
Молитви за душевно и
телесно изцеление22

22 Част  от  молитвите  на  български  са  ползвани  от  различни
католически сайтове в  Интернет,  като напр.  сайта на Младите
католици в България, сайта на църквата Пресвето сърце Исусово,
сайта  Catholic-news.bg и  др.,  след редакция според хърватския
текст (Бел. прев.)

168



ЗНАКЪТ НА КРЪСТА
В името на † Отца † и Сина † и Светия Дух. Амин!

ОТЧЕ НАШ

Отче наш, Който си на небесата,
да се свети Твоето име!
Да дойде Твоето царство!
Да бъде Твоята воля,
както на небето, така и на земята!
Дай ни днес ежедневния хляб!
И прости ни дълговете,
както и ние простихме на нашите длъжници!
И не ни въвеждай в изкушение,
а ни избави от лукавия! Амин!

СВЕТА БОГОРОДИЦА

Радвай се, благодатна Марио,
Господ е с тебе;
благословена си ти между жените
и благословен е плодът на твоята утроба, Исус!
Света Дево, майко Божия,
моли се за нас грешниците,
сега и в часа на нашата смърт! Амин!
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СЛАВА НА ОТЦА

Слава на Отца и сина и Светия Дух!
Както беше в началото
и сега, и всякога,
и във веки веков! Амин.

АПОСТОЛСКИ СИМВОЛ

Вярвам в Бога, всемогъщия Отец,
Творец на небето и земята,
и в Исуса Христа, единствен Негов Син,
Господ наш,
който се е заченал от светия Дух,
родил се от Дева Мария,
страдал при Понтийския Пилат,
разпнат, умрял и погребан;
слязъл в ада,
на третия ден възкръснал от мъртвите,
възнесъл се на небето,
седи отдясно на Бога, Отца Всемогъщия;
оттам ще дойде да съди живите и мъртвите.
Вярвам в Светия Дух,
Светата Католическа Църква23,
общността на Светиите,
опрощението на греховете,
възкресението на телата

23 В текста на гръцки от 381 г.: „Πιστεύω εἰς... μίαν, Ἁγίαν, Καθο-
λικὴν καὶ  Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.“  (Вярвам в… една,  света,
всеобща (вселенска, съборна) и апостолска Църква).

170



и вечния живот. Амин.

АНГЕЛ ГОСПОДЕН

Ангел Господен извести на Дева Мария,
и тя зачена от Светия Дух.

Радвай се, благодатна Марио...
Ето слугинята Господня,
Нека ми бъде по твоята дума.

Радвай се, благодатна Марио...
И словото стана плът,
и всели се между нас.

Радвай се, благодатна Марио...
Моли се за нас, Света Богородице,
за да станем достойни за Христовите обещания!

Да се помолим: Своята милост, Господи, молим те, влей в
душите ни, така че ние, които научихме от благовещение-
то на Ангела за въплъщението на Христос, твоя Син, чрез
неговите мъки на кръста да бъдем поведени към славата
на възкресението. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

ЦАРИЦЕ НЕБЕСНА

Казва се през великденското време, т. е., от Велика събота вечерта
до навечерието на празника на Пресветата Троица, вместо Ангел
Господен, молим се прави:

Царице небесна, радвай се, алилуйя,
защото Когото заслужи да носиш, алилуйя.
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Възкръсна, като рече, алилуйя,
моли се за нас Богу, алилуйя.

Весели се и радвай се, Дево Марио, алилуйя,
защото Господ наистина възкръсна, алилуйя.

Да се помолим: Боже, Който чрез възкресението на Твоя
Син, нашия господ Исус Христос, си благоволил да за-
радваш света, направи, молим Ти се, чрез Неговата майка
Дева Мария, да придобием радостите на вечния живот.
Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

ЛИТАНИЯ КЪМ ПРЕСВЕТАТА ТРОИЦА

Господи, помилвай ни.
Исусе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Исусе, слушай ни!
Исусе, послушай ни!

помилвай ни!
Отче небесни Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Пресвета Троице, Единни Боже,
Единни Боже в естеството,
Боже в три Лица,
Боже, Отче, Сине и Душе Свети,
Боже Сине, любезни Изкупителю,
Боже Душе Свети, оживяващ Утешителю,
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Безмерно свети Боже,
Свети силни, свети безсмъртни Боже,
Боже, когото небесата над небесата не могат

да обхванат,
Боже, в когото, от когото и чрез когото е всичко,
Боже, в когото живеем и съществуваме,
Боже, който си, който беше и който ще бъдеш

во веки веков,
Боже, който отваряш ръката си и обсипваш всичко,

което живее, с Твоя благослов,

Милостива бъди, прости ни, Пресвета Троице!
Милостива бъди, послушай ни, Пресвета Троице!

освободи ни, Пресвета Троице!
От всяко зло,
От всеки грях,
От горделивост и лицемерие,
От неумереност и греховна склонност към

земни блага,
От неверие и вероотстъпничество,
От леност, когато ти служа,
От всяка нечистота в мислите, думите и делата,
Чрез своето неизмеримо всемогъщество,
Чрез богатството на своята доброта и любов,
Чрез своето неизмеримо милосърдие и търпение,
На съдния ден,

молим те, послушай ни!
Ние, грешниците,
Да се покланяме единствено на теб, Пресвета Троице,

173



Да ти служим вярно през своя живот, 
молим те, послушай ни!

Да не оскверним никога Името ти свето,
Да празнуваме посветените на теб дни с достойна

набожност,
Да изразяваме уважение и любов към своите 

родители и духовни водачи,
Да не навредим на нито един човек психически или

физически,
Да не мамим никого и да не присвояваме чуждо

имущество,
Да опазим сърцата си от всякакви непозволени

мисли и желания,
Да не оскверним телата си с нито едно греховно

дело,
Да не хулим ближния и с нищо да не навредим на

неговото добро,
Да обичаме преди всичко Теб, Триединни Боже,

а ближния – като самите себе си
Да не презираме никога изобилието на твоите

доброта, любов и търпение,
Да се уповаваме в мъки и изпитания в твоето

свето провидение,
Да се посвещаваме винаги на живата, света и Богу

угодна жертва
Пресвета Троице,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!
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Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Господи!

Исусе, слушай ни!
Исусе, послушай ни!
Господи, помилвай ни!
Отче наш...

Да се помолим: Всемогъщи вечни Боже, който дари нас,
своите  слуги,  с  милост,  за  да  познаем в  светлината  на
истинската вяра величеството на Вечната Троица и пред
това величествено Единство да се покланяме, дари ни с
твърда вяра, за да не се отклоним и в най-тежки неволи
от пътя на целомъдрието и нищо да не ни отдели от твоя-
та любов. Чрез Исуса Христа, твоя Син, нашия Господ.
Амин.

ЛИТАНИЯ КЪМ ПРЕСВЕТОТО ИСУСОВО ИМЕ

Господи, помилвай ни!
Исусе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Исусе, слушай ни!
Исусе, послушай ни!

Отче небесни, Боже, помилвай ни!
Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни!
Душе Свети, Боже, помилвай ни!
Света Троице, едини Боже, помилвай ни!

помилвай ни!
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Исусе, Сине на Живия Бог,
Исусе, слава на Отца,
Исусе, светилник на вечната светлина,
Исусе, цар на славата,
Исусе, слънце на правдата,
Исусе, Сине на Дева Мария,
Исусе любезни,
Исусе чудесни,
Исусе, Боже силни,
Исусе, Отец на идващия век,
Исусе, ангел на големия съвет,
Исусе най-силни,
Исусе най-търпеливи,
Исусе най-послушни,
Исусе, кротък и смирен по сърце,
Исусе, любител на чистотата,
Исусе, наш любител,
Исусе, Бог на мира,
Исусе, Начинателю на живота,
Исусе, пример на добродетелите,
Исусе, ревнител на душите,
Исусе, Господи наш,
Исусе, прибежище наше,
Исусе, баща на бедните,
Исусе, съкровище на верните,
Исусе, добри пастир,
Исусе, истинска светлина,
Исусе, вечна мъдрост,
Исусе, безкрайна добрина,
Исусе, път и живот наш,
Исусе, радост на ангелите,
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Исусе, цар на патриарсите,
Исусе, наставник на апостолите,
Исусе, Учител на евангелистите,
Исусе, сила на мъчениците,
Исусе, светлина на изповедниците,
Исусе, чистота на девиците,
Исусе, корона на всичките светии,

Милостив бъди, прости ни, Исусе!
Милостив бъди, послушай ни, Исусе!

освободи ни, Исусе!
От всяко зло,
От всеки грях,
От Твоя гняв,
От примките на дявола,
От духа на прелюбодеянието,
От вечната смърт,
От небрежността към Твоите вдъхновения,
Чрез тайната на Твоето свето въплъщение,
Чрез Твоето Рождество,
Чрез Твоето детство,
Чрез Твоя най-божествен живот,
Чрез Твоя труд,
Чрез Твоята предсмъртна борба и Твоето страдание,
Чрез Твоя кръст и Твоето изоставяне,
Чрез Твоята смъртна беда,
Чрез Твоята смърт и погребение,
Чрез Твоето възкресение,
Чрез Твоето възнесение,
Чрез установяване на Пресветото Олтарно
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Тайнство,
Чрез Твоите радости,
Чрез Твоята слава,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Исусе!

Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Исусе!

Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Исусе!

Исусе, слушай ни!
Исусе, послушай ни!

Да се помолим: Господи Исусе Христе, ти, който
каза: „Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите,
хлопайте и ще ви се отвори“, дай ни, молим те, божестве-
ната си любов, за да те обичаме с цялото си сърце, на
думи и дело, и никога да не престанем да те възхвалява-
ме.

Направи така, Господи, че да се боим от светото
ти Име и същевременно винаги да го обичаме,  защото
никога не преставаш да направляваш онези, които с лю-
бовта си укрепваш. Ти, Който живееш и царуваш во веки
веков. Амин.

БРОЕНИЦА НА СЪРЦЕТО ИСУСОВО
(Златна броеница)

(Моли се на броеницата на Дева Мария)
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След знака на кръста се молим:
Най-сладко Сърце Исусово, 
направи да Те обичам и обичам все повече!

На големите зърна (вместо Отче наш...) се молим:
Вечни Отче, принасям Ти скъпоценната Кръв на Исуса 
Христа като жертва за изкупление на своите грехове, в 
помощ на душите в чистилището и за нуждите на Светата
църква!

На малките зърна (вместо Радвай се, благодатна Марио...) се мо-
лим:
Исусе, кротък и смирен по сърце,
направи сърцето ми подобно на Твоето!

Вместо Слава на Отца..., се молим:
Сладко сърце Мариино,
бъди мое спасение!

Накрая се молим:
Отче наш... Радвай се, благодатна Марио... Слава на 
Отца...

