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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 istniejąc w postaci Bożej,
(…) w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka,
uniżył samego siebie (por. Flp 1, 6. 8).

Ukrzyżowany Zbawicielu świata, w godzinie Twojej śmierci w duchu przychodzimy na wzgórze Golgoty, by rozważać tajemnicę Twej męki. Twoje konanie poprzedziła okrutna droga
ulicami Jerozolimy. Droga bólu, poniżenia i samotności, na której wiele razy upadłeś.
Twoje upadki, Jezu, były nie tylko skutkiem słabości człowieka umęczonego biczowaniem
i obarczonego zbyt wielkim ciężarem krzyża. Twoje upadki odsłaniają coś głębszego, bo
wskazują na Twoje dobrowolne uniżenie się. Uniżyłeś się, Panie, aż do samej ziemi i po
hańbę krzyża po to, aby nas podźwignąć. Zdemaskowałeś naszą pychę, przy pomocy której chcemy się uwolnić od Ciebie i być panami własnego życia. Zdemaskowałeś naszą hardość, w myśl której sądzimy, że nie potrzeba nam Wiecznej Miłości, bo sami chcemy
nadać kształt naszemu życiu. W tym buncie przeciw odwiecznej Prawdzie i Miłości, w tej
próbie przebóstwienia samych siebie, postawienia się w roli własnego stwórcy i sędziego,
nawet nie zauważamy, że zmierzamy do samozagłady. Ale Twoje uniżenie się jest przezwyciężeniem ludzkiej pychy. Ty podnosisz nas właśnie przez swe uniżenie, ocalasz nas.
Panie Jezu, dziękujemy Ci, że zechciałeś wyjść naprzeciw nas, którzy z powodu
pychy leżymy w prochu ziemi i nie potrafimy odkryć naszej prawdziwej wielkości
i godności. Udziel nam łaski, byśmy uwierzyli, że autentyczna wielkość polega na uniżeniu się i zwróceniu do Ciebie. Pomóż nam odrzucić wyniszczającą pychę i uczyć się
Twojej pokory, a przez to pozwolić, byś podniósł nas na nowo.
Dla zasług Twej męki prosimy, Panie, zlej zdroje łask na Kościół i obdarz Jego
pasterzy mocą słowa. Udziel kapłanom daru kruszenia zatwardziałych serc. Prosimy
o dar miłości dla osób konsekrowanych i wszystkich chrześcijan, aby byli żywym znakiem Twojej miłosiernej miłości udzielającej się światu. Obdarz cały świat i każde ludzkie
serce Twoim pokojem. Pociągnij do siebie wszystkich grzeszników, by nie zginął nikt
z tych, których dał Ci Ojciec. Udziel daru męstwa wszystkim prześladowanym chrześcijanom, niech ich świadectwo umacnia wiarę całego Kościoła. Umacniaj na swych
drogach współczesnych apostołów, by wytrwale nieśli innym Ewangelię miłosierdzia.
Wpieraj swą łaską wszystkich, którzy w tej godzinie stają pod Twoim krzyżem.
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