LITANIJE BL. ALOJZIJA STEPINCA
Gospodine, smiluj se,
Kriste, smiluj se,
Gospodine, smiluj se,
Oče nebeski Bože,
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,

smiluj nam se!
smiluj nam se!
smiluj nam se!
smiluj nam se!

smiluj nam se!

Sveta Marijo,
moli za nas !
Bl. Alojzije Stepinče,
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, Gospodine !
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Usliši nas, Gospodine !
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Smiluj nam se, Gospodine !
Moli za nas, blaženi Alojzije.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se. Gospodine, Bože naš, ti si bl. Alojziju Stepincu dao milost čvrsto vjerovati u Isusa
Krista i spremnost trpjeti 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.
MOLITVA U ČAST BL. ALOJZIJA STEPINCA, BISKUPA I MUČENIKA
Gospodine, Bože naš, Ti si blaženom Alojziju Stepincu dao milost čvrsto vjerovati u Isusa Krista
i spremnost trpjeti za njega. sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegovo primjer i
njegov nauk da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio sve do
darivanja vlastitog života za nju.
Njegova živa vjera u Isusa Krista i postojana ljubav prema Crkvi neka nas učvrste u borbama
života na putu vječnoga spasenja. Po njegovu zagovoru udijeli milost svoga blagoslova našim
biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, svećeničkim i redovničkim pripravnicima,
našim obiteljima, da budu čvrste u vjeri i blagoslovljene novim i brojnijim životima. Budi utjeha
svim starijim osobama te pomoć bolesnicima i patnicima.
Očeve i majke, djecu i mlade očuvaj od unutarnjih i vanjskih tijela. Udijeli milost svećeničkih i
redovničkih zvanja našoj župi, našoj biskupiji i Crkvi u Hrvata.
Po njegovu zagovoru udijeli mi milost (navesti nakanu) ….
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

