innej drogi do nieba, prócz drogi krzyżowej. Ty przeszedłeś tę dro-
gę jako pierwszy, więc my – Twoi uczniowie – nie powinniśmy szukać innej drogi,
bo innej drogi nie ma do nieba, lecz wiernie podążać Twoimi śladami. Na drodze
krzyżowej doznałeś fałszywych oskarżeń, słabości ludzkiej natury, która upadała pod
ciężarem krzyża, bólu okrutnie zranionego ciała, odrzucenia, niewdzięczności, upo-
korzenia aż po hańbę krzyża, opuszczenia i wielkiej samotności. A jednak to pasmo
niewyobrażalnej udręki fizycznej i duchowej nie zmieniło kierunku Twego życia; ani
na moment nie zawahałeś się, ani nie zawróciłeś z drogi krzyża, pokazując nam, że
jest to najkrótsza i najpewniejsza droga do nieba.

Dla zasług Twej bolesnej męki błagamy Cię, Panie: umacniaj nas na krzyżo-
wych drogach naszego życia, byśmy się nie zniechęcali trudnościami i cierpieniem,
ale w Tobie szukali światła, oparcia i siły. Tylko w Tobie i tylko z Tobą potrafimy
przejść zwycięsko przez wszystkie bolesne doświadczenia i dojść do celu – do pełne-
go zjednoczenia z Tobą w domu Ojca.

W strumieniach Krwi i Wody zanurzamy Ojca Świętego Benedykta XVI i cały
Kościół, prosząc o łaski nawrócenia dla grzeszników, światło i moc Ducha dla czy-
niących dobro, umocnienie dla chorych i cierpiących, zwłaszcza prześladowanych
chrześcijan, szczęśliwą i spokojną śmierć dla konających oraz otwarte bramy nieba
dla zmarłych. Niech w Święto Miłosierdzia Bożego nasza Ojczyzna i cały świat
z ufnością zwróci się do Ciebie i zazna upragnionego pokoju.
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