ЛИТАНИЯ КЪМ СЪРЦЕТО ИСУСОВО

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, слушай ни!
Христе, послушай ни!
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помилвай ни!
Отче небесни, Божи,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, едини Боже,
Сърце Исусово, Син на вечния Отец,
Сърце Исусово, образувано от Свети Дух, в утробата

на Майката-Дева,
Сърце Исусово, съществено съединение със словото

Божие,
Сърце Исусово, с безкрайно величие,
Сърце Исусово, свет храм Божи,
Сърце Исусово, обиталище на Всевишния,
Сърце Исусово, дом Божи и врата небесна,
Сърце Исусово, пещ, разпалена от любов,
Сърце Исусово, вместилище на правдата и любовта,
Сърце Исусово, пълно с доброта и любов,
Сърце Исусово, безбройно множество от всички

добродетели,
Сърце Исусово, най-достойно за всяка хвала,
Сърце Исусово, цар и средоточие на всички сърца,
Сърце Исусово, в Което са всички съкровища на

мъдростта и знанието
Сърце Исусово, в Което обитава всяка пълнота

на Божеството,
Сърце Исусово, в Което е благоволението на Отца,
Сърце Исусово, в пълнотата на Което всички

участваме,
Сърце Исусово, желание на вечните висини,
Сърце Исусово, търпеливо и премилосърдно,
Сърце Исусово, щедро към всички, които Те
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призовават,
Сърце Исусово, извор на живот и светост,
Сърце Исусово, помирителна жертва за греховете ни,
Сърце Исусово, обсипано с презрения,
Сърце Исусово, съкрушено заради престъпленията ни,
Сърце Исусово, послушно до смърт,
Сърце Исусово, пронизано с копие,
Сърце Исусово, извор на всяко утешение,
Сърце Исусово, живот и възкресение наше,
Сърце Исусово, жертва за греховете,
Сърце Исусово, спасение на надяващите се на Тебе,
Сърце Исусово, надежда на умиращите в Тебе,
Сърце Исусово, радост на всички светии,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Господи!

Исусе, кротък и смирен по Сърце,
Направи сърцето ни подобно на Твоето!

Да  се  помолим:  Всемогъщи  и  вечни  Боже,
погледни Сърцето на преобичния Си Син, и славата и по-
мирителните жертви, които Ти дава в името на грешни-
ците; и умилостивен, прости на тези, които молят мило-
сърдието Ти, в името на Своя Син, Исуса Христа, който с
теб живее и царува во веки веков! Амин!
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БРОЕНИЦА НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ

(Моли се на броеницата на Дева Мария)

На първите три зърна:
Отче наш... Радвай се... Апостолски символ на вярата

На големите зърна:
Предвечни Отче, принасям Ти Тялото и Кръвта, Душата
и Божеството на Твоя
възлюбен Син и Господ наш Исус Христос, като помири-
телна жертва за опрощение на нашите грехове и за грехо-
вете на целия свят!

На малките зърна:
Заради мъчителните страдания на Исуса,
смили се над нас и над целия свят!

Накрая, след 5 десетици, добавя се 3 пъти:

Свети Боже, Свети Крепки Боже, Свети Безсмъртни
Боже,
смили се над нас и над целия свят!

МОЛИТВА ЗА ПРИЗОВАВАНЕ НА БОЖИЕТО 
МИЛОСЪРДИЕ

уповаваме се на теб!
Божие милосърдие, ти непонятна тайно

на Пресветата Троица,
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Божие милосърдие, ти, изразе на най-голямата Му
мощ,

Божие милосърдие, ти, което се откри при
създаването на небесните духове,

Божие милосърдие, ти, което от духовната нищета
ни призова за живот,

Божие милосърдие, ти, което обгръщаш целия свят,
Божие милосърдие, ти, което даряваш ни безсмъртен

живот,
Божие милосърдие, ти, което ни защитаваш от

заслужени наказания,
Божие милосърдие, ти, което ни освобождаваш от

злочестието на греха,
Божие милосърдие, ти, което със Словото, което

стана Тяло, ни даряваш оправдание,
Божие милосърдие, ти, което се изливаш върху нас

от Раните Христови,
Божие милосърдие, ти, което извираш за нас

от Пресветото Сърце,
Божие милосърдие, ти, което ни даде Пресветата 

Дева за Майка на милосърдието,
Божие милосърдие, което се вижда в основаването

на Църквата, която обхваща целия свят,
Божие милосърдие, което се вижда в установяването

и даването на светите тайнства,
Божие милосърдие, неограничено в тайнствата

Кръщение и Епитимия,
Божие милосърдие, неизмеримо в тайнствата

Елеоосвещение и Свещенство,
Божие милосърдие, ти, което ни призова към

светата вяра,
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Божие милосърдие в обръщането на грешника към Бога,
Божие милосърдие, ти, което правиш съвършени

светиите,
Божие милосърдие, извор за болните и страдащите,
Божие милосърдие, ти, утехо и благодат за всички,

които са с разбити сърца,
Божие милосърдие, упование на онези, които

са отчаяни,
Божие милосърдие, ти, което винаги и навсякъде

следваш всички хора,
Божие милосърдие, ти, което ни изпълваш с милост,
Божие милосърдие, мир за умиращите,
Божие милосърдие, ти, което ни пазиш от адския

огън,
Божие милосърдие, ти, което облекчаваш страданията

на душите в чистилището,
Божие милосърдие, ти, насладо и безмерна радост

на всички светии,
Божие милосърдие, безкрайно във всички тайни

на вярата,
Божие милосърдие, ти, неизчерпаеми изворе

на чудеса,
„Бог е жалостив и милосърден,
дълготърпелив, който изобилства с милост“24.
Затова ще възхвалявам во веки веков Божието

милосърдие.

Да се  помолим:  О,  Боже,  ти,  чието  милосърдие
няма край, чието състрадание е неизчерпаемо, милостиво

24 Изход, 34, 6-7; Неемия, 9, 17; Псалм, 86, 15; Псалм, 103, 8; 
Псалм, 145, 8; Иоил, 2, 13; Иона, 4, 2 (Бел. прев.)
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ни погледни, умножи в нас делата на своето милосърдие,
за да не се отчайваме и в най-големите изпитания, а ви-
наги с все по-голямо упование да се предаваме на Твоята
света воля, любов и милосърдие! Чрез Исуса Христа, на-
шия Господ, Крал на милосърдието, който с Теб и Светия
Дух ни оказва милосърдие во веки веков! Амин!

БРОЕНИЦА НА КРЪВТА ХРИСТОВА

(Моли се на броеницата на Кръвта Христова)

В началото се моли:
Боже, на помощ ми се притечи!
Господи, побързай, за да ми помогнеш!
Слава на Отца...

След обявяване на тайнството се чете текст от Светото писание. Като
се разсъждава върху обявеното тайнство, се моли

5 пъти Отче наш... и 1 път Слава на Отца..., само след 
седмото тайнство 3 пъти Отче наш... и 1 път Слава на Отца.

Накрая на всяко тайнство, след Слава на Отца..., се моли молитва:
Затова те молим – помогни на своите служители,
които си откупил със своята скъпоценна Кръв!

1. Кръвта на Господ се пролива при обрязването.
„Като се навършиха осем дни и трябваше да Го
обрежат, дадоха му името Исус“ (Лука, 2, 21)

2. Кръвта на Господ се пролива в смъртната борба 
в Гетсимани.
„И потта му стана като големи капки кръв, които
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капеха на земята“ (Лука, 22, 44)

3. Кръвта на Господ се пролива, когато го бичуват.
„Тогава им пусна Варава, а Исуса бѝ и Го
предаде на разпятие“ (Матей, 27, 26)

4. Кръвта на Господ се пролива, когато Му слагат 
венец от тръни.
„И сплетоха венец от тръни и го наложиха на
главата Му и туриха тръстика в десницата Му;
и като коленичиха пред Него, му се подиграваха,
като казваха: «Здравей, царю юдейски!»“ (Матей, 27, 29)

5. Кръвта на Господ се пролива по кръстния път.
„И Той, носейки кръста Си, излезе на мястото, наречено
Лобно, което на еврейски се казва Голгота“ (Йоан, 19, 17)

6. Кръвта на Господ се пролива, когато Го разпнаха.
„И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно,
там разпънаха Него и злодеите – единият
от дясната Му страна, а другият – от лявата.
А Исус каза: «Отче, прости им, защото не знаят какво 
правят»“ (Лука, 23, 33-34)

7. Кръвта на Господ се пролива, и вода, когато про-
бождат с копие ребрата му.
„Когато дойдоха при Исус и Го видяха вече умрял,
не Му пречупиха краката, но един от 
войниците прободе с копие ребрата Му
и веднага изтече кръв и вода“ (Йоан, 19, 33-34)
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Накрая се моли:
Литания в чест на най-скъпата Кръв Христова

БРОЕНИЦА НА ПОБЕДАТА
(Моли се на броеницата на Дева Мария)

Отче наш... Радвай се... Апостолски символ на вярата

На големите зърна:
„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и
чрез словото на тяхното свидетелство“ (Откровение, 12, 11)

На малките зърна:
Кръв Христова, побеждаваща злите духове,
избави ни!

Накрая се моли:
Предвечни Отче, принасяме Ти най-скъпоценната
Кръв на Исуса Христа, като помирителна жертва
за опрощение на нашите грехове, за утеха на душите
в чистилището и за нуждите на Светата Църква. Амин. (1 
път)

Вечна слава и хвала на Теб, Исусе,
Ти, който ни изкупи чрез най-скъпоценната си
Кръв! (3 пъти)

ЛИТАНИЯ В ЧЕСТ НА НАЙ-СКЪПАТА КРЪВ 
ХРИСТОВА

187



Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, изслушай ни!
Христе, послушай ни!

Помилвай ни.
Отче, Небесни Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, Единни Боже,

Избави ни!
Кръв Христова, на Единородния Син на

Предвечния Отец,
Кръв Христова, въплътеното Божие Слово,
Кръв Христова, на Новия и Вечен Завет,
Кръв Христова, в смъртна борба изтичаща на земята,
Кръв Христова, бликаща по време на бичуването,
Кръв Христова, изтичаща изпод трънения венец,
Кръв Христова, пролята на кръста,
Кръв Христова, изкупление за нашето спасение,
Кръв Христова, без която няма опрощение,
Кръв Христова, утоляваща и очистваща душите

в Евхаристията,
Кръв Христова, река на милосърдието,
Кръв Христова, побеждаваща злите духове,
Кръв Христова, мъжество на мъчениците,
Кръв Христова, сила на изповедниците,
Кръв Христова, раждаща девици,
Кръв Христова, твърдина на заплашените,
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Кръв Христова, подкрепление за уморените,
Кръв Христова, утешение на плачещите,
Кръв Христова, надежда на разкайващите се,
Кръв Христова, утешение на умиращите,
Кръв Христова, мир и сладост на сърцата ни,
Кръв Христова, залог за вечния живот,
Кръв Христова, избавление на душите от

чистилището,
Кръв Христова, най-достойна за всякаква

хвала и чест,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Господи!

Ти ни изкупи с Кръвта си, Господи
и ни направи царство на нашия Бог.

