Barmhjertighedens år

Vær barmhjertige,
som jeres fader er barmhjertig.
Luk 6,36

Bøn
Pave Frans’ bøn til det hellige
Barmhjertighedens år

Herre Jesus Kristus, du har lært os
at være barmhjertige ligesom den
himmelske Fader, og du har sagt, at
den, der ser dig, ser Ham.
Vis os dit ansigt, og vi bliver frelst.
Dit kærlige blik befriede Zakæus og
Matthæus fra penges slaveri.
Det samme blik friede kvinden
grebet i ægteskabsbrud og Maria
Magdalene fra at søge lykke udelukkende i skabte ting, ligesom det
fik Peter til at græde bitterligt efter
hans fornægtelse og forsikrede den
angrende tyv en plads i Paradis.

Lad os høre dine ord, som om de
var henvendt til hver og en af os,
som da du talte til den samaritanske kvinde og sagde ”Hvis du
kendte Guds gave!”
Du er den usynlige Faders synlige ansigt, den Gud, som udøver
sin magt gennem tilgivelse og
barmhjertighed:
Lad Kirken være dit synlige ansigt i verden, du som er Kirkens
opstandne og herliggjorte Herre.
Du ville, at dine tjenere også
skulle iklædes din magtesløshed
for at de måtte have medfølelse
med dem, der lever i uvidenhed
og i vildfarelse:

Send din Ånd og helliggør hver
og en af os med Hans salvelse,
så at Barmhjertighedens
hellige år må blive et nådeår
fra Herren, og din Kirke med
fornyet begejstring må bringe
godt budskab til fattige, udråbe
frigivelse for fanger og syn til
blinde og sætte undertrykte i
frihed.
Det beder vi dig om ved Marias,
Barmhjertighedens Moders
forbøn, du, som lever og råder
med Faderen og Helligånden i
al evighed. Amen.
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Lad enhver, der nærmer sig
dine tjenere, føle sig savnet,
elsket og tilgivet af Gud.

