Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” Łk 6,36
Tydzień 20 : od 17 kwietnia do 23 kwietnia
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Miłosierdzie w Księgach Deuterokanonicznych ST

Odnośnik Cytat biblijny
Tb 3,2
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są
sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i
prawdą, Ty sądzisz świat.
Tb 3,11
I wówczas, wyciągnąwszy ramiona ku oknu, modliła się
tymi słowami: Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże, i
błogosławione Twoje imię na wieki, i wszystkie Twoje
dzieła niech Cię błogosławią na wieki!
Tb 4,5 –
Pamiętaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie
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pragnij grzeszyć ani przestępować Jego przykazań! Przez
wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i
nie chodź drogami nieprawości, ponieważ ci, którzy
postępują właściwie, doznają powodzenia we wszystkich
swych czynach.
Tb 6,18
A gdy już będziesz miał się z nią złączyć, powstańcie
najpierw oboje i módlcie się, i proście Pana nieba, aby
okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój się,
ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. W
ten sposób ją ocalisz i ona pójdzie z tobą. Myślę też, że
urodzi ci dzieci i będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się!
Tb 7,6
Wtedy Raguel zerwał się, ucałował go i zaczął płakać.
Potem odezwał się i przemówił do niego: Bądź
błogosławiony, chłopcze, synu tak szlachetnego i dobrego
ojca! O jakże wielkie nieszczęście, że oślepł on, mąż tak
sprawiedliwy i czyniący miłosierdzie. I rzucił się na szyję
Tobiaszowi, [synowi] brata swego, i zaczął płakać.
Tb 7,12
I rzekł Tobiasz: Nie będę jadł i pił tak długo, dopóki ty nie
rozstrzygniesz mojej sprawy. Odpowiedział mu Raguel: Ja
to zrobię. Ona jest dana tobie zgodnie z postanowieniem
księgi [Prawa] Mojżesza i niebo też postanowiło, abym ci
ją dał. Weź więc swoją siostrę! Od teraz ty jesteś jej
bratem, a ona twoją siostrą. Jest ona dana tobie od dziś
na zawsze. Niech Pan nieba będzie, dziecko, łaskawy dla
was tej nocy i niech okaże wam miłosierdzie i da pokój!
Tb 8,4
Rodzice wyszli i zamknęli drzwi do sypialni. Tobiasz
podniósł się z łóżka i powiedział do niej: Wstań, siostro,
módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam
miłosierdzie i ocalił nas.
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