Да се помолим: Всемогъщи вечни Боже, Ти Своя Едноро-
ден Син Си направил Изкупител на света и с кръвта Му
ни даде възможност да Те умилостивим: дай ни, молим
Те, да почитаме изкуплението за нашето спасение така че
благодарение на него да имаме защита от злото на този
свят, за да се радваме на небето на вечния плод на света-
та Кръв. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.
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БРОЕНИЦА НА СВЕТИТЕ РАНИ ИСУСОВИ

(Моли се на броеницата на Дева Мария)

Уводна молитва:
О, Исусе, Божествени Изкупителю, бъде милостив
към нас и към целия свят! Амин!
Боже Свети, Боже Крепки, Боже Безсмъртни,
помилвай нас и целия свят! Амин!
Милост, милосърдие, Исусе мой,
в настоящите опасности,
покрий ни с твоята драгоценна Кръв! Амин!
Вечни Отче! Дари ни с милосърдие чрез Кръвта на
Исуса Христа, Твой възлюбен Син; дари ни
с милосърдие, умоляваме Те! Амин! Амин! Амин!

На малките зърна се моли:
Исусе мой, прости и помилвай,
чрез заслугите на Твоите свети Рани!

На големите зърна се моли:
Вечни Отче, поднасям Ти Раните на нашия Господ Исус 
Христос, за да бъдат изцелени раните на нашите души!

На края на броеницата последната молитва се повтаря три пъти.

ХИМН НА СВЕТИЯ ДУХ

О, ела Създателю, Свети Душе,
посети душите на вярващите,
потечи с всевишната милост
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в гърдите, що ги сътвори.

Ти наричаш се Утешител,
благодат от Бога всевишен,
кладенец жив, любов, плам
и миропомазване духовно.

Седем дара раздаваш ти, 
пръст от дясната ръка на Отца,
от вечния Отец обещан,
ти пълниш устата със слово.

Запали светлина в сърцето,
вдъхни в душата любов,
в мигове на немощ телесна
подкрепяй ни непрестанно.

Неприятеля от нас прогони
и дай ни постоянен мир,
пред нас върви, води ни ти,
за да избегнем всяко зло.

Нека Отца опознаем
и Христа, Сина Негов,
и в Теб, Духа Техен,
да вярваме непрекъснато.

Цялата слава на Отца вечен
и на Сина му възкръснал
с Утешителя пресвет
нека бъде сега и вовеки. Амин.
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БРОЕНИЦА НА СВЕТИЯ ДУХ

(Моли се на броеницата на Дева Мария)

Апостолски символ на вярата
Отче наш... 

На три малки зърна, след Радвай се, благодатна..., [след думата 
„Исус“] се добавя:

1) който чрез Светия Дух нека умножи вярата ни!
2) който чрез Светия Дух нека укрепи надеждата ни!
3) който чрез Светия Дух нека усъвършенства любовта 
ни!

Слава на Отца...
О, Исусе мой, прости ни греховете, опази ни от огъня на 
ада и въведи в рая всички души, особено онези, на които 
е най-необходимо твоето милосърдие.

На големите зърна:
Отче наш...

На 10 малки зърна:
Радвай се, благодатна...

След думата „Исус“ се добавят тайните на броеницата:
1. който нека направи сърцето ни способно да приеме 
пълнотата на милостта на Светия Дух!
2. който нека измоли за нас от Светия Дух и умножи и 
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укрепи в нас трите богословски добродетели!
3. който чрез Светия Дух нека ни укрепва, просветлява, 
направлява, управлява, води и посвещава!
4. който нека разпали сърцето ни с любовта на Светия 
Дух и го изпълни с дълбоко смирение, преданост, с Пре-
данието, със сила и светост!
5. който нека измоли за нас седемте дара и дванадесетте 
плода на Светия Дух и нека ни даде всички блага и 
отклони от нас всяко зло!

Накрая се моли:

Свети Душе, ела в сърцето ми и с мощта си ме привлечи 
към себе си. Дай ми любовта си и своя страх. Опази ме, 
Господи Христе, от всяка зла помисъл. Упой ме със Сво-
ята любов, Свети Мой Отче и мили Мой Господи; помог-
ни ми във всяко мое дело. Амин.

ЛИТАНИЯ КЪМ СВЕТИЯ ДУХ

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, изслушай ни!
Христе, послушай ни!

Помилвай ни!
Отче, Небесни Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
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Света Троице, Единни Боже,

Помилвай ни!
Свети Душе, ти, който излизаш от Отца и Сина.
Свети Душе, ти, чрез чието вдъхновение говореха

пророците,
Свети Душе, ти, който свидетелстваш за Исуса Христа.
Свети Душе, ти, наш Божествени Учителю,
Свети Душе, ти, чрез който Дева Мария зачена

Божия Син,
Свети Душе, ти, който обитаваш в нас,
Душе на мъдростта и разума,
Душе на съвета и силата,
Душе на знанието и набожността,
Душе на Божия страх,
Душе на милостта и милосърдието,
Душе на силата, постоянството и умереността,
Душе на вярата, надеждата, любовта и мира,
Душе на смиреността и чистотата,
Душе на добротата и духовната наслада,
Душе на всички милости,
Свети Душе,ти, който си проникнат от Божите тайни,
Свети Душе, ти, който ни помагаш в молитвата,
Свети Душе, ти, чрез който духовно се преродихме,
Свети Душе, ти, който изпълваш сърцата ни

с божествената любов,
Свети Душе, ти, с чиято милост ставаме Божи деца,
Свети Душе, ти, който като огнени езици

се изля на апостолите,
Милостив бъди, прости ни, Господи!
Милостив бъде, послушай ни, Господи!
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освободи ни, Господи!
От всяко зло,
От всеки грях,
От съблазните и примките на дявола,
От самонадеяността и отчаянието,
От отричането на обявени истини,
От греховната закоравялост и безбожие,
От всеки душевен и телесен недъг,
От духа на блудството,
Чрез твоето излизане от Отца и Сина,

освободи ни, Господи,
Чрез чудесното въздействие на твоята милост,
Чрез Безгрешното Зачатие на Дева Мария,
Чрез Тайнственото Зачатие на Исус Христос,
Чрез слизането Ти на Исус в Йордан,
Чрез слизането Ти на апостолите,
На великия ден на Божия съд,

молим Те, послушай ни!
Ние, грешниците,
Да живеем свето чрез Теб,
Да бъдем винаги Твой свет храм,
Да не се поддаваме на греховни желания,
Да живеем чрез Теб в Бога,
Да пазим и разпространяваме Христовия мир и любов,
Да бягаме от заблудите и греха,
Да се покоряваме винаги на Божията истина,
Да обновиш в нас праведността и почтеността,
Да ни обогатиш с божествената истина и милост,
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Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Господи!

Да се помолим: Молим Те, Господи, Божественият Ти Дух
чрез безкрайното си милосърдие да очисти сърцата ни и
да  ни  освободи  от  всички  злини.  Чрез  Христа,  нашия
Господ. Амин.

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯ ДУХ

Свети Душе, дай ни:
дара на мъдростта, за да се научим да ценим небесните

блага повече от цялото богатство на този свят;
дара на разума, за да бъдем просветлени от истината;
дара на съвета,  за да избираме винаги онова, което е

повече за Божията слава и спасението на ближния;
дара на силата, за да устояваме смело в твоя служба;
дара на познанието, за да опознаем добре пътя, който

води към Небето;
дара на благочестието, за да вършим всичко от любов,

за Твоя чест и слава;
дара на Божия страх, за да избягваме греха като обида

за Твоята светост. Амин.

Свети Душе, източник на светост, божествена лю-

196



бов и истина, покланяме ти се и благодарим за всички
милостиви дарове, с които ни обсипваш! Просветли разу-
ма ни, укрепи волята ни, очисти сърцата ни, направлявай
всички наши стъпки и направи така, че винаги с готов-
ност да се отзоваваме на твоите подтици. Прости ни рав-
нодушието, когато извършваме твоята служба, и не по-
зволи да не откликнем на призива на твоята милост. С
твоя помощ решаваме  с  готовност  да  следваме всички
твои подтици, за да можем така да ползваме плодовете на
твоите дарове в нашите души. Амин.

БРОЕНИЦА НА БЛАЖЕНАТА ДЕВА МАРИЯ

В началото се прекръстваме и молим:

Исусе, това е заради теб, за обръщане на грешниците към
Бога  и  като  отплата  за  обидите,  които  се  нанасят  на
светото и безгрешно Сърце на Дева Мария.

След това казваме Апостолския символ на вярата (като държим
кръстчето на броеницата):

Вярвам в Бога, всемогъщия Отец, Творец на небето и зе-
мята, и в Исуса Христа, единороден Негов Син, Господ
наш, който се е заченал от светия Дух, родил се от Дева
Мария; страдал при Понтийския Пилат, разпнат, умрял и
погребан; слязъл в ада; на третия ден възкръснал от мър-
твите; възнесъл се на Небето, седи отдясно на Бога, Отца
Всемогъщия; оттам ще дойде да съди живите и мъртвите.
Вярвам в Светия Дух, Светата Католическа Църква, общ-
ността на Светиите, опрощението на греховете, възкресе-
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нието на телата и вечния живот. Амин.

На големите зърна се моли:
Отче наш...

На три малки зърна се моли:
Радвай се, благодатна...

След думата „Исус“ се добавя:
1. който нека умножи вярата ни
2. който нека укрепи надеждата ни
3. който нека направи любовта ни съвършена

На следващото голямо зърно, след всяка десетица, се моли:
Слава на Отца...

След Слава на Отца... се моли:
О, Исусе мой, прости ни греховете, опази ни от огъня на
ада и въведи в рая всички души, особено онези, на които
е най-необходимо твоето милосърдие.

Следват 5 десетици, а всяка десетица съдържа:
1 Отче наш... и 10 Радвай се, благодатна...

След всяка Радвай се, благодатна... добави, след думата „Исус“ она-
зи тайна, която принадлежи на тази десетица:

Радостна броеница
(Моли се в понеделник и събота.)
Тайни:
1. когото ти, Дево, зачена от Светия Дух.
2. когото ти, Дево, носеше при посещението у Елисавета.
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3. когото ти, Дево, роди.
4. когото ти, Дево, представи в храма.
5. когото ти, Дево, намери в храма.

Светла броеница
(Моли се в четвъртък.)
Тайни:
1. който в река Йордан беше кръстен.
2. който ни се яви на сватбата в Кана
3. който ни възвести царството Божие и ни прикани да се
обърнем към Бога.
4. който се преобрази на планината Табор и ни се яви в
славата си.
5. който ни се дари чрез тайнството Евхаристия.

Скръбна броеница
(Моли се във вторник и петък.)
Тайни:
1. който за нас проля кървава пот.
2. който за нас бе бичуван.
3. който за нас бе увенчан с трънен венец
4. който за нас понесе тежкия кръст.
5. който за нас бе разпнат.

Славна броеница
(Моли се в сряда и неделя.)
Тайни:
1. който възкръсна от мъртвите.
2. който се възнесе на небето.
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3. който изпрати Светия Дух.
4. който те възнесе, о, Дево, на Небето.
5. който те увенча, о, Дево, за царица на Небето.

II ВАРИАНТ

Броеницата може да се моли и по този начин:
В името на Отца...

Боже, на помощ ми се притечи!
Господи, побързай, за да ми помогнеш!
Слава на Отца...

