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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).

Jezus wyszedł na zewnątrz,
w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym.

Piłat rzekł: „Oto człowiek”.
Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali:

Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! (J 19, 5-6).

Miłosierny Jezu, w godzinie Twej śmierci na krzyżu uwielbiamy Twoje boskie
miłosierdzie i umęczone człowieczeństwo. „Oto człowiek” – powiedział o Tobie Pi-
łat, chcąc obudzić litość i ułaskawienie u dyszących nienawiścią arcykapłanów i współ-
czucie ludu. Odpowiedzią był jednak złowrogi krzyk: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go!”.

Ten krzyk rozlega się do dzisiaj, gdy jesteś zabijany w swoim Mistycznym Cie-
le, prześladowany w swoich wyznawcach, niszczony już w łonach matek lub na łożu
choroby. Pod płaszczem fałszywie pojętej wolności współcześni politycy i nierozum-
ny lud domaga się Twojego ukrzyżowania w majestacie prawa do aborcji, eutanazji,
antykoncepcji i innych działań, które pod pozorami dobra mają prowadzić do wy-
borów godzących w życie i godność człowieka.

Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię, Panie, daj nam, ludziom żyjącym
w XXI wieku, jasne poznanie wartości, godności i świętości ludzkiego życia, aby
ono było szanowane od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech uciszy się zgiełk do-
magających się zabijania i niszczenia ludzkiego życia; niech każdy człowiek obda-
rzony nieśmiertelną duszą, odkupiony Twoją krwią i zaproszony do wspólnoty życia
z Tobą cieszy się darem życia biologicznego i nadprzyrodzonego.

O potrzebne łaski prosimy dla Ojca Świętego i całego Kościoła, aby był czytel-
nym znakiem Twojej miłosiernej miłości i stał na straży niezbywalnego prawa do
życia. W Twoim miłosierdziu zanurzamy naszą Ojczyznę i cały świat, a szczególnie
ludzi zniewolonych grzechami, niszczących ludzkie życie i jego godność oraz war-
tości chrześcijańskie, ludzi cierpiących z powodu wyznawanej wiary, kataklizmów
i wojen, chorych i konających. Niech wszyscy odnajdą drogi do źródeł Twego miło-
sierdzia i wychwalają je na wieki.
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