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EL VIA CRUCIS AMB TEXTOS DEL PAPA FRANCESC
Jubileu de la Misericòrdia

Monició inicial
Germans i germanes: Tant la redempció com la creació son obra de l’Amor. Déu
crea per amor a l’home i el posa en el paradís. Jesús, en la culminació de la seva
obra redemptora torna al paradís, en la persona del malfactor que penjava
juntament amb Ell a la Creu, tota la humanitat. És l’amor i no el sofriment el que
redimeix el món, és la Misericòrdia concedida a la feblesa humana que redimeix
el pecat del món.
El camí de Getsemaní al Calvari està regat per l’amor fet Misericòrdia en Jesús
mort i ressuscitat que és la Misericòrdia del Pare encarnada.

Primera estació
Jesús a l'Hort de les Oliveres
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.
De l'evangeli segons sant Lluc (22,39-43)
Llavors sortí i se'n va anar, com de costum, a la muntanya de les Oliveres. El
seguiren també els deixebles.
Arribat al lloc, els digué:
--Pregueu demanant de no caure en la temptació.
Després se separà d'ells cosa d'un tret de pedra, s'agenollà i pregava dient:
--Pare, si vós voleu, aparta de mi aquesta copa. Però que no es faci la meva
voluntat, sinó la teva.
Llavors se li va aparèixer un àngel del cel que el confortava.
En l'Any Sant de la Misericòrdia
El futur és a les mans de Déu, les mans d'un Pare provident. Això no vol dir negar
les dificultats i els problemes, sinó veure'ls, això sí, com a passatgers i superables.
Les dificultats, les crisis, amb l'ajuda de Déu i la bona voluntat de tots, es poden
superar, vèncer i transformar (Discurs del Papa Francesc, 5 de juliol de 2014).
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Oració:
Oh Déu de bondat i Misericòrdia, ajudeu-nos a mostrar-nos sempre atents i
sol·lícits davant les necessitats de les persones que ho estan passant malament, en
aquests moments tan difícils. Enfortiu la nostra fe i la nostra esperança, per dur
il·lusió als qui l'han perdut víctimes de l'exclusió i de la nostra indiferència.
Amén.

Segona estació
Jesús és traït per Judes i arrestat
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Marc (14,43-46)
Immediatament, quan encara Jesús parlava, es presenta Judes, un dels Dotze.
L'acompanyava un grup de gent armada amb espases i garrots, que venia de part
dels grans sacerdots, dels mestres de la Llei i dels notables. El qui el traïa els
havia donat aquesta contrasenya:
--És el qui jo besaré: deteniu-lo i emporteu-vos-el ben custodiat.
Tot seguit se li va acostar i li digué:
--Rabí!
I el besà.
Ells s'abraonaren sobre Jesús i el detingueren

En l'Any Sant de la Misericòrdia
Quants deserts ha de travessar l'ésser humà també avui. Sobretot el desert que està
dins d'ell, quan falta l'amor de Déu i del proïsme, quan no s'és conscient de ser
custodi de tot el que el Creador ens ha donat i ens dóna (Missatge «Urbi et orbi» del
Papa Francesc - Pasqua 2013 ).
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Oració
Oh Déu, vós ens convideu a viure en plenitud, a gaudir amb alegria de tot el que
ens envolta, a sentir-nos part integrant de la vostra creació, a compartir i
protegir el més feble i necessitat. Doneu-nos la vostra gràcia i la força del vostre
Esperit per anhelar sempre de ser abans de tenir, per solidaritzem abans que
aïllar-nos, per construir oasi de goig i fraternitat davant els deserts estèrils que
ens ofereixen. Amén.

Tercera estació
Jesús és condemnat pel Sanedrí
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Marc (14,55.61.62.64)
Els grans sacerdots i tot el Sanedrí buscaven una declaració contra Jesús per
condemnar-lo a mort, però no en trobaven cap.
Però ell callava i no va respondre res. Novament, el gran sacerdot l'interrogà i
li digué:
--¿Tu ets el Messies, el fill del Beneït?
Jesús respongué:
--Sí, sóc jo; i veureu el Fill de l'home assegut a la dreta del Totpoderós i venint
amb els núvols del cel.
Vosaltres mateixos acabeu de sentir la blasfèmia! Què us en sembla?
Tots van sentenciar que mereixia pena de mort.