Радостни тайни

1. В първата радостна тайна ще разсъждаваме за това как 
архангел Гавраил известява Блажената Дева Мария, че 
ще зачене от Светия Дух и ще роди Син Божи.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

2. Във втората радостна тайна ще разсъждаваме за това
как  Блажената  Дева  Мария  посещава  своята  сродница
Елисавета и остава с нея три месеца.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

3. В третата радостна тайна ще разсъждаваме за това как
Блажената Дева Мария ражда Нашия Господ, Исуса Хри-
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ста, в пещера във Витлеем и го полага в ясли.
1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 

Отца...

4. В четвъртата радостна тайна ще разсъждаваме за това
как Блажената Дева Мария четиридесет дена след ражда-
нето представя пред небесния Отец своя Син в храма и
как старецът Симеон го взема на ръце.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

5. В петата радостна тайна ще разсъждаваме за това как
Блажената Дева Мария намира Сина си на третия ден в
храма да разговаря с учителите, а тогава е на дванадесет
години.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

Светли тайни

1. В първата светла тайна ще разсъждаваме за това как
върху Нашия Господ Исус Христос, при кръщението Му
в река Йордан слиза Светия Дух, а Отецът го обявява за
Свой възлюбен Син.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

2. Във втората светла тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият  Господ  Исус  Христос,  в  Кана  Галилейска,  с
посредничеството на Мария превръща вода във вино и
пробужда вярата на учениците.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
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Отца...

3. В третата светла тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият Господ Исус Христос възвестява царството Бо-
жие и ни приканва да се обърнем към Бога за опрощение
на греховете.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

4. В четвъртата светла тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият Господ Исус Христос, пред учениците си на пла-
нината Табор, се преобразява, а Отецът ги призовава да
Го слушат.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

5. В петата светла тайна ще разсъждаваме за това как На-
шият Господ Исус Христос установява Евхаристията,  в
която ни храни със Своето Тяло и Кръв под формата на
хляб и вино.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

Скръбни тайни

1. В първата скръбна тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият Господ Исус Христос се моли на Небесния Си
Отец и се поти с кървава пот в Гетсимани.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

2. Във втората скръбна тайна ще разсъждаваме за това
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как Нашият Господ Исус Христос е вързан за каменна ко-
лона и безмилостно бичуван в двора на Пилат.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

3. В третата скръбна тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият Господ Исус Христос е коронован с венец от тръ-
ни.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

4. В четвъртата скръбна тайна ще разсъждаваме за това
как Нашият Господ Исус Христос е осъден на смърт и
към  хълма  Калвария  носи  на  раменете  си  прекалено
тежкия кръст.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

5. В петата скръбна тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият Господ Исус Христос е разпнат на твърдия кръст
между  двама  разбойници,  и  как  Го  гледа  неговата
скръбна Майка Мария.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

Славни тайни

1. В първата славна тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият Господ Исус Христос, на третия ден след своите
мъки и  смърт,  славно възкръсва от  мъртвите,  за  да не
умре никога вече.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
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Отца...

2. Във втората славна тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият  Господ  Исус  Христос,  четиридесет  дена  след
своето възкресение, се възнася на Небето и сяда отдясно
на Небесния Отец.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

3. В третата славна тайна ще разсъждаваме за това как
Нашият Господ Исус Христос изпраща Светия Дух над
апостолите под формата на огнени езици.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

4. В четвъртата славна тайна ще разсъждаваме как Блаже-
ната Дева Мария си заминава от този свят и как с душа и
тяло се възнася на Небето.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

5. В петата славна тайна ще разсъждаваме как Блажената
Дева Мария е коронована от Пресветата Троица за Кра-
лица на Небето и Земята и ще разсъждаваме за райското
наслаждение на всички светии.

1 Отче наш... 10 Радвай се, благодатна... и 1 Слава на 
Отца...

Накрая се моли:
Радвай се, Царице, Майко на милосърдието, живот, сла-
дост и надежда наша, радвай се! Към Тебе викаме ние,
изгнаните синове Евини;  към тебе въздишаме с плач и
ридание  в  тази  долина  на  плача.  Обърни,  прочее,
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Застъпнице наша,  милостивите си очи към нас и,  след
това изгнание, покажи ни Исуса, Благословения плод на
Твоята утроба, Исус!

Моли се за нас, Царице на Светата броеница,
достойни да станем за обещанията Христови!

Да се помолим: Позволи на нас, своите слуги, да те мо-
лим,  Господи  Боже,  непрестанно  да  се  радваме  на  ду-
шевно и телесно здраве и чрез славното застъпничество
на Блажената Мария, винаги Дева, да се избавим от се-
гашните скърби и да се насладим на вечна радост. Чрез
Христа, нашия Господ. Амин.

ЛИТАНИЯ КЪМ БЛАЖЕНАТА ДЕВА МАРИЯ, 
МАЙКА БОЖИЯ
(Лоретска литания)

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, изслушай ни!
Христе, послушай ни!

помилвай ни!
Отче, Небесни Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, Единни Боже,
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моли се за нас!
Света Марийо,
Света Богородице,
Света Дево на девиците,
Майко Христова,
Майко на Църквата,
Майко на Божията благодат,
Майко най-прозорлива,
Майко най-чиста,
Майко непорочна,
Майко неопетнена,
Майко любезна,
Майко чудесна,
Майко на добрия съвет,
Майко на Създателя,
Майко на Спасителя,
Дево най-мъдра,
Дево почитаема,
Дево преславна,
Дево могъща,
Дево милостива,
Дево вярна,
Огледало на правдата,
Престоле на мъдростта,
Причина на радостта ни,
Съде духовни,
Съде почтени,
Съде славни на набожността,
Роза тайнствена,
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Стълбе Давидов,
Стълбе слонокостни,
Доме златни,
Ковчеже на завета,
Врата небесна,
Звездо утринна,
Здраве на болните,
Прибежище на грешниците,
Утешителко на наскърбените,
Помощнице на християните,
Царице на ангелите,
Царице на патриарсите,
Царице на пророците,
Царице на апостолите,
Царице на мъчениците,
Царице на изповедниците,
Царице на девиците,
Царице на всичките Светии,
Царице без първоначален грях зачената,
Царице възнесена на Небето,
Царице на Светата броеница,
Царице на семействата,
Царице на хърватите
Царице на мира,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Господи!
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Моли се за нас, Света Богородице,
за да станем достойни за Христовите обещания!

Да се помолим: Позволи на нас, своите слуги, молим те,
Господи Боже, непрестанно да се радваме на душевно и
телесно здраве и чрез славното застъпничество на Блаже-
ната  Мария,  винаги  Дева,  да  се  избавим  от  сегашните
скърби и да се насладим на вечна радост. Чрез Христа,
нашия Господ. Амин.

РАДВАЙ СЕ, ЗВЕЗДА НА МОРЕТО!

Радвай се, Звезда на морето,
Майко Божия нежна,
Винаги девствена,
Врата на рая, радвай се!

Ти, която чу поздрава
От устата на Гавраил,
С мир ни укрепи,
Промени името на Ева!

От виновния свали веригите,
Слепеца дари със зрение,
Прогони нашите мъки,
Измоли само дарове!

Като майка се покажи,
Молбите ни представи
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На Онзи, който заради нас
Дете твое стана.

Дево изключителна,
Смирена като никоя друга,
Изтръгни ни от греха,
Направи ни смирени, чисти!

Нека без грях да живеем,
Да пътуваме безопасно,
С Исус завинаги
да се радваме с теб!

Слава на Бога Отца,
на Всевишния, на Христа, слава,
както и на Светия Дух,
поклон еднакъв на Тримата!

МОЛИТВА КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА НА ЗДРАВЕ-
ТО

Ето ме пред теб, добра Майко, милостива Богородице на
Здравето. Истина е, че заради моите грехове не съм до-
стоен да ме погледнеш; но все пак, като твое дете, се упо-
вавам на твоята майчина доброта. Дари на мен и моите
близки съвършено здраве на душата и тялото.  Накарай
грешниците да се покаят, да не оскърбяват вече Исуса, а
теб да не наскърбяват. Помогни на бедните, утеши скръб-
ните, изцели болните. Бъди на всички нас скъпа Майка, а
ние ще бъдем твои добри деца! Амин.
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МОЛИТВА КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА НА БЪРЗАТА
ПОМОЩ

О, Марио, Майко Божия, ти, която знаеш за мъките и не-
волите на този свят, бди непрестанно над нас и над цяла-
та Църква на своя Син и бъди за нас винаги нашата Света
Богородица на Бързата помощ. Побързай, за да ни помог-
неш във всички наши потребности,  а  особено ..............
Бъди ни убежище през този преходен живот и измоли за
нас вечен живот, чрез заслугите на Исуса, своя Син, на-
шия Господ и Изкупител. Амин.

ЛИТАНИЯ КЪМ БЕЗГРЕШНОТО СЪРЦЕ МА-
РИИНО

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!

Господи, помилвай ни!
Христе, изслушай ни!
Христе, послушай ни!

помилвай ни!
Отче, Небесни Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, Единни Боже,
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моли се за нас!
Сърце Мариино,
Сърце Мариино, сътворено по Божието Сърце,
Сърце Мариино, Сърце на Непорочното Зачатие,
Сърце Мариино, достойно обиталище на Светия Дух,
Сърце Мариино, на Майката на вечната Мъдрост,
Сърце Мариино, на Майката на божественото Слово,
Сърце Мариино, на Майката на красивата любов,
Сърце Мариино, в любовта по-силно от смъртта,
Сърце Мариино, съкрушено от Раните Исусови,
Сърце Мариино, с меч прободено,
Сърце Мариино, жертвано под Кръста Господен,
Сърце Мариино, чудото на Сърцето Исусово,
Сърце Мариино, огледало на Сърцето Исусово,
Сърце Мариино, радост на Сърцето Исусово,
Сърце Мариино, утеха на Сърцето Исусово,
Сърце Мариино, което най-много се хареса на Бога,
Сърце Мариино, слава на царска дъщеря,
Сърце Мариино, съкровище на светостта,
Сърце Мариино, образ на Божията доброта,
Сърце Мариино, посредник на всички милости,
Сърце Мариино, спасение на грешниците,
Сърце Мариино, сила на нещастниците,
Сърце Мариино, утеха на изоставените,
Сърце Мариино, обиталище на изнемощелите,
Сърце Мариино, мир за тъжните,
Сърце Мариино, убежище за преследваните,
Сърце Мариино, надежда за умиращите,
Сърце Мариино, защита на народа в нужди и неволи,
Сърце Мариино, защита на Светата Църква срещу 

властта на мрака,
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Сърце Мариино, ти, което унищожи всички заблуди
в целия свят,

Сърце Мариино, на най-достойната Царица на света.
Сърце Мариино, Сърце на нашата Майка.
Сърце Мариино, благословено во веки,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Господи!

Моли се за нас, Света Богородице, за да се разпалят 
сърцата ни от онзи божествен огън, с който беше не-
въобразимо изпълнено твоето Неопетнено сърце.

