Iskra Bożej łaski
Drodzy Bracia i Siostry! (...) nie ma dla człowieka innego źródła nadziei,
jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!
To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość
Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek
doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby
wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych
cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła
nadziei. Przychodzimy do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo
odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest "Ojcem miłosierdzia
oraz Bogiem wszelkiej pociechy" (por. 2 Kor 1,3). Pragniemy oczyma
duszy wpatrywać się w oczy Miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego
spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już
wielekroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i
na dzień ostateczny. (...)
W duchu wiary przybyłem do Łagiewnik, aby konsekrować tę nową
świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to szczególne miejsce,
które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia.
(...)

Duch Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy, .wprowadza nas na
drogi Bożego miłosierdzia. Przekonując świat "o grzechu, o
sprawiedliwości i o sądzie" (J 16,8), równocześnie odsłania
pełnię zbawienia w Chrystusie. (...) "przekonywanie o grzechu
staje się równocześnie przekonywaniem o tym, że grzech może
być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności
umiłowanego dziecka Bożego. Krzyż bowiem "stanowi
największe pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem (...). Krzyż
stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych
ran ziemskiej egzystencji człowieka" (Dives in misericordia, 8).
(...)
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego
cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna
przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój.
Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania
się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka
niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.
Dlatego w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to
z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem
Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. (...) Niech się spełnia
zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego
przyjście" (por. Dzienniczek, 1732).

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień
miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To
zadanie powierzam wam,
drodzy Bracia i Siostry (...)
Bądźcie świadkami
miłosierdzia!
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