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BEATA VERGINE MARIA  
DI FATIMA  

 
ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ  
RITI DI INTRODUZIONE  

 
Св: Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo  
Вс: Амин. 
Св: La grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo, l'amore di Dio Padree la 
comunione dello Spirito Santo sia con 
tutti voi.  
Вс: И с твоя дух. 
Св: Fratelli e sorelle, per celebrare 
degnamente i santi misteri, 
riconosciamo i nostri peccati.  
Изповядвам пред Всемогъщия Бог 
и пред вас, братя и сестри, че мно-
го съгреших с мисли, думи, дела и 
опущения. Моя вина, моя вина, 
моя преголяма вина. Затова моля 
Блажената Мария, всякога Дева, 
всички ангели и светци, и вас, 
братя и сестри, да се молите за ме-
не пред Господа, нашия Бог. 
Св: Dio onnipotente abbia 
misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Вс: Амин.  
Господи помилвай ни ... 
Слава във висините Богу ... 
 
КОЛЕКТА COLLETTA  
O Dio, tu hai voluto che Maria, Madre 
del tuo Figlio, fosse anche nostra 
Madre; fa’ che, perseverando nella 
penitenza e nella preghiera per la 
salvezza del mondo, ci adoperiamo 
con tutte le forze per la crescita del 
regno di Cristo. Egli è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.   
Вс: Амин. 
 

ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО  
 
Четене от Откровението на Свети 
Иван Апостол. 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 
10ab  
Тогава на небето се отвори храмът 
на Бога, и се яви ковчегът на завета 
Му в Неговия храм; И яви се на не-
бето голяма поличба - жена, облече-
на в слънце; под нозете й - месечи-
ната, а на главата й - венец от два-
найсет звезди; След това се яви дру-
га поличба на небето: ето, голям 
червен змей със седем глави и десет 
рога, а на главите му - седем корони; 
опашката му повлече третината от 
небесните звезди и ги свали на земя-
та. Змеят застана пред жената, която 
щеше да ражда, та, кога роди, да 
изяде детето й. И тя роди мъжко де-
те, което ще управлява всички наро-
ди с железен жезъл; и детето й бе 
грабнато и занесено при Бога в 
престола Му. А жената побягна в 
пустинята, дето тя имаше приготве-
но място от Бога. И чух на небето 
висок глас да говори: сега настана 
спасението и силата и царството на 
нашия Бог и властта на Неговия 
престол, понеже е свален клеветни-
кът на братята ни, който ги клевете-
ше пред нашия Бог денем и нощем.  
Това е Божие слово 

 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 
Пс 44, 11-12. 14-15. 16-17  
 
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и 
забрави твоя народ и дома на баща 
си. И силно ще пожелае Царят твоя-
та красота, защото Той е твой Гос-
под, и ти Му се поклони. О 
 Всичката слава на царската дъщеря 
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е вътре; нейната дреха е със злато ве-
зана; в изпъстрена дреха я довеждат 
при Царя; след нея водят при Тебе 
девици, нейни дружки. О 
Довеждат ги с веселие и ликуване, 
влизат в Царевия чертог. Вместо Тво-
ите бащи, ще бъдат Твоите синове; 
Ти ще ги туриш князе по цяла земя.  

 
ВТОРО ЧЕТИВО 

 
Четене от първото послание на Све-
ти Павел Апостол до коринтяни. 
15,20-26 
Братя, Христос възкръсна от мъртви 
и за умрелите стана начатьк.. Поне-
же, както смъртта дойде чрез човека, 
тъй и възкресението от мъртви дойде 
чрез Човека. Както в Адама всички 
умират, тъй и в Христа всички ще 
оживеят; но всеки по своя ред: на-
чатьк е възкръсналият Христос; пос-
ле, при Неговото идване, ще възкръс-
нат ония, които са Христови; а след 
това ще бъде краят, когато Той пре-
даде царството Богу и на Отца, кога-
то унищожи всяко началство, всяка 
власт и сила. Защото Той трябва да 
царува, докато тури всички врагове 
под нозете Си. А най-последен враг, 
който ще бъде унищожен, е смъртта, 
Това е Божие слово. 
 
