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Kaptol 31 10 000 ZAGREB
e-mail: pokreti-udruge@zg-nadbiskupija.hr
tel: 01/4894-867
Zagreb, 3. prosinca 2007.
Poštovani i dragi prijatelji,
Pozivamo vas na Tribinu pokreta i udruga Zagrebačke nadbiskupije koja će se održati
u utorak, 11. prosinca 2007. u 18 sati na Kaptolu 31. u dvorišnoj zgradi za sastanke.
Tom susretu pridajemo posebno značenje jer, kao angažirani vjernici, okupljeni u
udruge i pokrete, želimo dati svoj obol kanonizaciji našeg blaženika i mučenika kardinala
Alojzija Stepinca. Svi smo jedinstveni u uvjerenju, da je kardinal Stepinac uistinu
najsvjetliji lik 20. stoljeća našega naroda te da zaslužuje da bude počašćen po čitavom
svijetu!
Zato je, uz našu molitvenu i moralnu potporu, nužno da svjedočimo i o milostima što
smo ih primili zagovorom našega Stepinca. Nemojmo se sustezati svjedočiti o uslišanjima,
kako duhovnim tako i zdravstvenim!.
Svjesni smo, da je potrebno još jedno čudo zagovorom Stepinca kod Boga, da
bi papa Benedikt XVI. mogao proglasi blaženog Stepinca svetim.
Zašto vas upravo u ovo vrijeme Došašća pozivamo na susret i svjedočenje? Zato, jer
iduće godine slavimo 110. godišnjicu rođenja i 10. godišnjicu proglašenja blaženim Alojzija
Stepinca. Želimo u povodu tih značajnih obljetnica uputiti pismo vjere papi Benediktu XVI.,
svjedočeći o milostima što smo ih primili zagovorom Stepinca, te izraziti nadu da bi u 2008.
godini kardinala Stepinca mogao proglasiti svetim.
Našem okupljanju prisustvovat će i dr. Juraj Batelja, postulator kauze za Alojzija
Stepinca, koji će nas upoznati s tijekom kauze i još nas jednom podsjetiti na ulogu i značenje
našega blaženika i mučenika u povijesti. Spremno će odgovarati na sva naša pitanja. Tribini
će nazočiti i pomoćni biskup dr. Vlado Košić.
Obraćamo vam se s povjerenjem da ćete se u velikom broju odazvati na ovaj poziv.
Uvjereni smo, da među članovima naših pokreta i udruga ima vjernika koji su spremni toga
dana i svjedočiti o milostima koje su dobili prošnjom Stepinca. Potvrdite svoj dolazak,
najavite nam vjernike koji žele pred dr. Bateljom, biskupom Košićem i svima nama svjedočiti
o svijetlom liku kardinala Stepinca.
S tim mislima, pun optimizma, upućujem vam ovaj poziv.
Svi Božji blagoslovi s vama,
Andrija Vrane
biskupijski delegat
U privitku: poziv na duhovni susret s kardinalom Stepincem

