Les obres de misericòrdia corporals i espirituals
Pregar en tota ocasió
Escriu el papa Francesc a la Butlla
d’aquest Any Sant de la Misericòrdia:
«... És bell que l’oració quotidiana de
l’Església comenci amb aquestes paraules: Déu meu, veniu a ajudar-me;
no tardeu a defensar-me, Senyor. (Sl
70,2). L’auxili que invoquem és ja el
primer pas de la misericòrdia de Déu
envers nosaltres. Ell ve a salvar-nos
de la condició de feblesa en què vivim. I el seu auxili consisteix a permetre’ns captar la seva presència i la
seva proximitat. Dia rere dia, tocats
per la seva compassió, també nosaltres arribarem a ser compassius amb
tothom».
L’Obra de Misericòrdia Espiritual «Pregar pels vius i pels difunts» ens hauria
d’animar a ser fidels i constants en la
pregària confiada en Déu Pare i en Jesucrist. Fixant-nos en Ell veiem que la
pregària l’acompanya en la seva vida
i acció, misericordiosa. És per mitjà de
la Bona Notícia de la seva Paraula i
impregnant la nostra vida del seu estil
de vida que aprenem com i quan hem
de pregar:

En aquell mateix moment, Jesús, ple
de la joia de l’Esperit Sant, digué: Us

enalteixo, Pare, Senyor
del cel i de la terra,
perquè heu revelat als
senzills tot això que
heu amagat als savis
i entesos. Sí, Pare, així
us ha plagut a vós (Lc
10,21).
Per tenir forces: «... se
n’anà en un lloc solitari i s’hi
va quedar pregant. I anà per
tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis» (Mc
1,35.39).
A Getsemaní: «... s’agenollà i pregava dient: Pare, si vós ho voleu, aparteu de mi aquest calze. Però que no
es faci la meva voluntat, sinó la vostra» (Lc 22,41-42).
A la Creu: «Jesús va cridar amb tota
la força: Pare, confio el meu alè a les
vostres mans. I havent dit això, va expirar» (Lc 23,46).
Encomanem també els difunts a
l’amor misericordiós de Déu, confiant
que per la creu de Jesucrist, no pas
pels seus mèrits, puguin ressuscitar a
la vida nova que no te fi.

Pregària
Pare-Mare de misericòrdia, et preguem pels difunts,
especialment, pels que han mort de manera violenta,
i pels que no tenen ningú que pregui per ells.
Tu, ple de bondat i de misericòrdia,
concedeix-los el teu amor i el teu perdó
perquè puguin gaudir de la vida al costat teu.
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