АЛИЛУЯ  
Ако някой Ме обича, ще пази слово-
то Ми, казва Господ; и Моят Отец ще 
го възлюби и ще дойдем при него.  

 
ЕВАНГЕЛИЕ 

 
Четене от светото Евангелие според 

Лука 11, 27-28  
Когато Исус говореше на народа, ед-
на жена издигна глас от народа и Му 
рече: блажена е утробата, която Те е 

носила, и гърдите, от които си сукал! 
А Той рече: да, но блажени са и тия, 
които слушат словото Божие и го па-
зят. Това е слово Господне. 
 
 

CREDO  
 

Вс: Вярвам в един Бог, Всемогъ-
щия Отец, Творец на небето и на 
земята, на всички видими и неви-
дими неща. И в един Господ Исус 
Христос, Единороден Син Божи, 
роден от Отца преди всички веко-
ве. Бог от Бога, Светлина от Свет-
лината, истински Бог от истинс-
кия Бог. Роден, несътворен, едино-
същ с Отца, чрез Когото всичко е 
станало. Който за нас човеците, и 
за наше спасение, слязъл от небето 
и се въплътил от Дева Мария под 
действие на Светия Дух и станал 
човек. Разпънат бил също за нас 
при Понтийския Пилат; страдал и 
бил погребан и възкръснал на тре-
тия ден според Писанията; и се 
възнесъл на небето, седи отдясно 
на Отца. И пак ще дойде със слава 
да съди живите и мъртвите и Цар-
ството Му няма да има край. Вяр-
вам в Светия Дух, Господ и Жи-
вотворящ, Който произхожда от 
Отца и Сина; Който ведно с Отца 
и Сина е обожаван и славословен; 
Който е говорил чрез пророците.  
Вярвам в една, света, католическа 
и апостолска Църква. Изповядвам 
едно кръщение за опрощаване на 
греховете и очаквам възкресение-
то на мъртвите и живота на бъде-
щия свят. Амин. 
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МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ 
PREGHIERA DEI FEDELI  
Възлюбени братя и сестри, Бог е ис-
кал Пресвета Дева Мария, Майка на 
Неговия Син, да бъде пълна с вся-
каква благодат и благослов. Да се по-
молим, за да ни направи съучастни-
ци в това богатство – църквата и ця-
лото общество. 
 
Да се помолим за светия отец папа 
Франциск, за нашите епископи, 
свещеници, дякони, особено тук 
присъстващи, и за всички богупос-
ветени, с цялото си сърце и душа 
да се ангажират в духовна грижа 
за повереното им стадо. 
 
Да се помолим за цялата Божията 
Църква и по особен начин за на-
шата епархия в 370 годишнината 
от основаването й, животът на 
всички нас да свидетелства за тях-
ната святост. 
 
Да се помолим за нови свети, све-
щенически и монашески звания, 
които чрез себеотдаване на Прес-
ветата Дева Мария във вярност и 
постоянство да разгласяват Божие-
то Царство навсякъде по света. 
 
Да се помолим за това място и за 
всички поклонници, които ще се 
молят тук в новото светилище, по-
читайки блажената Дева Мария от 
Фатима, да бъдат възнаградени 
чрез нейната майчина грижа. 
 
Да се помолим за починалите вер-
ни, за да получат наградата си в 
триумфиращата небесна Църква. 
 
Да се помолим за нас самите, чрез 
застъпничеството на Дева Мария 

от Фатима, да изграждаме Църк-
вата тук на земята и бъдем верни 
свидетели на Евангелието. 
 
Всемогъщи Боже, приеми благоск-
лонно нашите молитви и направи та-
ка, че да пребъдваме в Твоята любов. 
Чрез Христа нашия Господ.  Амин.   
 

ЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ 
LITURGIA EUCARISTICA  

 
Benedetto sei tu, Signore, Dio 
dell'universo: dalla tua bontà abbiamo 
ricevuto questo pane, frutto della terra e 
del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a 
te, perché diventi per noi cibo di vita 
eterna. 
 
