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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).

Nie dziw się temu,
że jesteś nieraz niewinnie posądzana.

Ja z miłości ku tobie wpierw wypiłem ten kielich
cierpień niewinnych (Dz. 289).

Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania, klęcząc pod Twoim krzyżem, przy-
wołujemy słowa, które powiedziałeś do Siostry Faustyny, bo pragniemy iść Twoimi śla-
dami i korzystać z tej nauki, jaką dałeś Apostołce Twego miłosierdzia. Mówisz, żebyś-
my się nie dziwili, gdy nas spotykają różne krzywdzące sądy. To jest jakoś wpisane
w historię życia każdego człowieka i dlatego Ty najpierw wypiłeś ten kielich cierpień
niewinnych. Byłeś osądzony przez mieszkańców Nazaretu, którzy nie rozumiejąc Twej
nauki i postępowania chcieli Cię strącić z góry wysokiej. Krzywdzące opinie i złe sądy
słyszałeś od ludzi, którzy widzieli Twoje dobre czyny, a mówili o Tobie: żarłok, pijak,
przyjaciel celników i grzeszników, a nawet, że masz złego ducha. Przed sądem wielu
świadków zeznawało fałszywie, oskarżając Cię o różne rzeczy, także o te najcięższe
– o bluźnierstwo.

Ty jednak umiałeś wznieść się ponad te sądy i wzgardę ludzką, bo – jak niektórzy
zauważyli – jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz (Mk 12, 14). Dlatego dla zasług Twej boles-
nej męki prosimy Cię, Panie, byśmy w działaniu byli wolni od presji opinii publicznej
i ludzkich sądów, a zważali jedynie na Twoje przykazania. Pomóż nam swą łaską, abyś-
my umieli zdobywać i zachować stosowny dystans do ocen i opinii, jakich na co dzień
doświadczamy, a badali swoje sumienie i korygowali życie stosownie do Twojej nauki.

W Twoim miłosierdziu, Panie, zanurzamy Kościół święty, naszą Ojczyznę i cały
świat, prosząc dla zasług Twej bolesnej męki o łaski nawrócenia dla grzeszników, męs-
two w cierpieniu dla chorych i boleśnie doświadczanych, duże postępy na drodze chrześ-
cijańskiej doskonałości dla kapłanów, osób konsekrowanych i wszystkich chrześcijan,
szczególnie apostołów Twego miłosierdzia. O łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci pro-
simy dla konających oraz o otwarte bramy nieba dla dusz w czyśćcu cierpiacych.
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