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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).

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni,
tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,

aby każdy, kto w Niego wierzy,
miał życie wieczne (J 3, 14).

Wywyższony nad ziemię Synu Człowieczy, ukrzyżowany Zbawicielu świata, Synu
Boga żywego, Jezu Chryste! W godzinie Twego konania przychodzimy pod Twój krzyż,
aby zanurzyć siebie i świat w zdrojach Twego miłosierdzia. Jak ukąszeni na pustyni
Izraelici w znaku miedzianego węża szukali ocalenia, tak i my – świadomi słabości
i grzechów – u stóp Twego krzyża, w strumieniach miłosierdzia, szukamy uzdrowie-
nia dla wielorakich ran dusz naszych. Potrzeba było – jak powiedziałeś – Twojego
wywyższenia na drzewie krzyża, aby każdy, kto uwierzy w Twoją miłosierną miłość –
tak wyraźnie objawioną w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu – nie zginął, ale
miał życie wieczne. Dziękujemy za Twój krzyż i wszystkie owoce Twej zbawczej męki
tak hojnie rozdzielane w sakramentach świętych, w których ocalasz i karmisz nasze
życie nadprzyrodzone.

Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy: przymnóż łaski ludziom spra-
wiedliwym, szczególnie kapłanom, osobom konsekrowanym i wszystkim apostołom
Bożego Miłosierdzia, aby mogli być żywym znakiem dziecięcej ufności pokładanej
w Tobie i Twojego miłosierdzia działającego w świecie. Grzesznikom udziel łaski
nawrócenia, by patrząc na Twój krzyż ocalili swoje życie na wieczność. Daj, aby
cierpiący w Twoim krzyżu odnaleźli sens swych bolesnych doświadczeń, pociechę
i moc do ich znoszenia. Udziel łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci wszystkim kona-
jącym, a zmarłym i duszom w czyśćcu cierpiącym otwórz bramy nieba. W Twoim
miłosierdziu zanurzamy cały Kościół święty, naszą Ojczyznę i świat. Niech wszędzie
sławi się miłosierdzie Twoje. Niech Twój krzyż, miłosierny Panie, dla wszystkich lu-
dzi będzie znakiem ocalenia i życia wiecznego.
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