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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).

Tak Bóg umiłował świat, że poświęcił swojego jednorodzonego Syna,
aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne (J 3, 16).

Miłosierny Panie, w godzinie Twojej śmierci przychodzimy pod Twój krzyż,
aby kontemplować i uwielbiać miłosierdzie Twoje oraz naczyniem ufności czerpać
łaski dla nas i całego świata. Powiedziałeś, że Bóg dla naszego zbawienia poświęcił
Ciebie, swojego jednorodzonego Syna; a Ty w ludzkim ciele wziąłeś na siebie wszystko,
co składa się na nasze życie: przyjąłeś nawet całą nieprawość człowieka i świata, aby
nas z niej wyzwolić. To złość naszych grzechów była powodem Twej okrutnej męki
i śmierci na hańbiącym drzewie krzyża. Taka była cena, jaką zapłacił Bóg za nasze
wyzwolenie ze zła, wyrwanie z kajdan grzechu, wiecznej śmierci i niewoli szatana.
W blasku Twej męki i zmartwychwstania czujemy się zawstydzeni nie tylko z powodu
naszych grzechów, ale także swej małoduszności w trosce o własne uświęcenie i współ-
pracę z Tobą w dziele zbawienia.

Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, przymnóż nam wia-
ry, abyśmy w jej świetle lepiej pojęli, jak wielki jest dar zbawienia, jak wielki jest
chrzest, przez który włączasz nas do wspólnoty życia z sobą i powołujesz do współ-
pracy w dziele uświęcenia siebie i świata. Umocnij naszą wolę, by ofiarnie miłowała
Ciebie i braci, by nie cofała się przed krzyżem, lecz umiała składać w ofierze trudy
codziennego życia.

W Twoim miłosierdziu zanurzamy również Ojca Świętego i wszystkich pasterzy
Kościoła, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, aby byli świadkami Twego mi-
łosierdzia działającego w świecie. Prosimy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny
i miłosierdzie dla całego świata, szczególnie o łaskę powrotu do życia w przyjaźni
z Tobą dla wszystkich grzeszników. Prosimy o potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży,
aby wakacyjny wypoczynek służył wzrastaniu w wierze i miłości. Udziel potrzebnych
łask ludziom chorym i cierpiącym, aby mogli jednoczyć się z Tobą w dźwiganiu swego
krzyża. Konającym daj łaskę ufności w miłosierdzie Twoje, a zmarłym otwórz ramy
nieba. Niech każdy człowiek pozna i doświadczy Twojej miłosiernej miłości.

www.faustyna.pl