En l'Any Sant de la Misericòrdia
El món proposa imposar a qualsevol preu, competir, fer-se valer ... Però els
cristians, per la gràcia de Crist mort i ressuscitat, són els brots d'una altra
humanitat, en la qual tractem de viure al servei dels altres, de no ser altius, sinó
disponibles i respectuosos (Missatge «Urbi et orbi» - Pasqua 2015).
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Oració
Oh Déu, vós ens heu mostrat, per mitjà de Jesús, el vostre Fill, la forma d'arribar
a ser plenament feliços: viure amb goig les benaurances. No permeteu que ens
deixem vèncer per la rivalitat amb els altres, sinó que aconseguim fer brollar
junts els fruits de la misericòrdia. Per Crist Senyor nostre.
Amén.

Quarta estació
Jesús és negat per Pere
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.
De l'evangeli segons sant Lluc (22,55-62)
Van encendre foc al mig del pati, s'hi assegueren al voltant, i Pere es va
asseure entre ells. Una criada el veié assegut vora el foc i, després de mirar-se'l
fixament, va dir:
--Aquest home també hi anava, amb ell.
Però ell ho negà:
--No, dona; no el conec de res.
Poc després, un altre el va veure i digué:
--Tu també ets d'ells.
Pere contestà:
--No, home; no ho sóc pas.
Cosa d'una hora més tard, un altre s'hi entossudí:
--És veritat, aquest també era amb ell: si fins i tot és galileu!
Però Pere va replicar:
--No, home; no sé de què parles.
A l'instant, mentre encara ell parlava, va cantar un gall. Llavors el Senyor va
girar-se i mirà Pere; i Pere es recordà de les paraules que el Senyor li havia dit:
«Abans que avui canti el gall, m'hauràs negat tres vegades.» I així que va ser
fora, va plorar amargament.
En l'Any Sant de la Misericòrdia
La indiferència cap al proïsme i cap a Déu és una temptació real també per als
cristians. Per això, necessitem sentir en cada Quaresma el crit dels profetes que
aixequen la seva veu i ens desperten (Missatge per a la Quaresma 2015).
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Oració
Oh Déu, que sentireu l'opressió dels vostres fills, esclaus a Egipte, com si la
suportéssiu vós, i enviareu a Moisès per alliberar al vostre poble i guiar-lo fins a
la terra de la plena llibertat. Conduïu-nos per camins de sensibilitat i interès,
cura i passió per la veritat. Que alcem la nostra veu contra la injustícia, i ens
mostrem propers a qui pateix el mal. Per Crist Senyor nostre.
Amén.

Cinquena estació
Jesús és jutjat per Pilat
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.
De l'evangeli segons sant Mateu (27,17-18; 21-23)
Quan la gent, doncs, s'hagué reunit, Pilat els digué:
--Qui voleu que us deixi lliure, Barrabàs, o Jesús, l'anomenat Messies?
Deia això perquè sabia que li havien entregat Jesús per enveja.
El governador els preguntà:
--Quin d'aquests dos voleu que us deixi lliure?
Ells respongueren:
--Barrabàs!
Pilat els diu:
--I de Jesús, l'anomenat Messies, què n'he de fer?
Tots van respondre:
--Que el crucifiquin!
Ell replicà:
--Però quin mal ha fet?
Ells cridaven encara més fort:
--Que el crucifiquin!
En l'Any Sant de la Misericòrdia
Jesús pot canviar, pot convertir el nostre cor de pedra en cor de carn, pot alliberarnos de l'egoisme i fer de la nostra vida un do d'amor. Jesús pot fer-ho; Deixa't
mirar per Jesús! (Angelus, 3 de novembre de 2013).
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Oració
Oh Déu, Pare bo. El vostre Fill ens va mostrar un camí segur: que servir els
altres, generosament, ens condueix a la plenitud humana. Nosaltres volem
canviar el cor, que es torni sensible, proper al dolor i l'alegria dels altres,
misericordiós. Ajudeu-nos a canviar, ja que sense la vostra gràcia ens resultaria
impossible. Per Crist Senyor nostre.
Amén.

