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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)

Jezus dźwigając krzyż, przyszedł na tak zwane Miejsce Czaszki,
które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19, 17).
Miłosierny Panie, jesteśmy z Tobą na Golgocie. W drodze na tę górę, po wyroku na dziedzińcu pałacu Piłata, przeżywałeś różne sytuacje. Spotykałeś ludzi nienawistnych, którzy
chcieli się nasycić widokiem Twego cierpienia. Na wąskich uliczkach Jerozolimy mijałeś
ludzi obojętnych na Twój los, zajętych swymi małymi interesami i swoim światkiem. Przy
drodze spotkałeś wrażliwe na ludzkie cierpienie, współczujące kobiety i odważną Weronikę, która nie licząc się z ludzką opinią otarła Twoją umęczoną twarz. Była tam również
Twoja Matka z garstką wiernych kobiet i umiłowanym uczniem, która szła Twoimi śladami
do końca. Wśród wszystkich sytuacji, jakie przeżyłeś na drodze krzyżowej, powtarzały się
tylko upadki. Obarczony ciężką belką krzyża, po nieprzespanej nocy, niesprawiedliwym
sądzie, fałszywych oskarżeniach, a nadto okrutnym biczowaniu i koronowaniu cierniem,
nie miałeś już sił, aby iść pod górę na miejsce egzekucji. Upadałeś pod ciężarem ludzkiej
nieprawości i złości grzechu, który wziąłeś na siebie, aby świat odkupić. Upadałeś, ale za
każdym razem podnosiłeś się, by iść dalej. Powstawałeś, aby nas dźwigać z nędzy grzechu,
aby nas podnosić, bronić przed zniechęceniem i pokusą zawrócenia z wąskiej drogi krzyża. Przy każdym naszym upadku zdajesz się mówić: Jestem przy tobie, możesz powstać
i zacząć od nowa, bo nie określiłem liczby przebaczenia.
Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy o łaski do powstania z grzechu dla ludzi
zniewolonych różnymi nałogami, przygniecionymi moralną nędzą, nawet zanurzonymi
w potopie zła. Prosimy o wsparcie dla wszystkich, którzy ciągle upadają w te same błędy,
aby się nie zniechęcali, lecz ufnie powierzali Twemu miłosierdziu. Umocnij tych, których
przygniata krzyż choroby, cierpienia, krzywdy, zniesławienia, oszczerstw, pomówień, zdrady i wszelkiej nieprawości. Wyjdź na spotkanie konającym, aby ich śmierć była szczęśliwa
i spokojna; otwórz bramy nieba zmarłym, aby na wieki sławili miłosierdzie Twoje.
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