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Godzina
Miłosierdzia
O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce.
Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny (Dz. 1320).

Zrób sobie postanowienie,
aby nigdy nie opierać się na ludziach.
Wiele dokażesz,
jeżeli zdasz się całkowicie na Moją wolę i powiesz:
nie jako ja chcę, ale jako jest wola Twoja, o Boże,
niech mi się stanie (Dz. 1487).
Miłosierny Panie, wybiła godzina Twego konania, która jest czasem naszego
codziennego spotkania z Tobą – Ukrzyżowana Miłości. Na wzgórzu Golgoty, u stóp
Twego krzyża chcemy się od Ciebie uczyć sztuki pięknego życia w przyjaźni z Tobą
i błagać o miłosierdzie dla nas i całego świata.
Do Siostry Faustyny mówiłeś, aby sobie zrobiła postanowienie, że w życiu nie
będzie się opierać na ludziach, ale na woli Bożej, która jest dla nas samym miłosierdziem. W Ogrodzie Oliwnym, oblany krwawym potem błagałeś Ojca: Jeśli chcesz,
zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie Moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Przyjąłeś krzyż, niesprawiedliwy sąd, bolesną drogę na Kalwarię, mękę ukrzyżowania
i okrutną śmierć na drzewie hańby. Swoim przykładem dajesz świadectwo, że choćby wola Ojca niebieskiego była trudna, wymagająca wielkiego cierpienia, jak Twoja
męka i śmierć krzyżowa, to ostatecznie zawsze prowadzi do większego dobra, do
zwycięstwa, do zmartwychwstania.
Miłosierny Panie, Ty wiesz, jak jesteśmy słabi, jak trudno nam iść pod prąd
ludzkich opinii, znosić odrzucenie i nieraz samotnie podążać po śladach Twej purpurowej krwi, dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, byś nas umacniał swą
obecnością i łaską w wiernym pełnieniu woli Ojca niebieskiego.
Twemu miłosierdziu, Panie, zawierzamy Ojca Świętego i pasterzy Kościoła, osoby
konsekrowane i wiernych świeckich. Udziel łaski nawrócenia wszystkim grzesznikom
oraz konającym, umocnij ludzi cierpiących, podtrzymaj nadzieję w sercach zrozpaczonych, otwórz bramy nieba duszom w czyśćcu cierpiącym. Błogosław w tej godzinie łaski naszej Ojczyźnie i całemu światu.
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