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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).

Każdy, kto Mnie miłuje,
będzie zachowywał Moją naukę,

a Ojciec Mój umiłuje go (J 14, 23).

Bądź pozdrowiony, miłosierny Panie, w godzinie Twego konania na Kalwarii.
Przychodzimy pod Twój krzyż, aby wraz z Maryją uwielbiać miłosierdzie Twoje, dzię-
kować i uczyć się od Ciebie miłości Boga i ludzi. Otwórz przed nami księgę Twej
męki i poucz nas dzisiaj o miłości Boga ponad wszystko.

Swoim uczniom mówiłeś, że kto zachowuje przykazania, pełni wolę Boga, ten
Go miłuje. Takiej miłości Boga uczyłeś nie tylko słowem, ale nade wszystko świadec-
twem życia, w którym wola Boża była pokarmem. W chwili największej próby miłoś-
ci – w Ogrójcu – modliłeś się: Nie Moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jak wielka
jest Twoja miłość do Ojca, większa niż ból, cierpienie, odrzucenie, wzgarda; większa
niż okrutna śmierć na hańbiącym drzewie krzyża. O tej miłości świadczą również
Twoje ostatnie słowa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Mego.

Panie, dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię o taką miłość, bo nie ma nic
większego na świecie nad czystą miłość Boga. Ona łączy stworzenie ze Stwórcą, dziecko
z Ojcem niebieskim. Ona nadaje wielkość naszym czynom, choćby były najmniejsze
i pospolite same z siebie. Miłość Boga jest tajemnicą, która przekształca wszystko,
czego się dotknie, w rzeczy piękne i miłe Bogu.

W Twoim miłosierdziu, Panie, zanurzamy Ojca Świętego, wszystkich pasterzy
Kościoła, naszą Ojczyznę i cały świat, a szczególnie te kraje, w których prześladowa-
ni są chrześcijanie. Obdarz łaską nawrócenia grzeszników, darem zdrowia – cho-
rych, pociechą – cierpiących, ufnością – konających, a darem nieba wszystkich zmar-
łych. Niech teraz i na wieki sławi się miłosierdzie Twoje.
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