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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)

Kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach
i modliłem się do Ojca za nimi (Dz. 324).
Konający Jezu, duchem jesteśmy z Tobą na Golgocie, aby towarzyszyć Ci w chwili największego bólu i samotności, w której jednak nie myślisz o sobie, ale o nas, o biednych
grzesznikach, którym chcesz wyjednać u Ojca niebieskiego łaski nawrócenia i zbawienia.
Ty wiesz, że największą biedą i nieszczęściem człowieka jest nie cierpienie, nawet największe, i nie jest nim sama śmierć fizyczna, ale grzech, który jest śmiercią duszy i który może
pogrążyć człowieka w śmierci wiecznej, w niewyobrażalnych mękach piekielnych. Ty przyszedłeś na świat do tych, którzy się źle mają i by „szukać, co było zginęło”, aby wyzwolić
uwięzionych w grzechu, a niewidomym dać poznanie dobra i zła, aby leczyć rany serc,
wyprowadzać ludzi ze śmierci do życia. Tak czynisz do końca aż po mękę konania, gdy na
krzyżu błagasz o przebaczenie swoim winowajcom i wstawiasz się za grzesznikami.
Włączamy się, Panie, w Twoją modlitwę na krzyżu, by pocieszyć Twoje serce i uprosić miłosierdzie dla nas i całego świata. Powiedziałeś do Siostry Faustyny: Zawsze Mnie
pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników (Dz. 1397). Bądź więc pocieszony, Panie, w tej
godzinie przez wszystkich, którzy stają u stóp Twego krzyża, by błagać o miłosierdzie dla
grzesznego świata.
W strumieniach Krwi i Wody zanurzamy Ojca Świętego i cały Kościół, prosząc także
o moc Ducha dla czyniących dobro, umocnienie dla cierpiących, szczęśliwą i spokojną
śmierć dla konających oraz otwarte bramy nieba dla zmarłych.
Miej w swej opiece Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które przeżywa jubileusz 150-lecia powstania i współpracy z Twoim miłosierdziem w dziele ratowania zagubionych dusz. Prosimy o nowe powołania, świętość życia dla każdej siostry i owocność posługi apostolskiej głoszenia orędzia Miłosierdzia czynem, słowem i modlitwą. Udziel potrzebnych łask osobom powierzonym pieczy Zgromadzenia, wszystkim apostołom Bożego
Miłosierdzia, pielgrzymom nawiedzającym Sanktuaria Bożego Miłosierdzia i św. Siostry
Faustyny, wszystkim ofiarodawcom i wspierającym dzieła miłosierdzia prowadzone przez siostry
oraz polecającym się ich modlitwie. Niech w nas i przez nas sławi się Twoje miłosierdzie!
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