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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)

Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
 przyciągnę wszystkich do siebie (J 12, 32).

Miłosierny Jezu, bądź uwielbiony w godzinie, w której spełnia się Twoja obietni-

ca. Bo oto wywyższony nad ziemię na haniebnym drzewie krzyża przyciągasz wszyst-
kich do siebie; przyciągasz swą miłością miłosierną, miłością, która wzięła na sie-

bie nasz grzech i nie waha się oddać życia za nas. Przyciągasz nas do siebie, by

poprowadzić do domu Ojca, którego bramy otwarła nam Twoja męka, śmierć
i zmartwychwstanie. A prowadzisz nas nie tylko wskazując drogę, ale także towa-

rzysząc nam w niej, obmywając nasze dusze w strumieniach swej wody i karmiąc

swoim ciałem i krwią. Oczyma wiary wpatrujemy się w Twe wywyższenie na drze-
wie hańby, które było zapowiedzią Twego chwalebnego wywyższenia w dniu Wnie-

bowstąpienia.

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12, 32).
Jezu, wywyższony na drzewie krzyża i w chwale Ojca, dla zasług Twej bolesnej

męki prosimy: obudź w nas tęsknotę za niebem, pomóż dążyć do tego, co w górze

i wspólnie z Tobą wędrować do domu Ojca w niebie. Wspieraj nas swą łaską
w dźwiganiu codziennego krzyża, bo innej drogi nie ma do nieba prócz drogi krzy-

żowej. Daj, abyśmy umieli wykorzystać trud pracy, różne przeciwności, obecność

ludzi niechętnych czy wrogo usposobionych do nas, wszelkie cierpienia fizyczne
i duchowe, bolesne doświadczenia życia. Prosimy także, abyś pociągnął ku sobie

wszystkich wiernych i ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie znają, chorych i cierpią-

cych, którzy mogą się załamać pod ciężarem krzyża, grzeszników i konających oraz
dusze w czyśćcu cierpiące, abyśmy wspólnie ze świętymi mogli wielbić miłosier-

dzie Twoje teraz i na wieki.
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