Да се помолим! Всемогъщи вечни Боже, който си подгот-
вил  достойно  обиталище  на  Светия  Дух  в  Сърцето  на
Блажената Дева Мария, милостиво ни позволи да можем
да живеем по Твоето Сърце, като набожно почитаме Ней-
ното  Неопетнено  Сърце.  Чрез  Христа,  нашия  Господ.
Амин.

ЛИТАНИЯ КЪМ СВЕТИ ЙОСИФ

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, слушай ни!

212



Христе, послушай ни!

помилвай ни!
Отче, Небесни Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, едини Боже,

моли се за нас!
Света Марио, 
Свети Йосифе,
Славни сине Давидов,
Блясък на патриарсите,
Годенико на Божията майка,
Девствени пазителю на Девицата,
Хранителю на Сина Божи,
Грижовни защитнико на Христа,
Началнико на Светото Семейство,
Йосифе праведни,
Йосифе най-целомъдрени,
Йосифе най-мъдри,
Йосифе силни,
Йосифе послушни,
Йосифе верни,
Огледало на търпението,
Любителю на сиромасите,
Пример за работниците,
Украшение на семейния живот,
Пазителю на девствениците,
Подкрепа на семействата,
Утешение на нещастниците,
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Надежда на болните,
Покровителю на умиращите,
Ужас на дяволите,
Покровителю на Св. Църква,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни!

Постави го господар над Своя дом
И управител на всичките Си владения.

Да се помолим: Боже, Който чрез едно неизказуемо Про-
видение, благоволи да избереш блажения Йосиф за годе-
ник на Твоята пресвета майка, Молим Ти се, направи та-
ка, че този когото на земята почитаме като покровител,
да заслужим да го имаме на небето за застъпник. Чрез
Христа нашия Господ. Амин.

Моли се за нас, свети Йосифе,
за да станем достойни за обещанията Христови!

Да се помолим: Молим те, Господи, нека ни бъдат от по-
мощ заслугите на годеника на пресветата Майка твоя, за
да  получим чрез  неговото  застъпничество онова,  което
със своята слабост не можем да постигнем. Ти, който жи-
вееш и царстваш во веки веков. Амин.
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МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ЙОСИФ ЗА ЦЪРКВАТА

В теб, о, свети Йосифе, намираме прибежище в
своята  неволя.  Заради  любовта,  която  те  привързваше
към Непорочната Дева, Светата Богородица, и заради ба-
щинската  ти  любов,  с  която  прегръщаше  Детето  Исус,
смирено те молим, погледни благосклонно към наследст-
вото, което Исус Христос изкупи със Своята Кръв, и със
своята мощ се притечи на помощ в нашата неволя.

О,  грижовни  пазителю  на  Божието  Семейство,
закриляй избраното потомство на Исуса Христа. Не по-
зволявай, о преобични Отче, да ни обземат заблуда и по-
квара. Бъди наш помощник милостив от Небето, о, мо-
гъщи наш закрилнико, в борбата с властта на мрака. И
както навремето спаси Детето Исус от най-голяма опас-
ност за живота му, така и днес защити светата Църква
Божия от всички неприятелски засади, а всеки един от
нас завинаги вземи под своята закрила,  за  да можем с
твое застъпничество и с твоя помощ да живеем без грях,
блажено да починем и да получим вечно блаженство на
Небето. Амин.

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ЙОСИФ ПРИ ТЕЖКИ 
ГРИЖИ

О, свети отче Йосифе! Виж ме, идвам при теб със
своите нужди като твой незаслужил с нищо почитател!
Възлагам цялото си упование на твоята бащинска помощ.
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Поверявам ти спасението на душата и тялото си. Преда-
вам  ти  всичките  си  вътрешни  и  външни  потребности.
Моля те,  не позволявай да си тръгна от теб неутешен!
Учи ме с примера си така че във всеки миг да съединявам
своята воля с Божията и всяко изпитание търпеливо да
понасям. Измоли за мен чистота на сърцето, съвестта и
тялото и всички необходими добродетели! Бъди до мен,
бедния грешник, в последната борба, за да мога веднъж
завинаги с теб и всички избраници да любя и хваля Бога.
Амин

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ЙОСИФ ЗА РОДИНАТА

Божието Провидение ни дари тази красива страна
за родина и ни дари със светлината на Христовата вяра
преди четиринадесет века. Гордеем се със светлите стра-
ници на нашата дълга история, но съжаляваме за всички
злини, които са се случвали тук. Горещо обичаме своята
родина и народа, който живее в нея и от сърце му желаем
напредък във всяко добро начинание; мир и ред, сговор и
любов, живот според Евангелието и Божи благослов. А
когато завърши земния път, всички да преминат от тази
наша красива родина със слава в неизразимо по-красиво-
то Небесно отечество, което е цел за всеки човек.

Свети Йосифе, вековен защитнико на нашия на-
род, смирено и с надежда те молим, защитавай ни, пази
ни, отбранявай ни и ни помагай, за да бъде така! Амин.

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ЙОСИФ ЗА МИЛОСТТА 
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ДА ИМАМЕ ЩАСТЛИВА СМЪРТ

Свети Йосифе, край тебе бяха Исус и Мария, ко-
гато дойде мигът да се върнеш в дома на Отца. Затова с
право християните се обръщат към теб като към защит-
ник и   утешител  на  умиращите.  Днес  те молим за  по-
мощта ти в последните мигове на нашия земен живот.
Измоли за нас милост да живеем тук като теб; в правед-
ност и чистота, в присъствието на Исус и Дева Мария, и
да не бъдем отделени от тях дори и в деня, когато ще дой-
де последният ни час. Направи така, че и ние като теб да
бъдем приети в дома на Отца и нашият живот да бъде
преобразен във вечна радост при Господа. Амин.

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ЙОСИФ ЗА ДУШИТЕ В 
ЧИСТИЛИЩЕТО

Свети Йосифе, смирено те моля, помогни на бед-
ните души в чистилището така че всемогъщият Отец да
съкрати мъките им и колкото се може по-скоро да видят
лицето на своя Създател, за което толкова копнеят. По-
могни на душите, които са крайно изоставени и търсят
помощта  ти,  тъй  като  знаят,  че  твоето  застъпничество
може всичко пред Бога. И както някога помагаше на Исус
и Мария при всяка нужда, така сега помогни на тези бед-
ни души, които са изкупени с Кръвта на Исуса Христа и
които  милосърдната  Майка  Мария  така  нежно  обича.
Амин.
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ЛИТАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ СВЕТИИ

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, слушай ни!
Христе, послушай ни!

помилвай ни!
Отче небесни Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, единни Боже,

моли (молете) се за нас!
Света Марио,
Света Богородице,
Света Дево на девиците,
Свети Михаиле,
Свети Гавраиле,
Свети Рафаиле,
Всички свети ангели и архангели,
Всички свети чинове на Блажените Духове,
Свети Иван Кръстителю,
Свети Йосифе,
Всички свети Патриарси и Пророци,
Свети Петре,
Свети Павле,
Свети Андрея,
Свети Иване,
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Свети Тома,
Свети Якове,
Свети Филипе,
Свети Вартоломей,
Свети Матея,
Свети Симоне,
Свети Тадей,
Свети Матия,
Свети Варнава,
Свети Лука,
Свети Марко,
Всички свети Апостоли и Евангелисти,
Всички свети Господни Ученици,
Всички свети невинни души,
Свети Стефан,
Свети Лавренти,
Свети Викенти,
Свети Фабияне и Севастияне,
Свети Иване и Павле,
Свети Козма и Дамияне,
Свети Герваси и Протаси,
Всички свети мъченици,
Свети Силвестре,
Свети Григори,
Свети Амброси,
Свети Августине,
Свети Йерониме,
Свети Мартине,
Свети Никола,
Всички свети Първосвещеници и Изповедници,
Всички свети Учители,
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Свети Антоне,
Свети Бенедикте,
Свети Бернарде,
Свети Доминик,
Свети Францеско,
Всички свети Свещеници и Левити,
Всички свети Монаси и Пустинослужители,
Света Марио-Магдалена,
Света Агата,
Света Лучия,
Света Агнезио,
Света Цецилио,
Света Катерино,
Света Анастасио,
Всички свети Девици и Вдовици,

Всички Светци и Светици Божи, застъпете се
за нас!

Милостив бъди, прости ни Господи!
Милостив бъди, чуй ни, Господи!

избави ни, Господи!
От всяко зло,
От всякакъв грях,
От Твоя гняв,
От внезапна и непредвидена смърт,
От клопките дяволски,
От гняв, омраза и всяка зла воля,
От блудствен дух,
От гръм и буря,
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От бича на земетресението,
От чума, глад и война,
От вечната смърт,
Чрез тайната на Твоето свето въплъщение,
Чрез Твоето свето дохождане,
Чрез Твоето раждане,
Чрез Твоето кръщение и Твоя свет пост,
Чрез Твоя кръст и Твоето страдание,
Чрез Твоята смърт и Твоето погребение,
Чрез Твоето свето възкресение,
Чрез чудото на Твоето възнесение,
Чрез дохождането на Духа Свети Утешителя,
В деня на съда,

молим Ти се, послушай ни!
Ние грешниците,
Да ни простиш,
Да благоволиш да ни наложиш истинска епитимия,
Да благоволиш да управляваш и съхраниш твоята 

Св. Църква,
Да благоволиш да съхраниш апостолическия

наместник, всички църковни чинове
в светата вяра,

Да благоволиш да накараш неприятелите на Светата
Църква да се покаят,

Да благоволиш да дадеш на управниците на 
християнския народ мир и истинско
съгласие,

Да благоволиш да дадеш на целия християнски
народ мир и единство,

Да благоволиш да върнеш всички заблудени към
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единството на Църквата и да доведеш
всички неверници към светлината
на Евангелието,

Да благоволиш да подкрепиш и пазиш самите нас в
Твоята света служба,

Да въздигнеш нашите души към небесните желания,
Да въздадеш на всички наши благодетели вечните

блага,
Да благоволиш да дадеш и опазиш плодовете на

земята,
Да избавиш нашите души, тези на нашите братя и

благодетели от вечното осъждане,
Да благоволиш да дадеш на всички починали вечен

покой,
Да благоволиш да ни послушаш,
Сине Божи,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни!

Христе, слушай ни!
Христе, послушай ни!

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
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Отче наш... (моли се тихо)
И не ни въвеждай в изкушение,
а ни избави от лукавия! Амин!

БРОЕНИЦА НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И 
СВЕТИТЕ АНГЕЛИ

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата,
за да не бъдем осъдени на Последния съд!

Боже, на помощ ми се притечи!
Господи, побързай, за да ми помогнеш!

1. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
и небесните хорове на серафимите, нека Бог ни 
направи достойни за огъня на съвършената любов! Амин!

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

2. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
и небесните хорове на херувимите, нека Бог ни даде
милост, за да оставим пътя на греха и да вървим
по пътя на християнското съвършенство! Амин!

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

3. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
и небесните хорове на Престола, нека Бог ни влее
в сърцата духа на правдата и истинското смирение! 
Амин!

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

4. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
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и небесните хорове на Господството, нека Бог ни дари
с милост, за да превъзмогнем сетивата си 
и се борим срещу злите си страсти! Амин!