Sisena estació
Jesús és flagel·lat i coronat d'espines
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.
De l'evangeli segons sant Mateu (27,26-30)
Llavors els deixà lliure Barrabàs i, després de fer assotar Jesús, el va entregar
perquè fos crucificat.
Els soldats del governador es van endur Jesús dins el pretori i reuniren al seu
voltant tota la cohort. El van despullar, el cobriren amb una capa de color
escarlata i li posaren al cap una corona d'espines que havien trenat, i a la mà
dreta una canya. S'agenollaven al seu davant i l'escarnien dient:
--Salve, rei dels jueus!
Després li escopien, prenien la canya i li pegaven al cap.
En l'Any Sant de la Misericòrdia
La misericòrdia és la veritable força que pot salvar l'home i al món del «càncer»
que és el pecat, el mal moral, el mal espiritual. Només l'amor omple els buits, els
desordres que el mal obra en el cor i en la història (Angelus, 15 de setembre de 2013).
Oració
Oh Pare, que només desitgeu el nostre bé. Vos patiu quan els éssers humans i tot
el nostre entorn ambiental pateix per l'egoisme i l'ambició humana. Doneu-nos la
força del vostre Esperit per defensar els més febles i empobrits pel mal i la
injustícia, per sentir-nos una gran família humana. Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Setena estació
Jesús carrega amb la creu
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.
De l'evangeli segons sant Marc i sant Joan (Mc 15,20; Jn 19,17)
Acabada la burla, li tragueren la porpra, li posaren els seus vestits i se
l'endugueren fora per crucificar-lo.
I, portant-se ell mateix la creu, va sortir cap a l'indret anomenat «Lloc de la
Calavera», que en hebreu es diu Gòlgota.
En l'Any Sant de la Misericòrdia
Per més grans que siguin els nostres límits ... estem convidats a enrobustir les
mans, a enfortir els genolls, a tenir valor i a no témer, perquè el nostre Déu ens
mostra sempre la grandesa de la seva Misericòrdia (Àngelus, 15 de desembre de 2013).
Oració
Oh Déu, que oblideu i ens allibereu de tots els nostres pecats i limitacions. La
vostra gran Misericòrdia ens concedeix sempre el perdó incondicional i ens
convida a perdonar-nos a nosaltres mateixos i als altres. Que aquest perdó ens
ajudi a sortir reforçats i il·lusionats per reprendre el camí de la fraternitat i la
pau. Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Vuitena estació
Jesús és ajudat pel Cirineu
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Marc (15,21-23)
I van obligar a portar la creu de Jesús un que passava, un tal Simó de Cirene, el
pare d'Alexandre i de Rufus, que venia del camp. Dugueren Jesús a un indret
anomenat Gòlgota (que vol dir «lloc de la Calavera»). Li oferien vi adobat amb
mirra, però no en prengué.

En l'Any Sant de la Misericòrdia
L'Evangeli ens convida sempre a córrer el risc de la trobada amb la cara de l'altre,
amb la seva presència física que interpel·la, amb el seu dolor i els seus reclams,
amb la seva alegria que encomana en un constant cos a cos. La veritable fe en el
Fill de Déu fet carn és inseparable del do de si, de la pertinença a la comunitat,
del servei, de la reconciliació amb la carn dels altres (Evangelii Gaudium 88).

Oració
Oh Déu dels pobres i marginats. Vós ens mostreu els seus rostres adolorits, els
seus esperits abatuts, els seus cors encadenats per múltiples opressions. Ajudeunos a donar sempre el primer pas per acostar-nos cap a qui està patint i és
marginat en la nostra societat, per recuperar la seva dignitat humana, els seus
drets de fill o filla vostra. Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Novena estació
Jesús troba les dones de Jerusalem
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Lluc (23,27-31)
El seguia una gran gentada del poble; moltes dones feien mostres de dol i el
planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué:
--Filles de Jerusalem, no ploreu per mi; ploreu més aviat per vosaltres
mateixes i pels vostres fills. Perquè vénen dies que la gent dirà: "Sortoses les qui
no tenen fills, les entranyes que no han engendrat i els pits que no han
criat!" Llavors començaran a dir a les muntanyes: "Caieu damunt nostre!", i als
turons: "Cobriu-nos!" Perquè, si tracten així l'arbre verd, què serà del sec?
En l'Any Sant de la Misericòrdia
Trobar al Senyor que ens consola i anar a consolar el poble de Déu, aquesta és la
missió. La gent d'avui té necessitat certament de paraules, però sobretot te
necessitat que donem testimoni de la Misericòrdia, la tendresa del Senyor, que
enardeix el cor, desperta l'esperança, atreu cap al bé (Homilia 7 de juliol de 2013).

