Lời nguyện của Đức Thánh Cha cho Năm Thánh Lòng Thương Xót
Đức Thánh Cha Phanxicô đã soạn ra một lời nguyện đặc biệt dành cho Năm Thánh Lòng
Thương Xót sẽ diễn ra từ ngày 8.12.2015 đến 20.11.2016.
Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa giúp cho Năm Thánh này trở thành một
năm hồng ân để Giáo Hội, “với một lòng nhiệt huyết được đổi mới, có thể mang Tin Mừng đến cho
người nghèo, công bố tự do cho người bị giam cầm và bị áp bức, phục hồi ánh sáng cho người mù.”
Sau đây là lời nguyện:
“Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Ngài đã dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,
và Ngài cũng đã nói với chúng con rằng ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha.
Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Ngài và chúng con sẽ được cứu rỗi.
Cái nhìn yêu thương của Ngài đã giải thoát Gia-kêu
và Mat-thêu khỏi bị nô lệ cho đồng tiền;
giải thoát người phụ nữ ngoại tình
và bà Ma-đa-lê-na khỏi việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc nơi những loài thụ tạo;
đã khiến Phêrô phải bật khóc sau khi chối Thầy,
đã hứa ban nước Thiên Đàng cho tên trộm hối cải.
Xin giúp mỗi người chúng con nghe được lời
mà Ngài đã nói với người phụ nữ tại Samaria:
“Nếu chị nhận ra ơn huệ Thiên Chúa ban!”
Ngài là dung nhan hữu hình của Chúa Cha vô hình,
của Thiên Chúa, Đấng tỏ lộ quyền năng của mình trên tất cả mọi loài
bằng sự tha thứ và lòng thương xót:
Xin giúp cho Giáo Hội trở thành khuôn mặt hữu hình của Ngài trong thế giới,
Đấng đã phục sinh và được tôn vinh.
Ngài đã muốn các thừa tác viên của Ngài cũng có những yếu đuối,
để họ có lòng thương cảm dành cho những ai bị bỏ rơi và lỗi lầm:
Xin hãy giúp những ai đến với họ cảm thấy mình được Thiên Chúa tìm về,
yêu thương và tha thứ.
Xin gửi Thần Khí của Ngài và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này trở thành một năm hồng ân từ Thiên Chúa,
và Giáo Hội của Ngài, với lòng nhiệt huyết được đổi mới,
có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,
công bố tự do cho người bị giam cầm và bị áp bức,
và phục hồi ánh sáng cho người mù.
Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ lòng thương xót.
Ngài là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha
và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời.
Amen.”

