A Santa Sé
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DISCURSO DO SANTO PADRE
AOS DOENTES NO SANTUÁRIO
DA DIVINA MISERICÓRDIA
Cracóvia-Lagiewnik, 27 de Maio de 2006

Caríssimos irmãos e irmãs
É-me grato encontrar-me convosco por ocasião da minha visita a este Santuário da Divina
Misericórdia. Saúdo todos vós do íntimo do coração: os doentes, os assistentes, os sacerdotes
que neste santuário se dedicam ao serviço pastoral, as religiosas da Bem-Aventurada Virgem
Maria da Misericórdia, os membros do "Faustinum" e todos os outros.
Nesta circunstância, encontramo-nos diante de dois mistérios: o mistério do sofrimento humano e
o mistério da Divina Misericórdia. Após um primeiro olhar, estes dois mistérios parecem opor-se
um ao outro. Mas quando procuramos aprofundá-los à luz da fé, observamos que eles se
colocam numa harmonia recíproca. Isto graças ao mistério da Cruz de Cristo. Como disse aqui
João Paulo II, "a cruz "é a mais profunda inclinação da Divindade sobre o homem... A cruz é
como um toque do amor eterno nas feridas mais dolorosas da existência terrena do homem"" (17

de Agosto de 2002).
Vós, queridos doentes, assinalados pelo sofrimento do corpo ou da alma, estais mais unidos à
cruz de Cristo, mas ao mesmo tempo sois as mais eloquentes testemunhas da misericórdia de
Deus. Através de vós e mediante o vosso sofrimento, Ele debruça-se sobre a humanidade com
amor. Sois vós que, dizendo no silêncio do coração: "Jesus, confio em Vós", nos ensinais que
não há uma fé mais profunda, uma esperança mais viva e um amor mais ardoroso do que a fé, a
esperança e o amor daqueles que, na angústia, se colocam nas mãos seguras de Deus. E as
mãos de quem vos ajuda em nome da misericórdia sejam uma prolongação destas grandes mãos
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de Deus.
Gostaria muito de abraçar cada um e cada uma de vós. Embora isto, de modo concreto, seja
impossível, estreito-vos espiritualmente ao meu coração e concedo-vos a minha Bênção, em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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