Oració
Oh Déu de la tendresa i la compassió, feu-nos avinent com ens hem de mostrar
fidels a la vostra Paraula, tendres en la quotidianitat, atents per desemmascarar
la mentida, la injustícia i l'odi cap als altres. Seguir Jesús, és caminar per la
senda de la Misericòrdia, la bondat, l'amor i l'esperança d'un món reconciliat.
Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Desena estació
Jesús és crucificat
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Marc (15,24-28)
Llavors el van crucificar i es repartiren els seus vestits jugant-se'ls als daus , a
veure què treia cadascú. Eren les nou del matí quan el crucificaren.
El rètol on constava la causa de la seva condemna deia això: «El rei dels
jueus.»
Juntament amb ell van crucificar dos bandolers, l'un a la seva dreta i l'altre a
la seva esquerra. Així es va complir l’Escriptura que diu: «Va ser comptat entre
els criminals».
En l'Any Sant de la Misericòrdia
La Creu de Crist és la prova suprema de la Misericòrdia i l'amor de Déu per
nosaltres: Jesús ens va estimar «fins a l'extrem» (Jn 13,1) ... Així de gran és la
Misericòrdia de Déu: Ell ens estima, ens perdona; Déu perdona tot i Déu perdona
sempre (Angelus 15 de març de 2015).

Oració
Oh Déu, vos que sou un Déu compassiu, just i misericordiós, que no pot veure
l'opressió del seu poble i romandre indiferent. Infoneu-nos el vostre esperit de
justícia, de tendresa, de profecia i audàcia, per ser nosaltres compassius com ho
sou Vos, amb els qui més pateixen. Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Onzena estació
Jesús promet el seu regne al bon lladre
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Lluc (23,39-43)
Un dels criminals penjats a la creu l'injuriava dient:
--¿No ets el Messies? Doncs salva't a tu mateix i a nosaltres!
Però l'altre, renyant-lo, li respongué:
--¿Tu tampoc no tens temor de Déu, tu que sofreixes la mateixa pena? 41 I
nosaltres la sofrim justament, perquè rebem el que mereixen els nostres actes,
però aquest no ha fet res de mal.
I deia:
--Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu Regne.
Jesús li digué:
--T'ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís.
En l'Any Sant de la Misericòrdia
Demanem al Senyor, per a cada un de nosaltres, ulls que sàpiguen veure més
enllà de l'aparença; orelles que sàpiguen escoltar crits, murmuris i també silencis;
mans que sàpiguen sostenir, abraçar i curar. Demanem, sobretot, un cor gran i
misericordiós, que vulgui el bé i la salvació de tots (Discurs 3 de maig de 2014).

Oració
Oh Déu, ple de Bondat, que concediu la vostra gràcia als qui intenten portar el
vostre perdó i consol, en les situacions més difícils de la nostra existència
quotidiana. Mostreu-nos el camí alliberador del perdó cap a qui ens ofèn, de
misericòrdia cap a qui ens fa mal. Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Dotzena estació
Jesús, la seva Mare i el deixeble preferit
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Joan (19,25-27)
Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare,
Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i, al
costat d'ella, el deixeble que ell estimava, digué a la mare:
--Dona, aquí tens el teu fill.
Després digué al deixeble:
--Aquí tens la teva mare.
I d'aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva.
En l'Any Sant de la Misericòrdia
La Misericòrdia de Déu no és una idea abstracta, sinó una realitat concreta amb la
qual Ell revela el seu amor, que és com el d'un pare o una mare que es commouen
en el més profund de les seves entranyes pel propi fill. Val a dir que es tracta
realment d'un amor «visceral». Prové des del més íntim com un sentiment
profund, natural, fet de tendresa i compassió, d'indulgència i de perdó (Butlla
Misericordiae Vultus, 6).