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

5. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
и небесните хорове на Мощта, нека Бог защитава
сърцата ни от дяволските примки и съблазни! Амин

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

6. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
и небесните хорове на князете, нека Бог влее
в сърцата ни духа на правдата и искреното
послушание! Амин!

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

7. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
и небесните хорове на Мощта, нека Бог не позволи
да паднем в изкушение, а да бъдем освободени
от греха! Амин!

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

8. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
и небесните хорове на всички архангели, нека Бог
ни дари с благодатта на постоянството във вярата и
добрите дела, за да постигнем вечна слава
на Небето! Амин!

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

9. Със застъпничеството на свети архангел Михаил
и небесните хорове на всички ангели, нека Бог
ни дари с милост така че те да ни пазят в този
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живот и след това да ни отведат до вечната
слава в Небето! Амин!

1 Отче наш..., 3 Радвай се, благодатна...

Свети архангеле Михаиле, вожде и предводителю
на небесните войски, пазителю на душите и победителю 
над злите духове, служителю на небесното царство, чу-
десни наш покровителю на свръхчовешкото съвършенс-
тво и мощ, благоволи да освободиш нас, които с надежда 
те молим за помощ, от всяко зло и направи така, че ние, 
под скъпоценната ти защита, всеки ден вярно да служим 
на нашия Бог!

Моли се за нас, блажени архангеле Михаиле,
за да станем достойни за обещанията Христови! Амин!

Свети архангеле Михаиле, със светлината си ни 
просветли!
Свети архангеле Михаиле, с крилете си ни защитавай!
Свети архангеле Михаиле, с меча си ни отбранявай!

ЛИТАНИЯ В ЧЕСТ НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИ-
ХАИЛ

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, слушай ни!
Христе, послушай ни!
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помилвай ни!
Отче небесни, Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, единни Боже,

моли се за нас!
Свети архангеле Михаиле, меч Божи,
Свети архангеле Михаиле, предводителю на

ангелите,
Свети архангеле Михаиле, непобедими душе,
Свети архангеле Михаиле, въоръжен с Божията

сила,
Свети архангеле Михаиле, бранителю Божи,
Свети архангеле Михаиле, победителю над

Луцифер,
Свети архангеле Михаиле, мощен срещу всички

дяволи,
Свети архангеле Михаиле, мощен срещу всяко зло,
Свети архангеле Михаиле, мощен срещу

магьосниците,
Свети архангеле Михаиле, в нашите неволи,
Свети архангеле Михаиле, в нашите болести,
Свети архангеле Михаиле, във войните между

семействата и народите,
Свети архангеле Михаиле, в борбите за защита

на Църквата,
Свети архангеле Михаиле, във вътрешните борби

срещи изкушенията,
От примките дяволски освободи ни, Господи!
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Да се помолим: Всемогъщи вечни Боже, ти, който ни даде
архангел Михаил за защитник и бранител, направи така,
че чрез нашите молитви да бъдем опазени от всяко зло и
от адския огън. Това те молим чрез Исуса Христа, нашия
Господ. Амин.

ЛИТАНИЯ КЪМ СВЕТИЯ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, слушай ни!
Христе, послушай ни!

помилвай ни!
Отче небесни, Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, единни Боже,

моли се за нас!
Света Марио, Царице на ангелите,
Свети Ангеле, ти, който ме пазиш,
Свети Ангеле, ти, който ме водиш,
Свети Ангеле, ти, който ме предупреждаваш,
Свети Ангеле, ти, който ме съветваш,
Свети Ангеле, мой настойнико,
Свети Ангеле, мой адвокате,
Свети Ангеле, мой верни приятелю,
Свети Ангеле, мой обични брате,
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Свети Ангеле, мой пазителю,
Свети Ангеле, мой будни пастире,
Свети Ангеле, свидетелю на моите дела,
Свети Ангеле, моя помощ в изкушенията,
Свети Ангеле, ти, който бдиш над мен,
Свети Ангеле, ти, който носиш молитвите ми пред

Бога,
Свети Ангеле, ти, който се молиш за мен,
Свети Ангеле, ти, който ми даваш храброст, когато съм

изоставен,
Свети Ангеле, ти, който ме направляваш,
Свети Ангеле, ти, който гледаш моите дела,
Свети Ангеле, ти, който ме отбраняваш, когато

съм в опасност,
Свети Ангеле, ти, който ме учиш,
Свети Ангеле, моя отбрано,
Свети Ангеле, моя светлина в съмненията ми,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи!

Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Господи!

Моли се за нас, свети Ангеле пазителю,
за да станем достойни за обещанията Христови!

Да  се  помолим:  Всемогъщи  вечни  Боже,  ти,  който  със
своята неизразима благост си назначил на всички вярва-
щи личен Ангел пазител, за да ни пази от всяка опасност
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и да води душите ни, моля те, направи така, че да обичам
и вярно да следвам светия Ангел, който си ми дал със
своето милосърдие, и така чрез твоята милост и чрез не-
говата грижовност да заслужа с него и с другите ангели да
гледам и наблюдавам неизмеримата слава, с която награ-
ждаваш своите  избраници  в  небесното отечество.  Чрез
нашия Господ, Исуса Христа,  Твоя Син,  който с Теб и
Светия Дух живее и царува, Бог во веки веков. Амин.

ЛИТАНИЯ ЗА СМИРЕНИЕ

Господи, помилвай ни!
Христе, помилвай ни!
Господи, помилвай ни!
Христе, слушай ни!
Христе, послушай ни!

помилвай ни!
Отче небесни, Боже,
Сине, Изкупителю на света, Боже,
Душе Свети, Боже,
Света Троице, единни Боже,

Исусе, кротък и смирен по Сърце,
Направи сърцата ни подобни на Твоето!

освободи ни, Исусе!
От желанието да бъдем уважавани,
От желанието да бъдем обичани,
От желанието да бъдем прославени,
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От желанието да бъдем хвалени,
От желанието да бъдем обични повече от другите,
От желанието да искат от нас съвет,
От желанието да бъдем признати,
От желанието да бъдем любимци,

освободи ни, Исусе!
От страха да не бъдем унизени,
От страха да не бъдем презрени,
От страха да не бъдем покорени,
От страха да не бъдем оклеветени,
От страха да не бъдем забравени,
От страха да не бъдем осмени,
От страха да не бъдем заподозрени,
От страха да не би да ни причинят несправедливост,

Исусе, бъди милостив към нас и 
направи така, че да желаем това!

Другите да бъдат обичани повече от нас,
Другите да бъдат уважавани повече от нас,
Другите да бъдат избрани, а ние да останем

встрани,
Другите да бъдат хвалени, а ние – незабелязани,
В очите на света другите да могат да израстват,

а ние да се смаляваме,
Другите да имат предимство пред нас във всичко,
Другите да станат по-свети от нас, а ние да станем

свети толкова, колкото ти желаеш,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи!

Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света,

230



послушай ни, Господи!
Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света,

помилвай ни, Господи!

Да се  помолим:  Господи  Исусе  Христе,  ти,  който каза:
„Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопай-
те и ще ви се отвори!25“, дай ни, молим те, божествената
си любов, за да те обичаме с цялото си сърце, на думи и
дело, и никога да не престанем да те възхваляваме. На-
прави така, Господи, че да се боим от светото ти Име и
същевременно винаги да го обичаме,  защото никога не
преставаш  да  направляваш  онези,  които  с  любовта  си
укрепваш. Ти, Който живееш и царуваш во веки веков.
Амин.

МОЛИТВА ЗА ДОБРИ СВЕЩЕНИЦИ

Господи, жетвата е голяма. Необходими са много
и добри работници26. Затова те моля:

Събуди у много младежи свето желание за свеще-
ничество и монашество!

Дай на всички, които си призовал да не се умо-
рят, да не изгубят силите си!

Бъди светлина за тях по пътя им към божествено-
то призвание!

Дай  на  работниците  на  твоето  поле,  на  твоята
нива,  голяма  вяра,  постоянна  надежда  и  неограничена
любов!

25 Матей, 7,7; Лука, 11,9 (Бел. прев.)
26 срв. Лука, 6,2 (Бел. прев.)
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Амин!

МОЛИТВА ЗА ДАРА НА ЖИВОТА

Господи, ти си ми дал неоценимия дар на живота.
Радвам се на този дар и ти благодаря за него. Желая жи-
вотът ми да бъде непрестанна благодарност към теб и съ-
щевременно помощ на братята хора, които не умеят пра-
вилно да ценят дара на живота.

Горещо те моля за съпрузите, които не желаят да
бъдат преносители на живота, както и за бащите и майки-
те, които са паднали в изкушението насилствено да угасят
заченатия живот. Просветли ги чрез своя Свети Дух, за
да опознаят величието на бащинството и майчинството,
чрез които са твои съратници в създаването на нов жи-
вот. Направи така,  че да осъзнаят тежката отговорност,
ако отхвърлят това сътрудничество.

Изпрати своите свети ангели да прогонят от тях
злия дух, а чрез застъпничеството на пресветата Богоро-
дица умножи тяхната вяра, надежда и любов.

Чрез заслугите на живота,  мъките и смъртта на
Твоя Син,  нашия Господ,  Исуса Христа,  приеми и чуй
тази наша молитва. Амин. Отче наш...

МОЛИТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ

Боже мой,  нека бъде волята  Ти.  Нека с мен се
случи това, което Ти желаеш, а не каквото аз желая. Ува-
жавам и обичам Твоята света воля! Желая всичко, което
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Ти желаеш, както Ти желаеш и колкото Ти желаеш, защо-
то Ти желаеш това и защото Те обичам,  и защото бих
искал да бъда колкото се може по-подобен на Исуса, своя
божествен Спасител. Амин.

АКТ НА ОТРИЧАНЕ

Боже мой, вярвам в твоята неизмерима доброта;
не само в добротата, която проявяваш към целия свят, а
специално в добротата, която проявяваш към мен, бедно-
то създание, и нареждаш всичко за най-голямо добро.

И затова, Господи Боже, и когато не виждам и не
разбирам, когато не чувствам, вярвам, че състоянието, в
което се намирам и всичко, което ме сполита, е дело на
твоята любов. И обичам това повече, отколкото ако иначе
е щяло да ми бъде по-добре, но няма да е дошло от теб.
Предавам се в твоите ръце. Прави с мен това, което ти ха-
ресва, а на мен дай утеха, че ти се покорявам. Амин.

МОЛИТВА НА СЪПРУЗИ, КОИТО НЯМАТ ДЕТЕ, 
НО ГО ЖЕЛАЯТ

Марио и Йосифе, вие, които познавате родителс-
ките радости, измолете за нас от нашия Спасител да се
сдобием със здраво дете, което желаем горещо.

Но ако това да нямаме собствени деца е с Божие
позволение, дайте ни смелост и любов, за да осиновим и
за Бога да отгледаме някое изоставено дете. Амин.
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МОЛИТВА НА БРЕМЕННА ЖЕНА ЗА ДЕТЕТО

Марио, наблюдавай детето ми, което нося, за да
бъде винаги благородно, щастливо и почтено.

Помогни ми да обичам още повече мъжа си, ба-
щата на моето дете.