Benedetto sei tu, Signore, Dio 
dell'universo: dalla tua bontà abbiamo 
ricevuto questo vino, frutto della terra, 
e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo 
a te, perché diventi per noi bevanda di 
salvezza.  
 
Св: Pregate, fratelli, perché il mio e 
vostro sacrificio sia gradito a Dio, Pa-
dre onnipotente.  
Вс: Господ да приеме от твоите ръ-
це това жертвоприношение за чест 
и слава на Своето име, за наша 
полза и за благото на цялата Си 
свята Църква.  
 
МОЛИТВА НАД ДАРОВЕТЕ  
SULLE OFFERTE  
Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo 
nel gioioso ricordo della Vergine Madre 
ed esaudisci la nostra preghiera; ci aiuti 
e ci soccorra il Cristo, uomo di Dio, 
che si offrì per noi Agnello senza 
macchia sulla croce. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli   
Вс: Амин. 
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Предисловие 
 
Св: Il Signore sia con voi.  
Вс: И с твоя дух. 
Св: In alto i nostri cuori.  
Вс: Отправени са към Господа. 
Св: Rendiamo grazie al Signore, nos-
tro Dio.  
Вс: Достойно и праведно е. 
E’veramentecosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, rendere 
grazie sempre e in ogni luogo a te, 
Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
Nella tua bontà senza limiti hai offerto 
alla tua Chiesa in Maria di Fatima uno 
specchio esemplare del culto a te 
gradito.È lei la Vergine in ascolto, che 
accoglie lieta le tue parole e le medita 
incessantemente nel suo cuore. È la 
Vergine orante, che esalta nel cantico di 
lode la tua misericordia, intercede 
sollecita in favore degli sposi, 
e si unisce con gli Apostoli in preghiera 
unanime. È la Vergine feconda, che per 
la potenza dello Spirito genera il Figlio, 
e presso la croce è proclamata Madre 
del popolo della nuova alleanza. E noi, 
uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con 
gioia l'inno della tua lode: 
Вс: Свет, свет, свет ... 

 
ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА 
PREGHIERA EUCARISTICA 

 
Padre veramente santo, fonte di ogni 
santità, santifica questi doni con 
l'effusione del tuo Spirito perché 
iventino per noi il corpo e + il sangue 
di Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli, offrendosi liberamente alla sua 
passione, prese il pane e rese grazie, 
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e 
disse: 
 

PRENDETE, E MANGIATENE 
TUTTI:  
QUESTO É IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il 
calice e rese grazie, lo diede ai suoi 
discepoli, e disse: 
 
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO É IL CALICE DEL MIO 
SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA 
ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI 
ME. 
 
Св: Mistero della fede.  
Вс: Твоята смърт възвестяваме, 
Господи, и Твоето Възкресение 
прославяме, в очакване на Твоето 
славно пришествие. 
 
Celebrando il memoriale della morte e 
risurrezione del tuo Figlio,  
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il 
calice della salvezza, 
e ti rendiamo grazie per averci ammessi 
alla tua presenza 
a compiere il servizio sacerdotale. 
Ti preghiamo umilmente: 
per la comunione al corpo e al sangue 
di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo 
corpo. 
    
1C Спомни Си, Господи за Твоята 
Църква, разпространена по целия 
свят и тук свикана в деня, в който 
Христос победи смъртта и ни напра-
ви участници в Своя безсмъртен жи-
вот.  
И усъвършенствай я в любовта заед-
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но с нашия Папа N и нашия Епископ 
N, и всички църковни служители. 
 

2C Спомни Си за нашите братя и 

сестри, които заспаха с надежда за 

възкресение, и за всички умрели в 

Твоята милост, и допусни ги да се 

наслаждават на светлината на Твоето 

лице. Молим Ти се, смили се над 

всички нас, за да заслужим с блаже-

ната Богородица, Дева Мария, с ней-

ния благочестив съпруг св. Йосиф, с 

блажените Апостоли и всички Свет-

ци, които са Ти били винаги угодни, 

да участваме във вечния живот и да 

Те хвалим и славословим. Чрез Ису-

са Христа, Твоя Син. 