Oració
Oh Déu, la vostra presència i proximitat, la vostra preocupació i cura per cada
persona en el nostre món, ens conviden a tenir ànim i confiança. Us demanem
que acompanyem, protegim i cuidem els qui conviuen amb nosaltres i els qui es
creuin en el camí de la nostra vida. Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Tretzena estació
Jesús mor a la creu
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Lluc (23,44-48)
Era ja cap al migdia quan es va estendre per tota la terra una foscor que va
durar fins a les tres de la tarda: el sol s'havia amagat. Llavors la cortina del
santuari s'esquinçà pel mig. Jesús va cridar amb tota la força:
--Pare, confio el meu alè a les teves mans.
I havent dit això, va expirar.
Quan el centurió veié el que havia passat, donava glòria a Déu i deia:
--Realment, aquest home era innocent.
Tota la gent que era present en aquell espectacle, després de veure el que havia
passat, se'n tornaven donant-se cops al pit.
En l'Any Sant de la Misericòrdia
A vegades ens sembla que Déu no respon al mal, que roman en silenci. En realitat
Déu ha parlat, ha respost, i la seva resposta és la Creu de Crist: una paraula que és
amor, Misericòrdia, perdó. I també judici: Déu ens jutja estimant-nos (Discurs 29 de
març de 2013).

Oració
Oh Déu, vós sou tot el contrari a un jutge dur, cruel i implacable, perquè ens
jutgeu misericordiosament, amb amor, perdonant sempre. Doneu-nos la vostra
gràcia per saber callar en el moment oportú, acompanyar quan se'ns necessiti,
tenir cura i comprometre'ns per evitar el dolor i el sofriment injust. Per Crist
Senyor nostre.
Amén.
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Catorzena estació
Jesús és dipositat al sepulcre
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Mateu (27,57-61)
Arribat el capvespre, vingué un home ric d'Arimatea, que es deia Josep i era
també deixeble de Jesús. Aquest anà a trobar Pilat per demanar-li el cos de
Jesús, i Pilat va manar que l'hi donessin. Josep prengué el cos, l'embolcallà amb
un llençol per estrenar i el va dipositar en un sepulcre nou, que ell s'havia fet
tallar a la roca. Després va fer rodolar una gran pedra a l'entrada del sepulcre i
se n'anà. També eren allà Maria Magdalena i l'altra Maria, assegudes enfront
del sepulcre.

En l'Any Sant de la Misericòrdia
El cristià no pot ser pessimista. No té l'aspecte de qui sembla estar de dol perpetu.
Si estem veritablement enamorats de Crist i sentim quant ens estima, el nostre cor
«s'inflamarà» de tanta alegria que contagiarà a quants viuen al nostre voltant
(Homilia, 24 de juliol de 2013).

Oració
Oh Déu, vós ens lliureu dels nostres complexos i pors quan ens abandonem a les
vostres mans. Ajudeu-nos a créixer sota la vostra mirada, a viure des de la vostra
pau, el vostre amor i la vostra alegria, sabent que tot és do, que vós ens allibereu
per assolir la llibertat a la que estem cridats. Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Quinzena estació
Jesús ha ressuscitat
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra Santa Creu, heu redimit el món.

De l'evangeli segons sant Lluc (24,5-9)
Esglaiades, van abaixar el rostre, i ells els digueren:
--Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí: ha ressuscitat.
Recordeu què us va dir quan encara era a Galilea: "Cal que el Fill de l'home
sigui entregat a les mans dels pecadors, que sigui crucificat i que ressusciti el
tercer dia."
Elles van recordar aquestes paraules de Jesús.
Llavors se'n tornaren del sepulcre i van anunciar tot això als Onze i als altres.

En l'Any Sant de la Misericòrdia
Aquesta pregunta: «Per què busqueu entre els morts aquell qui viu?», ens ajuda a
sortir dels nostres espais de tristesa i ens obre als horitzons de l'alegria i de
l'esperança . Aquesta esperança que mou les pedres dels sepulcres i encoratja a
anunciar la Bona Notícia, és capaç de generar vida nova per als altres (Audiència
general, 23 abril de 2014).

Oració
Oh Déu, vós sou un Déu de vida, que ens heu mostrat l'existència de Jesús com el
millor Camí, Veritat i Vida per arribar fins a vós i conèixer-vos. Fes-nos
portadors de vida, que treballem cada dia per la vida, sobretot dels més humils i
exclosos, per a fer realitat el Regne de la Vida, en què vós ho sereu tot en tots.
Per Crist Senyor nostre.
Amén.
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Pregària de l’Any Sant de la Misericòrdia
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.

