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GODZINA   MIŁOSIERDZIA 
 

     Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym 
w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem 
Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej 
godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szcze-
gólnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szcze-
gólnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia 
dla świata całego (Dz. 1320). Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o godzinę 
zegarową (60 minut), ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o go-
dzinie trzeciej po południu. 
Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o 1500, ale powiedział, że moż-
na odprawiać Drogę  krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas 
nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki 
moment połączyć się z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest ta-
jemnica męki Pańskiej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone 
warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę go-
dzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do 
wartości i zasług Jego bolesnej męki. 
Często w  praktyce i publikacjach powtarza się opinię, że o trzeciej po południu trzeba 
odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego i że Koronka odmawiana o tej porze ma 
szczególną moc. Takie myślenie wynika z nieznajomości nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę i być może z potrzeby korzy-
stania z gotowej formuły modlitewnej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jest osobną 
formą kultu Miłosierdzia Bożego, z którą Jezus związał określoną obietnicę i sposoby 
jej praktykowania. Nigdzie nie powiedział, że w tej Godzinie trzeba odmawiać Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście, że o trzeciej możemy odmawiać Koronkę, tak jak 
o każdej innej godzinie dnia i nocy, ale wtedy nie praktykujemy modlitwy w Godzinie 
Miłosierdzia (tylko odmawiamy Koronkę). Koronka do Miłosierdzia Bożego nie może 
być bowiem modlitwą w Godzinie Miłosierdzia, gdyż jest skierowana do Boga Ojca 
(Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci…), a modlitwa w Godzinie Miłosierdzia ma być skie-
rowana wprost do Jezusa. 
Systematyczna praktyka  modlitwy w Godzinie  Miłosierdzia wprowadza w osobisty, 
bezpośredni kontakt z Jezusem, bo każe rozważać Jego miłosierdzie objawione w mę-
ce, zwracać się do Niego w sposób bezpośredni, jak do kogoś bardzo bliskiego, i dla 
zasług Jego męki błagać o potrzebne łaski dla siebie i świata. Od nas zależy, czy o 
trzeciej po południu chcemy praktykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia czy też od-
mawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W przekazywaniu nabożeństwa do Miłosier-
dzia Bożego i jego praktyce trzeba to jasno określać i nie mieszać Koronki z Godziną 
Miłosierdzia. 



Godzina Miłosierdzia –  tak o godzinie swej śmierci mówił sam Pan Jezus, gdy w 
październiku 1937 roku w Krakowie przekazywał Siostrze Faustynie kolejną formę 
kultu w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Polecenie uczczenia godziny swej 
śmierci powtórzył  kilka  miesięcy  później, w lutym 1938 roku, określając jej cel, spo-
sób obchodzenia i ponawiając obietnicę do niej przywiązaną. Przypominam ci, córko 
Moja – mówił do Siostry Faustyny – że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią go-
dzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj 
jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w 
tej chwili zostało [ono] na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. (…) W tej godzinie sta-
ła się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572). 
W tej godzinie dokonało się dzieło odkupienia człowieka. Jezus zadośćuczynił Bogu 
za nasze grzechy przez swą mękę i posłuszeństwo aż do śmierci, i w ten sposób po-
jednał nas z Ojcem, otworzył zamknięte przez Adama bramy nieba. Na krzyżu miło-
sierdzie zwyciężyło sprawiedliwość, nie przekreśliło jej, ale wypełniając przekroczyło 
jej miarę.  
W chwili konania Jezusa na krzyżu mamy więc rozważać tajemnicę miłosierdzia Bo-
żego, która najpełniej objawiła się właśnie w męce i śmierci Wcielonego Syna Boże-
go. Choć przez krótki moment – prosił Pan Jezus – zagłębiaj się w Mojej męce, 
szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania (Dz. 1320). Rozmyślanie  nad 
męką Pańską  prowadzić ma do uwielbiania i wysławiania miłosierdzia Jezusa, a 
także – zgodnie z Jego życzeniem – do błagania o miłosierdzie Boże dla całego 
świata, a szczególnie dla grzeszników, którzy są w największej potrzebie. 
Pan Jezus ponadto udzielił Siostrze Faustynie konkretnych wskazówek co do sposo-
bu odprawiania Godziny Miłosierdzia. Mówił: Staraj się w tej godzinie odprawiać Dro-
gę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić Drogi 
krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest 
pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do ka-
plicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę (Dz. 
1572). Aby praktykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia nie trzeba koniecznie iść 
do kościoła czy mieć  dużo czasu.  Jeśli go nie  mamy, wystarczy  króciutka chwila, 
by w duchu stanąć na Golgocie u stóp krzyża i połączyć się z konającym Jezusem. 
Pan Jezus – poza znaną w pobożności chrześcijańskiej Drogą krzyżową – nie podał 
żadnej formuły modlitewnej, ale z analizy Jego wypowiedzi (obietnic) wynika, że mo-
dlitwa w Godzinie Miłosierdzia musi spełniać określone warunki. 
Po pierwsze winna  być odprawiana  o godzinie trzeciej po południu (nie w nocy), bo 
chodzi w niej o uczczenie momentu konania Jezusa na krzyżu. Po drugie – winna 
być skierowana bezpośrednio do Pana Jezusa (Dz. 1320). W błaganiach mamy się 
odwoływać do wartości i zasług bolesnej męki Pana Jezusa, dlatego w tej modlitwie 
używamy zwrotu: Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię, Panie…  Intencje, ja-
kie polecamy w Godzinie Miłosierdzia (modlitwa wstawiennicza) winny być zgodne z 
wolą Bożą, co należy do natury każdej modlitwy, a sama modlitwa winna być ufna i 
połączona z aktami miłosierdzia wobec bliźnich, co jest warunkiem prawdziwego na-
bożeństwa do Miłosierdzia Bożego. 
Do tak  praktykowanej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia przywiązał Pan Jezus obiet-
nicę wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw. W tej godzinie – mówił do Siostry 
Faustyny – nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 
1320). A innym razem dodał: W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych 
(Dz. 1572). 

