La pregària d’avui, com la jornada, té com a centre la misericòrdia. I
volem començar amb una reflexió. Tots coneixem aquest text extraordinari que
són les Benaurances. D’alguna manera, tenen una sàvia estructura paradoxal:
[Feliços els que a la terra són considerats infeliços, perquè al cel seran feliços].
Aquesta estructura es desfà en parlar de la misericòrdia: “Benaurats els
misericordiosos, perquè rebran misericòrdia”. Aquesta frase ens introdueix al
misteri pregon de la misericòrdia, que es recull en el lema de l’any jubilar que
proposa el Papa Francesc: Misericordes sicut Pater (Misericordiosos com el
Pare).
Ser misericordiós és encarnar el misteri amorós del Pare, és fer-lo present
en la més quotidiana i crua de les realitats:
»--Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia
preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar;
tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i
em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a
veure'm.
»Llavors els justos li respondran:
»--Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i
et donàrem beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves
despullat, i et vam vestir? ¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem
a veure't?
»El rei els respondrà:
»--Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits,
a mi m'ho fèieu.” (Mt 25, 34-40)

Acabem aquesta preparació a la Jornada d’avui amb la pregària que guia l’any
jubilar que el Papa dedica a la Misericòrdia, i que comença el proper 8 de
desembre.
Senyor Jesucrist,
Vós ens ensenyeu a ser misericordiosos com el Pare del cel
i ens heu dit: «Qui em veu a mi, veu el Pare».
Feu-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats.
La vostra mirada, plena d’amor:
alliberà a Zaqueu i a Mateu, de l’esclavitud del diner
a la dona adúltera i a Maria Magdalena
de buscar la felicitat tan sols en una persona,
va fer plorar a Pere després que ell us hagués traït,
I va assegurar el paradís al lladre penedit.
Feu que cadascú de nosaltres escoltem com a pròpia,
la paraula que adreçàreu a la samaritana:
«Si coneguessis el do de Déu»

Vós sou el rostre visible del Pare invisible,
del Déu que no manifesta mai tant la seva omnipotència
com quan perdona i es compadeix:
Feu que tota l’Església sigui el rostre visible de vós,
que sou el seu Senyor, ressuscitat i gloriós.
Vós heu volgut també que els vostres ministres
fossin revestits de feblesa
perquè es puguin compadir
dels qui viuen en la ignorància i en l’error:
Feu que els qui s’apropin a ells
se sentin esperats, estimats i perdonats per Déu.
Envieu el vostre Esperit
i consagreu-nos a tots en la seva unció
perquè el Jubileu de la Misericòrdia
sigui un any de gràcia del Senyor,
i la vostra Església pugui portar,
amb un renovat entusiasme,
la bona nova als pobres,
proclamar la llibertat als captius i als oprimits,
i donar la vista als cecs.
Us ho demanem
per intercessió de Maria, Mare de Misericòrdia,
a vós que viviu i regneu amb el Pare i en l’Esperit Sant,
pels segles dels segles. AMÉN.