Позволи  ми  да  те  помоля  раждането  да  бъде
колкото се може по-малко болезнено, макар че очаквам
радост заради новия човек.

Бди над лекарите, които се грижат за мен и дете-
то и им помогни съвестно да изпълнят задълженията си.

Нека  животът  на  това  дете  бъде  за  твоя  слава,
Господи, в здраве и болест, в успех и неуспех.

Господи, ти възложи на Мария да бъде Майка на
твоя Син. Благодаря Ти, че ми възложи да бъда майка на
още едно Твое дете.

Помогни ми, Марио, великодушно и с радост да
принеса в жертва трудностите на бременността и ражда-
нето за доброто на детето си.

Марио, Майко, Защитнице на бременните, моли
се за нас!

Амин.

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ АНТОН

Прекрасни свети Антоне, толкова прославен с чу-
десата  си,  ти  си  толкова  щастлив,  че  в  ръце  си  поел
Господа в образа на дете. Измоли ми от неговата доброта
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милостта, която от дъното на сърцето си горещо желая...
Ти  си  така  милосърден  към клетите  грешници.

Затова, не гледай вината на този, който те моли, а славата
Божия, която още веднъж ще възвеличаеш, и спасението
на душата ми, с което е свързана и тази молба, която сега
така горещо отправям към теб.

В  знак  на  благодарност  обещавам,  че  занапред
повече ще се старая да живея според евангелското уче-
ние, ще помагам на бедните, които ти толкова си обичал
и обичаш.  Благослови  това  мое  обещание и  измоли за
мен да му остана верен чак до смъртта си,

Така да бъде. Амин.

МОЛИТВА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

О Исусе, Спасителю,
Господи мой и Боже мой,
Боже мой и всичко мое,
Ти, който ни изкупи чрез жертва на кръста
и победи мощта на Сатаната,
моля те да ме освободиш
от всяко злотворно присъствие
и от всяко влияние на Лукавия!
Моля те за това в Твое Име;
моля те за това чрез твоите Рани;
моля те за това чрез твоята Кръв;
моля те за това чрез твоя Кръст;
моля те за това чрез застъпничеството на Мария,
Безгрешната и Скръбната.
Кръвта и водата, които изтекоха от твоите ребра
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нека се излеят върху мен и ме очистят,
освободят и изцелят! Амин.

МОЛИТВА СРЕЩУ ВСЯКО ЗЛО
(молитва за освобождение)

Господни Душе, Божи Душе, Отче, Сине и Свети
Душе, Пресвета Троице, Безгрешна Дево, ангели, архан-
гели и всички светии в рая, спуснете се върху мен. На-
прави ме по-мек, Господи, меси ме, изпълвай ме, вземи
ме. Прогони от мен всички зли сили; унищожи ги, разбий
ги, за да мога да се почувствам добре и да върша добро.

Изгони от мен всякакви магии, врачувания, чер-
на магия, черни литургии, суеверия, пристрастеност, про-
клятия, зло око; причинени от дявола безпокойства, об-
себване от дявола, обладаване от дявола; всичко онова,
което е зло, грях, завист, ревност, изневяра; физическа,
душевна,  морална,  духовна,  дяволска  болест.  Изгори
всички тези злини в ада, така че никога повече да не спо-
летят нито мен, нито което и да е друго създание на света.

Нареждам и заповядвам чрез силата на Всемогъ-
щия Бог, в Името на Исуса Христа Спасителя, чрез застъ-
пничеството на Безгрешната Дева, на всички нечисти ду-
хове, всички същества, които ме безпокоят, сега веднага
да ме напуснат, завинаги да ме оставят и да отидат във
вечния ад, вързани от св. архангел Михаил, от св. Гавра-
ил, от св. Рафаил, от нашите ангели пазители, смачкани
под нозете на Пресветата Безгрешна Дева! Амин.
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МОЛИТВА СРЕЩУ МАГИИ И УРОКИ
(молитва за освобождение)

Кирие елейсон27. Господи, Боже наш, Господарю
на вековете, всемогъщи и всемощни, Ти, който си създал
всичко и всичко преобразяваш единствено чрез  волята
си; Ти, който във Вавилон превърна в роса седем пъти по-
силно нажежена пещ, като защити и спаси трима свети
Свои младежи; Ти, който си учител и лекар на нашите
души; Ти, който си спасение за онези, които се обръщат
към теб, молим те и те призоваваме, унищожи, изгони,
обърни в бягство всяка дяволска сила, всяко сатанинско
присъствие и изкушение, всяко зло влияние и магия или
зло око на зли и злонамерени хора,  които са насочени
срещу твоя слуга...

Направи така, че вместо завист и магии да се из-
лее изобилие от блага, сила, успехи и любов. Ти, Господи,
който обичаш хората, протегни мощните си ръце и издиг-
натите си и мощни мишци, и ела на помощ и посети това
свое подобие, като му изпратиш Ангела на спокойствие-
то, силния, за да защити душата и тялото и да отстрани и
прогони всяка зла сила, всяка отрова и уроки от покваре-
ни и завистливи хора; така че под крилото Ти Твоят мо-
лещ подопечен с благодарност да може да пее: „Господ
ми е помощник, няма да се убоя, какво ще ми стори чо-
век?“28; и още: „Няма да се боя от злото, защото Ти си с
мен, Ти си моят Бог, моята сила, моят могъщ Господар,
Господар на мира, Отец на бъдещите векове“.

27 гр.  Κύριε, ἐλέησον, Господи, помилуй (Господи, помилвай (ме/
ни), Господи, смили се) (Бел. прев.)

28 Посл. евреи, 13, 5-6; вж. също: Второзаконие, 31, 6; Псалм 118, 6
(Бел. прев.)
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Да, Господи, Боже наш, смили се над своето по-
добие и спаси своя слуга... от всяка вреда или заплаха от
уроки, защити го и го постави над всяко зло; чрез застъп-
ничеството на повече от благословената славна Богоро-
дица,  Майка  Божия  и  завинаги  Дева  Мария,  светлите
архангели и всички твои светии. Амин!

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИТЕ АРХАНГЕЛИ

Свети архангеле Михаиле,
със светлината си ни просветли!
Свети архангеле Михаиле,
с крилете си ни защитавай!
Свети архангеле Михаиле,
с меча си ни отбранявай!

Свети архангеле Рафаиле,
пази ни на нашите пътища,
лекувай ни от нашите болести,
принеси молитвите ни
пред лицето на Всевишния;
измоли за нас от Господа
ангелска чистота за душите и телата!

Свети архангеле Гавраиле,
помогни ни
истински да опознаем
и горещо да възлюбим
Божественото Сърце на нашия Спасител,
Господа Исуса Христа,
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и Безгрешното Сърце
на Неговата и нашата,
пресветата и най-скъпата, Майка Мария,
Царица на Небето и земята!

ЛИЧЕН ЕКЗОРЦИЗЪМ

Всеки може да го приложи на себе си, както и на
други лица, които не присъстват. Трябва да се прекръс-
тите със светена вода,  след това да  кажете,  по въз-
можност на глас, особено във всички тежки моменти,
изпитания и изкушения, по време на голям страх и обър-
кване, в пристъп на тревога и уплаха, в отчаяние, преди
всички важни работи и решения, пред враждебно настро-
ени хора, а особено при болест и в смъртен час:

† В ИМЕТО НА ИСУСА ХРИСТА и в ИМЕТО НА МА-

РИЯ,
заповядвам ви, духове от ада,
махнете се от нас (нея, него, тях)
и от това място (негово, нейно, тяхно),
и не се осмелявайте да се върнете обратно
да ни търсите и да ни навредите!
ИСУСЕ, МАРИО! (три пъти).
Свети Михаиле, бори се за нас!
Свети ангели пазители,
опазете ни (го, я, ги)
от всички примки на злия неприятел!
Благослов † от Отца,
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любов † от Сина

и сила † от Светия Дух,

Майчина защита от небесната Царица,
помощ от светия Ангел
и застъпничество от Светиите
бъди с нас (с него, с нея, с тях)
навсякъде и винаги! Амин!

МОЛИТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Господи Исусе, покланям ти се и ти благодаря,
чрез вярата, която си ми дали при кръщението.
Ти си Син Божи, който е станал човек.
Ти си Месия, Спасител.
В този миг желая да ти кажа като Петър:
„няма под небето друго име, дадено на хората,
чрез което да можем да се спасим!“29

Приемам те, Господи Исусе,
в сърцето си и в живота си;
желая да бъдеш мой съвършен Господар!
Прости греховете ми,
както прости греховете
на парализирания в Евангелието.
Очисти ме с божествената си Кръв!
Пред нозете ти поставям
страданието си и болестта си.
Изцели ме, Господи,
чрез мощта на прославените си Рани,

29 Деяния, 4,12 (Бел. прев.)
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чрез своя Кръст,
чрез своята най-скъпоценна Кръв!
Ти си Добрият Пастир,
а аз съм една от овцете от твоето стадо:
изпитай състрадание към мен!
Ти си Исус, който каза:
„Искайте и ще ви се даде“30.
Господи, народът на Галилея идваше
и поставяше своите болни пред нозете ти
и ти ги изцеляваше.
Ти си винаги един и същ.
Ти винаги имаш една и съща сила.
Вярвам, че можеш да ме изцелиш,
защото имаш същото съчувствие, което изпитваше
към болните, които срещаше,
защото Ти си Възкресението и Животът.
Благодаря Ти, Исусе, за онова, което ще сториш.
Приемам плана на твоята любов за мен.
Вярвам, че ще откриеш пред мен славата си,
И още преди да знам как ще ми помогнеш,
ти благодаря и те възхвалявам.
Амин.

МОЛИТВА ЗА ВЪТРЕШНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Господи Исусе, ти дойде,
за да изцелиш ранените и тревожни сърца.
Моля те да изцелиш травмите,
които причиняват безпокойство в сърцето ми!

30 Матей, 7,7; Лука, 11,9 (Бел. прев.)
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Моля те, по специален начин да изцелиш
онова, което е причина за грях!
Моля те да влезеш в живота ми
и да ме изцелиш от душевните травми,
които са ме сполетели в детска възраст,
и от онези рани, които са ми причинили тези травми
през целия ми живот!
Господи Исусе, на теб са познати проблемите ми.
Тях всички ги поставям в Сърцето ти на Добър Пастир.
Моля те, чрез силата на онази голяма Рана,
отворена в Твоето Сърце,
да изцелиш малките рани на моето сърце!
Изцели раните в моите спомени
така че нищо от онова, което ми се е случило
да не бъде източник на болка, тревога и загриженост!
Изцели, Господи,
всички онези рани, които през живота ми
са причинили корени на греха!
Искам да простя
на всички онези, които са ме обидили.
Виж онези от вътрешните ми рани,
заради които не съм способен да простя.
Ти, който си дошъл да изцелиш съкрушените сърца,
изцели моето сърце!
Изцели, Господи, онези мои интимни рани,
които са причина за телесни болести!
Дарявам ти сърцето си;
приеми го, Господи, очисти го
и ми дай чувствата на Твоето Божествено Сърце!
Помогни ми да бъда смирен и кротък!
Дари ми, Господи,
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изцеление от болката, която ме измъчва,
заради смъртта на скъпи хора!
Направи така, че отново да добия спокойствие и радост,
заради сигурността, че Ти си Възкресението и Животът!
Направи ме достоверен свидетел
на Твоето Възкресение,
на Твоята победа над греха и смъртта,
на Твоето присъствие като Жив сред нас! Амин.