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

♦ Dziś - w drugą Niedzielę Wielkanocną - oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. 

Zapraszam  na nabożeństwo o godz. 1630.  

♦ Również dzisiaj  odbywa się liczenie wiernych uczestniczących we Mszach św. 

♦ Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Starajmy się w życiu co-

dziennym naszym bliźnim okazywać miłosierdzie względem duszy i ciała. W Ty-

godniu Miłosierdzia istnieje możliwość składania darów materialnych do koszyka 

umieszczonego z tyłu kościoła oraz datków pieniężnych do skarbony.  

♦ We wtorek obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. 

♦ Również we wtorek - 14 kwietnia - po wieczornej Mszy św. zapraszam na spo-

tkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

♦ Dzieci zapraszam w środę na godz. 800 na Mszę św. szkolną 

♦ W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny. 

♦ W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu.  

   Msza św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie o godz. 1800. 

♦ Trwa czas Spowiedzi i Komunii Wielkanocnej. Okazja do Spowiedzi św. przed 

każdą Mszą św.  

♦  W kancelarii parafialnej przyjmuje się opłaty za miejsca w ławkach, za wodę na 

cmentarzu, wywóz śmieci oraz opłaty cmentarne. Można zamawiać Msze św. 

na rok 2016. 

♦ W Gościu Niedzielnym: 

Jak to się stało, że Niedziela Bożego Miłosierdzia mająca dopiero 15 lat, jest dziś 

jednym z najbardziej popularnych świąt kościelnych? 

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosier-

dzia mojego” - przywoływał słowa Jezusa Jan Paweł II wtedy, gdy zgodnie z Jego 

życzeniem ustanawiał święto Bożego Miłosierdzia i gdy zawierzała świat Bożemu 

Miłosierdziu. Papież, który wnikliwie analizował nadzieje, lęki i zagrożenia współ-

czesnego człowieka, wiedział że orędzie Bożego Miłosierdzia było i jest potrzebne 

ludziom dzisiaj. 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na pokrycie kosztów remontu 

dachu nad kaplicą kościoła. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary przeznaczone na 

Caritas Archidiecezji. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 13 do 19 kwietnia 2015 r. 

13 IV 

Poniedziałek 
Wsp. św. Marcina 

papieża  

I męczennika 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce), 

 

14 IV 

Wtorek 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Adelajdę Jamróg w rocznicę śmierci 

- Za + Dorotę Jaskółka  

15 IV 

Środa 

g. 700 

 

g. 800 

- Za + Herberta Kurpanika od członków Bractwa Żywego  

Różańca 

Msza św. szkolna 

- Za ++ Józefa i Marię Krzykalskich 

16 IV 

Czwartek 

 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Sylwestra Machnika w 3. rocznicę śmierci 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Za ++ braci, bratowe, Danutę Marcisz, Nikodema i rodziców 

Dudziński, Agnieszkę i Henryka Cyba 

17 IV 

Piątek 
 

g.700 

g. 1800 

 

- Za nawróconych grzeszników 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

18 IV 

Sobota 

 

g. 700 

g. 1300 

g. 1800 

 

 

- Za + Anielę Copik jako 30. dniowa 

- Ślub rzymski: Sobieraj - Kalnik 

- Za + Emilię Michalik w 1. rocznicę śmierci 

19 IV 

   3. NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  
 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

g. 1630
 

g. 1700 

 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Gertrudę Szołtysek w rocznicę śmierci oraz + Józefa 

Szołtysek w dniu urodzin 

- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza Proboszcza 

Józefa Krakowskiego w dniu 31 rocznicy święceń kapłań-

skich - od parafian oraz za 1. roczne dziecko - Weronikę 

Szołtysek, rodziców i chrzestnych 

Nieszpory 

Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

Opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Wręczycki 


