Any Sant de la Misericòrdia

Misericordiosos com el Pare
8 de desembre de 2015 – 20 de novembre de 2016

PREGÀRIA
Senyor Jesucrist,
vós ens heu ensenyat a ser misericordiosos
com el Pare del cel
i ens heu dit que qui us veu, el veu també a ell.
Mostreu-nos el vostre rostre i serem salvats.
La vostra mirada plena d’amor
va alliberar Zaqueu i Mateu
de l’esclavitud del diner;
l’adúltera i la Magdalena,
de posar la felicitat només en una criatura;
va fer plorar Pere després de la traïció,
i va assegurar el Paradís al lladre penedit.
Feu que cada un de nosaltres escolti com a pròpia
la paraula que vau dir a la Samaritana:
«Si sabessis quin és el do de Déu!»
Vós sou el rostre visible del Pare invisible,
del Déu que manifesta la seva omnipotència
sobretot amb el perdó i la misericòrdia:
feu que l’Església, en el món,
sigui el rostre visible de vós,
el seu Senyor, ressuscitat i gloriós.
Vós heu volgut que els vostres ministres
també fossin revestits de debilitat

perquè sentin una compassió sincera
per aquells que es troben
en la ignorància o en l’error:
feu que tothom qui s’apropi a un d’ells
se senti esperat, estimat i perdonat per Déu.
Envieu el vostre Esperit
i consagreu-nos a tots amb la seva unció
perquè el Jubileu de la Misericòrdia
sigui un any de gràcia del Senyor
i la vostra Església pugui,
amb entusiasme renovat,
portar la Bona Nova als pobres,
proclamar als captius i als oprimits la llibertat
i tornar la vista als cecs.
Us ho demanem
per intercessió de Maria, Mare de Misericòrdia,
a vós que viviu i regneu,
amb el Pare i l’Esperit Sant,
pels segles dels segles.
Amén.

OBRES DE MISERICÒRDIA
Les obres de misericòrdia són catorze:
set corporals i set espirituals.
Corporals
– Donar menjar a qui té fam
– Donar beure a qui té set
– Vestir el despullat
– Acollir el foraster
– Visitar i atendre els malalts
– Redimir els presos i captius
– Enterrar els difunts
Espirituals:
– Ensenyar a qui no sap
– Donar consell a qui l’ha de menester
– Corregir el qui va errat
– Consolar el qui està trist
– Perdonar les ofenses
– Suportar amb paciència
els defectes del proïsme
– Pregar a Déu pels vius i pels difunts

