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1. Enquanto nos preparamos para concluir esta solene celebração eucarística, dirigimos o olhar
para Maria Santíssima, que hoje invocamos com o título dulcíssimo de "Mater Misericordiae".
Maria é "Mãe de misericórdia" porque Mãe de Jesus, no qual Deus revelou ao mundo o seu
"coração" transbordante de amor.

É, verdadeiramente, mediante a maternidade da Virgem Maria que a compaixão de Deus pelo
homem se comunicou ao mundo. Começada em Nazaré por obra do Espírito Santo, a
maternidade de Maria teve plena realização no mistério pascal, quando ela foi intimamente
associada à paixão, morte e ressurreição do divino Filho. Aos pés da Cruz, a Senhora torna-se
mãe dos discípulos de Cristo, mãe da Igreja e de toda a humanidade. "Mater misericordiae".

2. Saúdo os peregrinos da Polónia, aqui presentes, e todos os devotos da Misericórdia de Deus
que participaram nesta Santa Missa através da rádio e da televisão. De modo particular, uno-me
espiritualmente ao Cardeal de Cracóvia, aos bispos, religiosos e fiéis hoje reunidos em grande
número no Santuário da Divina Misericórdia em, Lagiewniki. Durante esta celebração, unido
convosco, agradeci a Deus que, quase há um ano, me concedeu a graça de canonizar a Irmã
Faustina Kowalska, a apóstola escolhida de Cristo misericordioso, e proclamar o segundo
domingo de Páscoa como Festa da Misericórdia de Deus, para toda a Igreja.

Cheios de alegria, apresentemo-nos diante do Ressuscitado e digamos com fé: "Jesus, confio em
Vós!" Esta confissão cheia de amor seja para todos um reforço nos caminhos de cada dia e um
encorajamento para realizar as obras de misericórdia para com os irmãos. Que esta seja uma
mensagem de esperança para todo o novo milénio.



3. E agora, com a recitação da antífona "Regina caeli", queremos pedir a Maria a vivência íntima
da alegria da ressurreição, e a cooperação comprometida no desígnio universal da misericórdia
divina.
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