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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)

Idę do Tego, który Mnie posłał. (...)
Jednakże mówię wam prawdę:

Pożyteczne jest dla was moje odejście (J 16, 5.7).

Najmiłosierniejszy Jezu, przyjąłeś zbawczy plan Ojca i odchodzisz z tej ziemi. Od-
chodzisz przez śmierć na krzyżu, przez opuszczenie i samotność, przez strach,
który ogarnął serca Apostołów i wstrzymał na drodze za Tobą. Odchodzisz do Tego,
który Cię posłał, do Przedwiecznego Ojca. Odchodzisz dla naszego dobra. Ale
w oczach Twych uczniów odchodzisz w ciemność hańby krzyża, pozostawiając jak-
by mrok klęski Twojej misji. Ta próba wiary przerosła Apostołów. Tylko jeden
z uczniów stanął pod krzyżem obok Twej Matki. Żaden z nich wtedy nie wiedział
jeszcze, jak pożyteczne jest Twoje odejście.

Dziś już wiemy, że pożyteczne było dla nas Twoje odejście, bo na krzyżu
zwyciężyłeś grzech, śmierć i szatana, objawiłeś nam miłosierną miłość Ojca, która
nie ma miary. Po śmierci zaś zmartwychwstałeś, zesłałeś nam Ducha Świętego
i pozostajesz z nami aż do skończenia świata. Spraw, Jezu, aby już nic nas nie
odłączyło od Twojej miłości. Spraw, abyśmy rozumieli, że Twoje „odejścia” mają
miejsce tylko wówczas, gdy sami odwracamy się od Ciebie przez grzech śmiertelny.

Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, abyś nam przymnożył wiary
i dał Twojego Ducha, który pozwoli nam poznać głębię tajemnicy Twego miłosier-
dzia, najpełniej objawioną w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Niech On
rozpali nasze serca miłością, abyś w nas i przez nas objawiał dziś światu miło-
sierną miłość Ojca Niebieskiego. W Twoim miłosierdziu zanurzamy Ojca Święte-
go, wszystkich pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych.
O łaski nawrócenia prosimy dla grzeszników, o umocnienie dla chorych i cierpią-
cych, szczęśliwą i spokojną śmierć dla konających, o radość nieba dla dusz w czyśćcu
cierpiących. Niech w nas i przez nas sławi się miłosierdzie Twoje!
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