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Tendo-me sido concedida a possibilidade de visitar esta casa, assinalada como é pela memória
do Beato Maximiliano Kolbe, quero atingir, num certo sentido, o espírito daquele zelo apostólico
que outrora o levou ao Japão, e pronunciar as palavras que aquele filho de São Francisco, viva
chama de amor, parece ainda dizer-nos.

Estas palavras são dirigidas a vós, Imaculada Virgem. Éreis vós que o Padre Maximiliano
implorava — vós, escolhida desde a eternidade para ser Mãe do Filho de Deus; vós, que nem
sequer fostes tocada pela mancha do pecado original, graças a esta santa maternidade; vós,
torna da sua Mãe e Mãe da nossa esperança.

Permiti que eu, João Paulo II, Bispo de Roma e Sucessor de São Pedro, e também filho da
mesma nação do Beato Maximiliano Kolbe — permiti-me, ó Imaculada, que a vós confie a Igreja
do vosso Filho, a Igreja que há mais de quatrocentos anos realiza a própria missão no Japão.
Esta é a antiga Igreja dos grandes Mártires e dos inflexíveis Confessores. É a Igreja de hoje, que
constrói o próprio caminho, mais uma vez, mediante a obra dos sacerdotes, dos religiosos, frades
e freiras, quer sejam japoneses ou missionários, e mediante o testemunho dos leigos que vivem
em família e nas várias esferas da sociedade, formando a própria cultura e a própria civilização
quotidianamente, e trabalhando pelo bem comum.

Esta Igreja é verdadeiramente o "pequeno rebanho" do Evangelho, tal como os primeiros
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discípulos e confessores o pequeno rebanho a que disse Cristo: "Não temas... porque aprouve ao
vosso Pai dar-vos o Reino" (Lc 12, 32).

Ó Imaculada Mãe da Igreja, mediante a vossa humilde intercessão junto de vosso Filho, concedei
que este "pequeno rebanho" se torne, de dia para dia, um sinal mais eloquente do Reino de Deus
no Japão! Fazei que, mediante Ele, este Reino resplandeça de luz mais viva na vida do povo e se
difunda entre os outros através da graça da fé e do santo Baptismo. Oxalá cresça cada vez mais
forte mediante a vida exemplar dos filhos e das filhas da Igreja no Japão. Cresça forte na
expectativa da vinda do Senhor, quando a história do mundo se realizar no Deus único.

Isto vos confio, ó Única Imaculada, e isto imploro a Cristo, mediante a intercessão de todos os
santos e bem-aventurados mártires japoneses, e do beato Maximiliano Kolbe, apóstolo que tanto
amou esta terra. Amém.
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