Ježišu, dôverujem ti!

Nedeľa Božieho milosrdenstva
3. apríla 2016
HODINA MILOSRDENSTVA
(pre 3 čítajúcich)
14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti
Kňaz (3x): Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho Srdca ako prameň
milosrdenstva pre nás,
Ľud odpovedá: dôverujeme ti!
Kňaz: Tretia hodina – okamih tvojej smrti, Ježišu. Hodina, v ktorej obdivujeme veľké
milosrdenstvo Boha. Hľadíme na teba, ktorý si celým svojím životom rozprával o láske
Otca a najviac v posledných chvíľach svojho pozemského života. V tebe poznávame
milosrdného Otca; od teba sa učíme byť milosrdní, milosrdní ako Otec – misericordes
sicut Pater. Práve teraz v tomto kulminačnom bode Nedele Božieho milosrdenstva,
v tomto najdôležitejšom dni slávenia Svätého roka milosrdenstva, ťa chceme prosiť
o túto milosť, aby sme sa stali podobnými Otcovi, a teda milosrdnými ako Otec.

Čítajúci 1.: Spolu so sv. sestrou Faustínou sa chceme modliť slovami jej modlitby
„Pomôž mi, Pane“. Jej život je pre nás inšpiráciou, lebo ona sa učila byť milosrdnou od
teba, Ježišu. Spolu s ňou sa teraz schádzame pri tvojom kríži, Pane náš, na ktorom si
nám dal najväčší dôkaz lásky Boha k človeku. Na ňom si nám preukázal aj najväčšie
milosrdenstvo. Ježišu, tvoj kríž nás učí, že milovať znamená obetovať svoj život za
druhých. Priestor na takúto lásku tvorí náš každodenný život. Pre zásluhy tvojho
bolestného umučenia ťa prosíme, nauč nás milovať, nauč nás milosrdnej láske.
Kňaz: Ježišu, zvelebujeme ťa za tvoje milosrdenstvo! Zvlášť dnes nech sa každé ľudské
srdce nechá tebou uchvátiť a nech to nadšenie zapáli v nás túžbu nasledovať ťa.

Pieseň: .........................................

MILOSRDNÉ OČI
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Kňaz: „Pomôž mi, Pane,“ modlila sa sv. sestra Faustína, „aby moje oči boli milosrdné,
aby som nikdy nikoho neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale
všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc.“
Čítajúci 2.: Ježišu, pomôž mi pozerať na iných tak, ako na mňa z kríža hľadíš ty, ako na
mňa pozeráš zo svojho milostivého obrazu. Pomôž mi vidieť krásu a dobro v druhých aj
vtedy, keď je zakryté mnohými vrstvami zla.

Pieseň: ..........................................

MILOSRDNÝ SLUCH
Kňaz: „Pomôž mi, Pane,“ modlila sa sv. sestra Faustína, „aby môj sluch bol milosrdný,
aby som bola vnímavá na potreby mojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči
bolestiam a stonaniu blížnych.“
Čítajúci 1.: Ježišu, pomôž mi, aby som nebol ľahostajný, aby som vedel počuť druhého
človeka, ktorý trpí a prosí o pomoc. Chcem byť ako ty, ukrižovaný Ježišu, lebo hoci ty
sám si trpel, počul si volanie lotra a vypočul si jeho prosby.
Pieseň: .............................................

MILOSRDNÝ JAZYK
Kňaz: „Pomôž mi, Pane,“ písala sv. sestra Faustína, „aby môj jazyk bol milosrdný, aby
som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.“
Čítajúci 2.: Pane Ježišu, tvoje posledné slová boli slovami odpustenia. Keď si visel na
kríži, nikoho si neodsúdil, neobvinil, aj keď vina ľudí, ktorí ťa obklopovali, bola
evidentná. Pomôž mi vždy odpustiť. Chcem byť ako ty.

Pieseň: ..........................................

MILOSRDNÉ RUKY

Kňaz: „Pomôž mi, Pane,“ modlila sa sv. sestra Faustína, „aby moje ruky boli milosrdné
a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre a sama si
vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.“
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Čítajúci 1.: Pane Ježišu, hľadím teraz na tvoje ruky pribité na kríži a pripomínam si tvoj
život plný ťažkej práce. Všade, kde si bol, preukazoval si dobro: sýtil si hladných,
uzdravoval si chorých a kriesil si mŕtvych. Pomôž mi byť dobrým človekom. Chcem byť
ako ty.
Pieseň: .............................................

