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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).

Lepiej – jeśli taka wola Boża –
cierpieć dobrze czyniąc,
aniżeli czyniąc źle (1P 3, 17).
Miłosierny Panie, czyniący dobro i cierpiący na drzewie krzyża! Oto wybiła godzina Twego konania, poprzedzona niesprawiedliwym sądem, hańbiącym wyrokiem i męką
drogi krzyżowej na wzgórze Golgoty, poza miasto. Taka była wola Ojca niebieskiego,
którą wybrałeś w Ogrodzie Oliwnym, gdy mówiłeś: Nie Moja, lecz Twoja wola niech się
stanie.
Chociaż umierasz w strasznych cierpieniach, to w sercu zachowujesz pokój i duchową radość, bo spełnia się wola Ojca i realizuje się plan zbawienia świata. W ludzkim
myśleniu nie potrafimy pogodzić szczęścia, pokoju i radości z cierpieniem, hańbą, ogołoceniem, ubóstwem czy śmiercią. Dlatego Twój krzyż, Jezu, jawi się ludzkim oczom
tylko jako znak klęski i nieodwracalnego zła, znak przegranego życia i misji. Trzeba więc
światła wiary, by w cieniu Twego krzyża dostrzec pokój i szczęście, które płynie z wewnętrznego zjednoczenia woli Twojej z wolą Ojca.
Jezu, umierający na krzyżu w strasznych męczarniach, ze Wzgórza Golgoty najmocniej wskazujesz nam drogę do szczęścia, którą jest wierne przyjmowanie i pełnienie
woli Ojca we wszystkich okolicznościach życia: nie tylko wówczas, gdy spotykają nas
sukcesy i przyjemne wydarzenia, ale także wtedy, gdy dotyka nas cierpienie, często niezawinione, choroba, krzywda czy inne bolesne doświadczenie. Dlatego dla zasług Twej
bolesnej męki prosimy o łaskę odczytywania woli Bożej i wiernego jej pełnienia dla wszystkich pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wiernych, aby umieli światu ukazywać
drogi do szczęśliwego życia w zjednoczeniu z wolą Bożą. Spraw i pomóż swą łaską, aby
wola Boża była dla nas codziennym pokarmem, byśmy wszystko czynili tak, jak chce
tego Ojciec w niebie, bo Jego wola jest dla nas samym miłosierdziem. Pomóż osobom
chorym, cierpiącym, konającym odkrywać wolę Ojca i Jego miłującą obecność, gdyż
potrafi On z każdego wydarzenia wyprowadzić dobro. Odchodząc dzisiaj z Golgoty powtarzamy za św. Piotrem: Lepiej – jeśli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli
czyniąc źle.
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