Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy Bracia i Siostry,
W Roku Jubileuszowym otrzymaliśmy od miłosiernego Boga wielki dar: dar kanonizacji
pierwszej Polki -s. M. Faustyny Kowalskiej. Na Placu Świętego Piotra Ojciec Święty Jan
Paweł II głosił całemu światu: Poprzez tę kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie
miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz
pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka. Z wdzięcznością
przyjmujemy to orędzie papieskie, aby pojąć głębię Bożego miłosierdzia, doświadczyć go
osobiście i nieść je braciom przez modlitwę, słowo i czyn. Od dnia kanonizacji, to jest od 30
kwietnia br., trwa dziękczynienie za ten dar Boga dla naszych czasów. Wdzięczność każdego
z nas wyraża się przede wszystkim przez całkowitą ufność miłosierdziu Bożemu: Jezu, ufam
Tobie! , oraz przez codzienne czyny miłosierdzia. Z takiej postawy wypływa praktyka każdej
z foim kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez św. Faustynę, a więc cześć obrazu
Jezusa Miłosiernego, odmawianie koronki czy uczczenie momentu śmierci Zbawiciela w
godzinie Miłosierdzia. Na szczególną uwagę zasługuje obchodzenie II Niedzieli
Wielkanocnej, która od uroczystości kanonizacyjnej s. Faustyny - z ogłoszenia papieskiego jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. Nie ma prawdziwego nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego bez ufności, wyrażonej w pełnieniu woli Bożej, i bez praktyki
czynów miłosierdzia. Znakiem naszej wdzięczności za dar kanonizacji Apostołki Bożego
Miłosierdzia niech będą również ofiary materialne złożone na rozbudowę sanktuarium w
Krakowie- Łagiewnikach, stolicę kultu Miłosierdzia Bożego, skąd wyszło to wielkie Orędzie
przekazane przez św. Faustynę. Do tego sanktuarium przybywają pielgrzymi z całego świata,
których liczba nieustannie wzrasta. Ci, którzy już byli w Łagiewnikach, wiedzą, jak wielka
jest potrzeba rozbudowy tego sanktuarium, gdyż dotychczas uroczystości odbywają się pod
gołym niebem. Wraz z Waszym Biskupem proszę o ofiarne włączenie się w to dzieło. Ojciec
Święty Jan Paweł II udziela szczególnego błogosławieństwa wszystkim ofiarodawcom, a
wich intencji codziennie modlą się siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, kapłani
pracujący w sanktuarium oraz licznie przybywający pielgrzymi. Wszystkich polecam
miłosierdziu Bożemu oraz wstawiennictwu św. Faustyny i za Janem Pawłem II powtarzam:
Bądźcie apostołami Bożego Miłosierdzia.