MILOSRDNÉ NOHY
Kňaz: „Pomôž mi,“ písala sv. sestra Faustína, „aby moje nohy boli milosrdné, aby som
sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym a nehľadela na vlastnú únavu a ustatosť. Mojím
pravým odpočinkom nech je služba blížnym.“
Čítajúci 2.: Pane Ježišu, keď vidím tvoje prebodnuté nohy pribité na kríž, myslím na
stovky kilometrov, ktoré si prešiel, lebo si hľadal človeka a slúžil si iným. Bol si tak často
unavený a nevyspatý, a predsa si nemyslel na seba. Pomôž mi, chcem byť milosrdným
služobníkom ako ty.
Pieseň: ...............................................

MILOSRDNÉ SRDCE

Kňaz: „Pomôž mi, Pane,“ modlila sa sv. sestra Faustína, „aby moje srdce bolo
milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje
srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu
(...). O vlastných utrpeniach budem mlčať.“
Čítajúci 1.: Je mlčanie, ktoré zabíja, ale je aj mlčanie, ktoré hovorí o najväčšej láske.
Ježišu, také je tvoje mlčanie na kríži. Nauč ma takému mlčaniu a súcitu so všetkými
trpiacimi. Chcem byť ako ty. Chcem byť milosrdný.
Pieseň: ................................................

KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Kňaz: Pane Ježišu, sv. sestre Faustíne si povedal, že Sviatok milosrdenstva vyšiel
z tvojho vnútra a túžiš, aby bol záchranou pre všetky duše a zvlášť pre úbohých
hriešnikov (Den. 699 ).
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Čítajúci 2.: Pane, veríme, že podľa tvojich slov sú v tento deň otvorené všetky Božie
hrádze, cez ktoré plynú milosti. Lebo zdroj tvojho milosrdenstva bol na kríži otvorený
pre všetky duše (Den. 699, 1182). Ježišu, s dôverou sa odvolávame na tvoje bolestné
umučenie a smrť; veríme v moc tvojho zmŕtvychvstania a zverujeme ti v tejto hodine
milosrdenstva všetky úmysly, ktoré nosíme v našich srdciach:
Čítajúci 1.: Tvojmu milosrdenstvu odovzdávame celú svätú Cirkev a prosíme o hlboké
a trvalé ovocie Svätého roku milosrdenstva pre nášho pápeža Františka, biskupov,
kňazov, zasvätené osoby a všetkých veriacich.
Čítajúci 2.: Prosíme za našu vlasť a všetky národy sveta, zvlášť za tie miesta, kde trvajú
vojny a zomierajú nevinní ľudia; za miesta, kde je pošliapaná dôstojnosť človeka
a ničený ľudský život.
Čítajúci 1.: Zverujeme ti ľudí, ktorí trpia rôznymi závislosťami, sú spútaní hriechmi, ktorí
si zúfajú, pochybujú a hľadajú zmysel života:
-

najmä trpiacich na tele i na duši, chudobných a tých, ktorí prežívajú rôzne
ťažkosti;
rodiny, najmä tie, ktoré sú v kríze, mládež, nenarodené deti a staršie osoby.

Čítajúci 2.: Odovzdávame ti aj apoštolov Božieho milosrdenstva na celom svete, ako aj
tých, ktorí nás prosili o modlitby.
-

Prosíme za účastníkov a organizátorov Svetových dní mládeže.
Preukáž svoje milosrdenstvo zomierajúcim a dušiam trpiacim v očistci.

Čítajúci 1.: Na všetky tieto úmysly a na úmysly, s ktorými sme prišli na modlitbu
v hodine milosrdenstva, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
Kňaz: Otče náš. Zdravas´, Mária. Verím v Boha.
Jednotlivé desiatky:

1. desiatok – Č. 1.
2. desiatok – Č. 2. (môže byť aj spievaný)
3. desiatok – Č. 1.
4. desiatok – Č. 2. (môže byť aj spievaný)
5. desiatok – Č. 1.

Kňaz: Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
(3x) *
Poznámka: *Túto časť môže zaspievať aj zbor.

(Záver)
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Čítajúci 2.: Koľkokrát vydýchnem, koľkokrát moje srdce udrie, koľkokrát moja krv
zapulzuje v mojom tele, toľkokrát túžim zvelebovať tvoje milosrdenstvo, ó, Najsvätejšia
Trojica (Den. 163).

Kňaz: Pane a Bože náš, ďakujeme ti za tvoju nekonečnú dobrotu, za tento čas našej
spoločnej modlitby; za Sviatok milosrdenstva; za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva;
za svedkov tvojej dobroty – za našich veľkých svätcov: sestru Faustínu a Jána Pavla II.
Ďakujeme ti za všetky milosti, ktoré dnes tak hojne zaplavujú celý svet, našich blízkych
i nás tu zhromaždených. Milosrdný Pane, buď zvelebený teraz i na veky. Amen.
Kňaz: Modlitba a požehnanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
Záverečná pieseň: .....................................

© Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva
Text schválil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, 31. marca 2016
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