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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)

Nie Jego, lecz Barabasza. A Barabasz był zbrodniarzem
(J 18, 40)

Miłosierny Jezu, codziennie o trzeciej po południu powracamy pod Twój krzyż,
który choć był narzędziem Twego niewypowiedzianego cierpienia, dla nas jaśnieje również blaskiem zmartwychwstania. Oto wybiła godzina Twojej śmierci na wzgórzu Golgoty. Poprzedziły ją godziny męki fizycznej i duchowej: w czasie procesu, na kalwaryjskiej
drodze i w czasie egzekucji, gdy rzymscy żołnierze wykonując wyrok przybili Cię do
drzewa krzyża. Najboleśniej raniła Cię jednak nieufność: nieufność uczniów, którzy Cię
opuścili; nieufność arcykapłanów i uczonych w Piśmie, którzy zaślepieni pychą i zazdrością nie rozpoznali w Tobie oczekiwanego Mesjasza; i nieufność narodu, która tak
boleśnie została wyrażona przed pałacem Piłata w konfrontacji z Barabaszem. Piłat odwołując się do tradycji, zgodnie z którą na święto Paschy uwalniał kogoś z więzienia,
zapytał: Czy chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego? W odpowiedzi usłyszał: Nie
Jego, lecz Barabasza. Tak wołał lud podburzony przez arcykapłanów, który wybrał zbrodniarza Barabasza, a Ciebie – Syna Bożego, oczekiwanego Mesjasza – posłał na krzyż.
Jezu, my także dokonujemy podobnych wyborów. Nie zawsze przecież wybieramy
Ciebie, Boże przykazania i Twoją naukę. Tak często ulegamy własnej naturze, naciskom
opinii publicznej, lękom o siebie, sugestiom różnych ludzi i podszeptom szatana – i…
wtedy wybieramy „zbrodniarza Barabasza”, czyli jakieś zło, grzech, a w najlepszym wypadku mniejsze dobro. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy: udziel nam łaski poznania Twojej woli i wiernego wypełniania jej w swoim życiu. Chcemy opowiadać się po
Twojej stronie, miłosierny Panie, bo tylko w Tobie jest życie, pokój i głębokie szczęście.
Prosimy o potrzebne łaski dla Ojca Świętego i całego Kościoła, naszej Ojczyzny
i całego świata, a szczególnie ludzi zniewolonych grzechami, niszczących ludzkie
życie i jego godność oraz wartości chrześcijańskie, ludzi cierpiących z powodu
wyznawanej wiary, kataklizmów i wojen, chorych i konających. Dla zmarłych i dusz
cierpiących w czyśćcu prosimy o radość Nieba. Niech w każdym ludzkim sercu będzie uwielbione Twoje miłosierdzie!
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