МОЛИТВА ЗА ПРЕДАВАНЕ В БОЖИТЕ РЪЦЕ

Господи, очисти ме от всичко,  което не е твое!
Желая  да  бъда  твой чист  съсъд и  безусловно да  ти  се
даря. Желая да бъда изцяло твой; очисти ме от всичко,
което ми пречи да ти служа без всякакъв страх. Вдъхни,
Господи, своята любов в мен, за да мога да обичам всич-
ки и да горя за другите. Господи, освободи ме от мен са-
мия, от моето „аз“,  което винаги се противи да плавам
спокойно с теб в твоя океан от любов. Желая твоята лю-
бов да ме преобрази в себе си, така че да не живея вече
аз, а ти, Христе, да живееш в мен. Предавам ти сърцето
си, душата си, тялото си, разума си, паметта си и волята
си – на твое разположение, в твоите ръце ги поставям, в
твоята света воля. Върши с мен каквото искаш, води ме,
давай ми сила, укрепвай ме, обновявай ме. Предавам ти
семейството си, поверявам ти всичко. Посвещавам се на
Твоето Пресвето Сърце и Безгрешното Сърце на твоята
най-скъпа Майка.  Желая това предаване да извършвам
всекидневно и да съзнавам твоята любов и твоето мило-
сърдие. Господи, ти си моята сигурност, ти си мое мило-
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сърдие  и  любов,  която  покрива  всички  мои  грешки.
Амин.

ИСУСЕ, ОБНОВИ НИ И НИ ОСВЕТИ

Господи,  дай ми  чисто  и  покорно  сърце,  сърце
скромно и смирено, искрено и предано! Желая да бъда
искрен, скромен, смирен, изпълнен с любов към всички,
но не успявам да стана такъв. Господи, разруши всички
спънки, разкъсай веригите в мен, за да се боря чрез Твоя-
та милост! Желая да обичам, желая да оздравея, желая да
стана по-добър, различен, колкото се може по-подобен на
Теб!

Ела, Господи, Исусе, ела! Господи, разруши всич-
ки спънки, разкъсай веригите в мен! Освободи ме от вся-
ко зло в душата и тялото, изцели ме! Отказвам се от вся-
ко зло и вярвам, че ще ме освободиш, изцелиш. Нека све-
тата Ти воля се изпълни в мен. Дай ми милостта си, за да
се боря! Желая да обичам, желая да оздравея, желая да
стана по-добър, различен, колкото се може по-подобен на
Теб!

Ела, Господи Исусе, и чрез своето всемогъщест-
во, своята любов, разруши всички зидове, всичко, което
ми пречи да дойда при теб! Исусе, със своята Кръв запе-
чати  всяко  зло,  което  ме  връхлита,  изцели  раните  ми,
умий  всички  руини,  развалини  в  мен;  желая  да  стана
свет! Желая да ти сътруднича, желая Твоят Свети Дух да
ме води към цялата Истина. Расти, Господи, в мен! Мое-
то „аз“ е голямо, желая да изчезне. Желая да бъда малък,
скромен, желая да стана свет!
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Помогни  ми,  Господи,  всичко,  което  желая,  да
осъществя чрез твоята милост! Дай ми милостта си, Гос-
поди,  за  да се боря;  винаги да съзнавам твоята любов,
твоето търпение, твоето милосърдие, твоята прошка! Дай
ми милостта на смиреното покаяние, за да признавам във
всеки миг пред себе си и пред теб, Боже, че смирено се
покайвам затова,  че наранявам и наскърбявам Сърцето
ти! Покаяние, покаяние, покаяние смирено ми дай, за да
не злоупотребявам повече с твоето милосърдие!

Без твоята милост, Господи, не мога нищо добро
да сторя, а ти, Господи, не можеш и да ми влееш милост-
та си, ако не се отворя пред теб, ако не ти сътруднича.
Отвори сърцето ми; бъди, Господи, винаги в мислите ми,
думите ми и делата ми! Дай ми сила, очисти ме, освободи
ме, направи ме способен, обнови ме, изцели ме, изцели
душата ми, изцели тялото ми, прочисти мислите ми, умий
ме с Кръвта си! Клет съм, слаб съм, окаян, непостоянен.
Говоря едно, върша друго. Духът иска своето, тялото ис-
ка своето; слабо се боря, отчаян съм. Когато не ми върви,
не приемам себе си. Дай ми милост да приема себе си и
другите! Дай ми милост да простя на себе си и на други-
те! Господи, обгърни сърцето ми с Духа си! Просветли
разума ми, укрепи волята ми, за да приема Твоята воля!
Излей своя Свети Дух в мен! Донеси спокойствие и лю-
бов, твърда, жива вяра и непоколебима надежда!

Ела, Душе Свети; ела, Душе Свети, обнови духа
ми, за да мога с теб и чрез теб да изпълнявам волята на
Отца! Ела, Душе Свети; ела, Господи Исусе, с огъня на
любовта си всичко, което е в мен изгори! Ела, Господи
Исусе; ела, Господи Исусе; ела, Господи Исусе, ела, не за-
къснявай! Нека Кръвта ти най-чиста заклокочи, да потече
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във вените ми, в сърцето ми, в мислите ми! Всичко, което
е в мен, Господи, обнови и благослови! Призова ни да бъ-
дем свети. Благодаря ти, че желаеш всички ни да осве-
тиш!

Бъди благословен, Исусе, в Пресветата Евхарис-
тия! Бъди благословен, Исусе, във всяка душа! Промени,
Исусе, всички нас, нашите семейства; освободи, обнови
всички нас; изцели ни, Господи, нашите души и тела!

Исусе, освободи ме от всякакъв страх, съобразя-
ване,  високомерие,  себелюбие,  безпокойство,  гняв,  не-
прощаване, от всяко зло в душата и тялото! Исусе, Исусе,
Исусе,  отвори сърцето ми, отвори сърцето ми! Отвори,
Господи, и призови всички сърца да се върнат при Теб!
Исусе, Исусе, Исусе, желая да живея само в твое присъс-
твие, желая да ти сътруднича и да се слея завинаги с теб!

Исусе, Исусе, Исусе, благодаря ти за всичко, кое-
то си ми дал, което сега ми даваш и което ще ми дадеш!
Благодаря ти за твоя Свети Дух, който ме учи как трябва
да се моля! Благодаря ти, че ни изпрати Духа си да ни
учи, пази, защитава, отбранява, просветлява, освещава и
води към своя Отец!

Ела,  Исусе!  Ела,  Исусе!  Ела,  Свети Душе!  Ела,
Свети  Душе,  във  всяко  сърце  и  във  всяка  душа!  Ела,
Господи Исусе Христе!

Маранатха! Маранатха! Маранатха! Амин. Але-
луя.

МОЛИТВА ЗА ВЪТРЕШНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Исусе, чрез своята любов, доброта и милосърдие,
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те моля да влезеш в корените на състоянието, в което се
намирам. Моля те да влезеш в корените на моите травми,
страхове, шокове, които съм изживял/изживяла в утроба-
та на майка си, в детството си и през целия си живот. Ела,
Исусе, в това наранимо пространство. Потопи ме в своята
Пресвета Кръв; умий ме, освободи ме, изцели ме. Ела,
Господи Исусе Христе, изпълни сърцето ми с вяра и лю-
бов, за да ти повярвам, Исусе, че във всички тези мигове
на нараняване и във всички тези ситуации си присъствал.
Дай  ми  милост,  за  да  усетя  твоята  прегръдка,  твоята
топлина, твоето свето присъствие. Успокой в мен цялото
ми същество, което тогава е било обезпокоено, уплашено,
ранено, засегнато.

Христе,  Боже  мой,  донеси  СПОКОЙСТВИЕ  в
сърцето ми. Нека Твоето СПОКОЙСТВИЕ се възцари в
мен, СПОКОЙСТВИЕ, което само ти можеш да дадеш.

Христе, Боже мой, изцели ме, изцели в мен това
пространство, наранено детство. Освободи ме от болката,
която ми е нанесена; от страха, от шока, от безпокойст-
вието, омразата, която се е изляла върху мен. Отстрани
всичко,  което тогава дълбоко е наранило сърцето ми и
обременило негативно ума ми. Ти, Исусе, можеш всичко.
Тогава си присъствал; направи така, че да повярвам, че в
онези мигове си бил тук, когато съм бил/била засегнат/а
и разгневен/а на онези, които са ме наранили. Отстрани,
Господи, целия гняв, непрощаване, отхвърляне, тъга, ко-
ято тогава е изпълвала сърцето ми. Исусе, внеси на това
място любовта, спокойствието и радостта на присъствие-
то Си. Изпълни ме със Светия Дух. Изцели ме от непро-
щаването и неприемането. Изпълни ме с всепрощаваща,
изцеляваща сила.  Нека Любовта Ти залее сърцето ми и
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влезе във всяко кътче на сърцето ми, за да мога винаги с
готовност в сърцето да обичам, да прощавам, да дарявам
себе си и бъда на Твое разположение, Боже, по начин, по
който Ти желаеш.

Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Исусе! Благо-
даря Ти, Исусе!

Прославям  Те,  Исусе!  Възхвалявам  Те,  Исусе!
Почитам Името Ти!

Исусе, обичам Те!
Предавам се в твоите ръце. Върши с мен каквото

поискаш. Предавам ти се чрез Мария и ме води чрез нея.
Амин.

ДУШО ХРИСТОВА

Душо Христова, освети ме!
Тяло Христово, спаси ме!
Кръв Христова, напой ме!
Вода от ребрата Христови, умий ме!
Мъки Христови, дайте ми сила!
О, добри Исусе, чуй ме!
Скрий ме сред раните си
и не позволявай да се отделя от теб!
От злобния неприятел ме защити!
В часа на смъртта ми ме призови
и заповядай ми да дойда при теб,
за да те възхвалявам и славя с твоите светии
во веки веков! Амин.
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ВЕЛИЧАЕ

Величае душата ми Господа,31

и духът ми ликува заради Бога, моя Спасител,
защото погледна милостиво на ниското положение на 
слугинята Си;
и, ето, отсега
ще ме облажават всички поколения.
Защото Всесилният стори за мене велико дело;
и свето е Неговото име.
И от род в род неговата милост
е върху онези, които с боязън Го почитат. 
Извърши силни дела със Своята мишца;
разпръсна онези, които имаха надменни помисли в 
сърцето си.
Свали владетели от престолите им.
И въздигна смирени.
Гладните напълни с блага,
а богатите отпрати празни.
Взе под закрила Израил, Своя слуга,
както бе обещал на бащите ни,
като си спомни за Своята милост
към Авраама
и към неговото потомство до века.

Слава на Отца и сина и Светия Дух!
Както беше в началото, и сега, и всякога,
и във веки веков. Амин.

31 Лука, 1,46-55 (Бел. прев.)
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