 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

a te, Dio, Padre onnipotente, 
nell'unita dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Вс: Амин. 
 
ГОСПОДНЯ МОЛИТВА  
RITI DI COMUNIONE  
Св: Obbedienti alla parola del 
Salvatore e formati al suo divino 
insegnamento, osiamo dire: 
 
Вс: Отче наш, Който си на небеса-
та, да се свети името Ти, да дойде 
Царството Ти, да бъде волята Ти 
както на небето, така и на земята. 
Дай ни днес насъщния ни хляб и 
прости ни дълговете, както и ние 
прощаваме на нашите длъжници;  
и не ни въвеждай в изкушение, но 
избави ни от злото. 
Св: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni; e con 
l'aiuto della tua misericordia, vivremo 
sempre liberi dal peccato e sicuri da og-
ni turbamento, nell'attesa che si compia 
la beata speranza, e venga il nostro Sal-
vatore Gesù Cristo. 
Вс: Защото Твое е царството, сила-
та и славата навеки. 
Св: Signore Gesù Cristo, che hai detto 
ai tuoi apostoli: "Vi lascio la pace, vi 
do la mia pace", non guardare ai nostri 
peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e 
donale unita e pace secondo la tua vo-
lontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
Вс: Амин. 
Св: La pace del Signore sia sempre 
con voi.  
Вс: И с твоя дух. 
Св: Помирете се взаимно. 
Вс: Агнец Божи... 
 
Св: Beati gli invitati alla Cena del Si-
gnore. Ecco l'Agnello di Dio, che toglie 
i peccati del mondo. 
Вс: Господи, не съм достоен да вле-
зеш под моя покрив, но кажи само 
една дума и душата ми ще оздра-
вее. 
СЛЕДПРИЧАСТНА 
DOPO LA COMUNIONE  
Signore, che ci hai accolti alla tua 
mensa, conferma in noi il dono della 
vera fede, che ci fa riconoscere nel 
Figlio della Vergine il Verbo fatto 
uomo, e per la potenza della sua 
resurrezione guidaci al possesso della 
gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.  
Вс: Амин. 

 
RITI DI CONCLUSIONE  

Св: Sia benedetto il nome del Signore. 

Вс: От сега и до века. 

Св: Il nostro aiuto è nel nome del Si-
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ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ   

  

Св: В името на Отца и Сина, и Све-

тия Дух.  

Вс: Амин.  

Св: Благодатта на нашия Господ 

Исус Христос, любовта на Бога Отца 

и общението на Светия Дух да бъде с 

всички вас.  

Вс: И с твоя дух.  

Св: Братя и сестри, преди да отслу-

жим светите тайни, да признаем гре-

ховете си.  

Изповядвам пред Всемогъщия Бог 

и пред вас, братя и сестри, че мно-

го съгреших с мисли, думи, дела и 

опущения. Моя вина, моя вина, 

моя преголяма вина. Затова моля 

Блажената Мария, всякога Дева, 

всички ангели и светци, и вас, бра-

тя и сестри, да се молите за мене 

пред Господа, нашия Бог.  

Св: Да се смили над нас Всемогъщи-

ят Бог и след като ни прости грехове-

те, да ни въведе в живот вечен.  

Вс: Амин.   

Господи помилвай ни ...  

Слава във висините Богу ...  

Колекта   

Всемогъщи Боже, да ликуваме и да 

се веселим със света радост и искре-

на благодарност, защото Възнесение-

то на Христа, Твоя Син, е наша цел, 

надяваме се, че като членове на Не-

говото Мистично Тяло, ще се съеди-

ним с Него в славата Му. Който е Бог 

и с Тебе живее и царува в единство 

със Светия Дух през всички векове 

на вековете.  

Вс: Амин. 

