
Molitva vjernika 
Tjedan solidarnosti 2019.: Gromiljak, 24. ožujka 2019. 

 

Danas na Treću korizmenu nedjelju uputimo iskrene molitve nebeskom Ocu. Učinimo 

to današnjim euharistijskim slavljem zahvale Crkvi u Republici Hrvatskoj za minulo vrijeme i 

molitvom za budućnost Caritasa u našim biskupijama i u našim župnim zajednicama. Izrecimo 

to vjerničkim zazivom: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

 (Djelatnica Caritasa Bosne i Hercegovine: gđica Tatjana Grujo) 

 

1. Za papu našega Franju, biskupski zbor, svećenike, redovnike i redovnice: učini ih 

osjetljivima za potrebe današnjeg čovjeka kako bi preko Caritasa zaživjela širina kršćanskog 

srca u svim crkvenim ustanovama i zajednicama, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

 (Djelatnik/ca Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije: gosp./gđa. ……………………) 

 

2. Za našu Crkvu: potakni sve krštenike kako bi iz dana u dan u njima rasla osjetljivost 

i odgovornost za ugroženog brata čovjeka kroz međusobnu solidarnost u svagdanjim 

potrebama, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

 (Djelatnik/ca Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije: gosp./gđa. ……………………) 

 

3. Za sve članove Crkve u našem narodu: potakni ih na odgovoran odnos prema 

potrebnima u našem bližem i daljnjem okruženju, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

 (Djelatnik/ca Caritasa Mostarsko-Duvanjske i Trebinjsko-Mrkanske biskupije: 

gosp./gđa. ……………………) 

 

4. Za sve dobročinitelje posebno Crkve u Republici Hrvatskoj: neka nikada ne posustaju 

u svome plemenitom poslanju pomaganja potrebnima preko projekata naših Caritasa, molimo 

Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

 (Djelatnik/ca Caritasa biskupije Banja Luka: gosp./gđa. ……………………) 

 

5. Za djelatnike naših Caritasa: učini ih odgovornima kako bi svojim svjedočim životom 

u svojim obiteljima i na radnim mjestima rasli kao ljudi i kršćani, te kako bi u njima potrebiti 

prepoznavali milosrdnog Gospodina, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 
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 (Vjernik/ca župe Gromiljak: gosp./gđa. ………………….) 

 

6. Za sve one koji su se tijekom minuloga vremena svojim nesebičnim darivanjem 

ugrađivali u karitativno djelovanje u našim biskupijama i u našim župnim zajednicama, 

posebno tijekom minuloga ratnog i poratnog vremena: neka plod njihova iskrenog i nesebičnog 

darivanja postane zalogom još kvalitetnije budućnosti naših Caritasa, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

 (Djelatnica Caritasa Bosne i Hercegovine: gđica Dijana Muzička) 

 

7. Za sve naše pokojne, posebno za preminule dobročinitelje naših Caritasa i svih nas u 

našoj ovozemaljskoj Domovini: nagradi svojom ljubavlju u nebu njihovo nesebično darivanje 

i budi im blagi i milosrdni sudac, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

Oče nebeski, na ovogodišnju Treću korizmenu nedjelju, u Tjednu solidarnosti Crkve u 

Republici Hrvatskoj s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini, izrekli smo ti svoje vjerničke 

molitve za karitativno djelovanje Crkve u našim biskupijama i u našim župnim zajednicama. 

Hvala ti dobri Oče za sve dobre ljude koji svojim nesebičnim darivanjem misle na nas. Puno 

toga ostalo je u našim srcima neizrečeno i mnogo toga željeli smo ti glasno izreći. Pogledaj nas 

i usliši po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 

 

Pripremio: Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH 

 

 

 


