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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).

Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo
Bóg potwierdził niezwykłymi czynami, cudami i znakami (…),

przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 22-24).

Miłosierny Panie! W godzinie Twojej śmierci na krzyżu przywołujemy te słowa
Pisma, bo one mówią nie tylko o tym, co wydarzyło się w Jerozolimie 2000 lat temu,
ale i opisują tę rzeczywistość, która dotyczy naszych czasów i naszego życia. Bóg
niegdyś potwierdził Twoje posłannictwo niezwykłymi znakami i cudami i czyni to
także dzisiaj. Ale jak wtedy, tak i dziś rękami bezbożnych przybijany jesteś do krzy-
ża. Przybijają Cię nie tylko ci, którzy nie znają lub nie chcą przyjąć Twojej Boskiej
misji zbawienia, ale także my sami, Twoi uczniowie, wszczepieni przez chrzest w
Twoje Mistyczne Ciało. Z Twoich ran i przebitego Serca obficie spłynęła na świat
krew i woda; i dziś spływa na nas, ale nie po to, by nas oskarżać, ale by nas zbawiać.
Bóg bowiem zerwał więzy śmierci i wskrzesił Cię z martwych, abyśmy mogli powsta-
wać ze śmierci grzechu do życia w przyjaźni z Tobą.

Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy więc, Panie: oblecz nas w pancerz wia-
ry i miłości oraz hełm nadziei zbawienia, abyśmy w naszej codzienności byli synami
światłości, byśmy w dziejach świata umieli dostrzegać Twoją miłującą obecność, czytać
znaki Twego zbawczego planu i swoim życiem świadczyć o Tobie, niosąc w sobie
nadzieję życia wiecznego. Udziel potrzebnych łask Ojcu Świętemu i pasterzom Koś-
cioła, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim. Daj powstać do nowego życia
ludziom zniewolonym przez grzech, wlej ufność w serca konających, a zmarłym otwórz
bramy nieba, by na wieki mogli sławić miłosierdzie Twoje.

Przyjmij, Panie, także nasze dziękczynienie za wszystkie owoce Twej męki, śmierci
i zmartwychwstania, a szczególnie za św. Siostrę Faustynę w roku obchodów 10 rocz-
nicy jej kanonizacji oraz za orędzie Miłosierdzia, które przekazała światu. Błogo-
sław wszystkim, którzy wraz z nią niosą je światu poprzez świadectwo życia, czyny,
słowa i modlitwę.

www.faustyna.pl


