
 

         Molitva za proglašenje svetim  
               blaženoga Alojzija Stepinca  

Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, 

blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, 
pozvao si da ti služi 

kao navjestitelj i branitelj istine 
i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi. 

Poslušan tvojoj Riječi 
i vođen Duhom tvoje ljubavi, 

zauzimao se za siromašne i obespravljene; 

ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, 
pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. 

Ponizno te molimo 
da nas obdariš svojom radošću 

te blaženoga Alojzija ubrojiš 
među svece sveopće Crkve, 

da bismo ga mogli još predanije slijediti 
i uteći se njegovu moćnom zagovoru 

u svojim životnim potrebama. 
Po njegovim molitvama jačaj proročki glas Crkve, 

koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva, 
praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije, 

Majke i Kraljice vjernoga ti naroda. 
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen! 

 

Njegov krepostan život i mučeničku smrt Božji je narod 
prepoznao i častio već za života, a osobito nakon smrti, 

unatoč komunističkim zabranama i progonima. Blaženim 
ga je proglasio papa Ivan Pavao II. u Mariji Bistrici 3. lis-

topada 1998. godine. Iza glavnoga oltara zagrebačke ka-
tedrale gdje se nalazi grobnica zagrebačkih nadbiskupa 

pohranjeni su i zemni ostaci bl. Stepinca. Cvijeće i svije-
će te zahvale za uslišane milosti po zagovoru bl. Stepin-

ca neprestano rese taj divni prostor jer su hodočasnici 
prepoznali u njemu osobnog zagovornika kao i zagovor-

nika cijelog hrvatskog naroda.  
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        8. svibnja 1898. u selu Brezariću u župi Krašić  
        

                      10. veljače 1960. Krašić 
 

              3. listopada 1998.  Marija Bistrica  



Propovjedniče pravednosti, 

Gorljivi tražitelju pomirenja, 

Revni graditelju sloge među narodima, 

Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva, 

Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji, 

Gromki glasu onih kojima je glas oduzet, 

Potporo slabih i odbačenih, 

Neumorni suputniče klonulih, 

Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi, 

Postojani stožeru u našim kušnjama, 

Nesebični darivatelju primljenih dobara, 

Promicatelju istinskoga domoljublja, 

Dragocjeni daru Crkvi Hrvata. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Oprosti nam, Gospodi-

ne ! 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Usliši nas, Gospodine ! 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Smiluj nam se, Gospo-

dine ! 

 

Moli za nas, blaženi Alojzije. 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. 

Pomolimo se. Gospodine, Bože naš, ti si bl.Alojziju Stepinucu dao mi-

lost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do 

mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili 

Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio. Po Kristu 

Gospodinu našemu. Amen. 

Litanije bl. Alojzija Stepinca 

Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se, 

Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se, 

Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se, 

Oče nebeski Bože ! Smiluj nam se ! 
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, 

Duše Sveti Bože, 
Sveto Trojstvo jedan Bože, 

Isuse, dobri Pastiru, 
Isuse, jakosti mučenika, 
Isuse, učitelju apostola, 

Isuse, svjetlosti istinita, 
Isuse, dobroto beskrajna, 

Isuse, kruno sviju svetih, 
Sveta Marijo ! Moli za nas ! 
Bl. Alojzije Steponinče, 

Pastiru siromašnih, 
Hrabri svjedoče Božje ljubavi, 

Branitelju crkvenog jedinstva, 
Uzore kršćanske mirne savjesti, 
Zrno umrlo za plodove vječnosti, 

Jasni svjetioniče u tami nasilja, 
Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi, 

Blaga roso duhovnih darova, 
Žarka iskro svećeničke duhovnosti, 
Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži,  

Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima, 
Vjerni nasljedovatelju Kristova križa, 

Navjestitelju Božje istine, 
Uzorni častitelju Blažene Djevice Marije, 

Primjeru ispovjednika Kristova imena, 
Prokušani služitelju euharistijskoga otajstva, 
Vjerodostojni pronositelju poniznosti, 

Ljubitelju svete Majke Crkve, 
Tješitelju nevino osuđenih, Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja, 

Uresu crkvenoga zajedništva, 
Donositelju Kristove radosti ožalošćenima,  
Zaštitniče potlačenih i napuštenih, 

Protivniče svake nepravde, 
Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života, 

Propovjedniče pravednosti, 

Gorljivi tražitelju pomirenja, 

Revni graditelju sloge među narodima, 

Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva, 

Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji, 

Gromki glasu onih kojima je glas oduzet, 

Potporo slabih i odbačenih, 

Neumorni suputniče klonulih, 

Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi, 

Postojani stožeru u našim kušnjama, 

Nesebični darivatelju primljenih dobara, 

Promicatelju istinskoga domoljublja, 

Dragocjeni daru Crkvi Hrvata. 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Oprosti nam, Gospodi-

ne ! 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Usliši nas, Gospodine ! 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Smiluj nam se, Gospo-

dine ! 

 

Moli za nas, blaženi Alojzije. 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. 

Pomolimo se. Gospodine, Bože naš, ti si bl.Alojziju Stepinucu dao mi-

lost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do 

mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili 

Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio. Po Kristu 

Gospodinu našemu. Amen. 

http://www.zupa-cernik.hr/stepinac/index.php/molitve-12/litanije

