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Senyor Jesucrist , 
vós ens heu ensenyat a ser misericordiosos com el Pare del cel, 
i ens heu dit que qui us veu a vós,  
el veu també a ell. 

Mostreu-nos el vostre rostre  
i obtindrem la salvació. 

La vostra mirada plena d’amor alliberà Zaqueu i Mateu  
de l’esclavatge del diner; 

 l’adúltera i la Magdalena, de buscar  
la felicitat només en una criatura; 

 va fer plorar Pere després de la traïció, 
 i assegurà el Paradís al lladre penedit. 
Feu que cadascú de nosaltres escolti  

com a pròpia la paraula  
que diguéreu 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, en el món, l’Església sigui el rostre visible de vós,  

el seu Senyor, ressuscitat i gloriós. 
Vós heu volgut que també els vostres ministres 
 fossin revestits de debilitat
 perquè sentin sincera compassió pels qui estan    

en la ignorància o en l’error: 
 feu que qui s’acosti 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 seva Església pugui, amb entusiasme renovat,  
portar la Bona Nova als pobres, 
proclamar la llibertat als presoners i oprimits 
i restituir 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.

Pregària de l’Any Sant de la Misericòrdia
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