 

Вс: Вярвам в един Бог, Всемогъ-
щия Отец, Творец на небето и на 
земята, на всички видими и неви-
дими неща. И в един Господ Исус 
Христос, Единороден Син Божи, 
роден от Отца преди всички веко-
ве. Бог от Бога, Светлина от Свет-
лината, истински Бог от истинс-
кия Бог. Роден, несътворен, едино-
същ с Отца, чрез Когото всичко е 
станало. Който за нас човеците, и 
за наше спасение, слязъл от небето 
и се въплътил от Дева Мария под 
действие на Светия Дух и станал 
човек. Разпънат бил също за нас 
при Понтийския Пилат; страдал и 
бил погребан и възкръснал на тре-
тия ден според Писанията; и се 
възнесъл на небето, седи отдясно 
на Отца. И пак ще дойде със слава 
да съди живите и мъртвите и Цар-
ството Му няма да има край. Вяр-
вам в Светия Дух, Господ и Жи-
вотворящ, Който произхожда от 
Отца и Сина; Който ведно с Отца 
и Сина е обожаван и славословен; 
Който е говорил чрез пророците.  
Вярвам в една, света, католическа 
и апостолска Църква. Изповядвам 
едно кръщение за опрощаване на 
греховете и очаквам възкресение-
то на мъртвите и живота на бъде-
щия свят. Амин. 
 

Молитва на верните 
 

Чрез Исус Христос, Който се е въз-
несъл на небесата и седи отдясно 
на Отца си, да поднесем към Бога 
нашите молби. 
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 1. Да се помолим за светата Църква, 
постоянно да известява Божията ис-
тина и да показва на света вечните 
ценности. 
 
2. Да се помолим за папа Франциск-
да събужда вяра в Христовото при-
съствие в човешките сърца. 
 
3. Да се помолим за децата, които за 
пръв път ще приемкат Исус в Свето-
то Причастие, винаги да Му бъдат 
верни. 
 
4. Да се помолим за тези, които пре-
бивават далече от семействата си, да 
бъдат съединени с близките си чрез 
молитвата и приемането на тайнства-
та. 
 
5. Да се помолим за невярващите да 
познаят истинския Бог, Който дава 
спасението и вечния живот. 
 
6. Да се помолим за мир в света. 
в  
7. Да се помолим за нас, участващи-
те в светата Литургия, винаги да бъ-
дем ученици Христови и вярно да 
изпълняваме Неговата воля. 
 
Боже, изслушай нашите молитви и 
направи, оживени от надеждата за 
бъдещата слава, с вяра да известя-
ваме на света Твоето спасение. 
Чрез Христа, нашия Господ. Амин. 
 
Молитва над даровете 
Боже, приеми даровете, които смире-
но Ти принасяме в чест на славното 
Възнесение на небето на Твоя Син, и 
стори, молим Ти се, чрез тази свеще-
на обмяна да получим благодатта да 
насочваме целия си живот към небе-
то. Чрез Христа нашия Господ.  

Следпричастна 
Всемогъщи вечни Боже, който даваш 
да се извършват светите Тайни от те-
зи, които странстват на земята, сто-
ри, молим Ти се, за там да копнее 
любовта на християнското благочес-
тие, където ние ще бъдем заедно с 
Тебе. Чрез Христа нашия Господ. 
Вс: Амин. 
 

ЕНОРИЙСКИ СЪОБЩЕНИЯ 
(13.05.2018)  

 
1. Идната неделя е тържеството 
Петдесятница.  
 
2. Месец май е посветен по особен 

начин на Дева Мария. Нека да жела-

ем да вземаме участие в майската 

набожност, която провеждаме всяка 

вечер след светата литургия. 

 
3. Миропомазанието и Първото 
причастие в нашата енория ще се 
проведат на 24 юни, на тържеството 
Рождението на Свети Иван Кръсти-
тел.  
 
4. 13 май - неделя, няма да има ли-
тургия от 17:00 ч. 
 
5. От месец май до месец октомври 
на всяко 13-то число от месеца ще 
провеждаме в нашето светилище 
фатимска набожност. 
 
На всички пожелаваме приятна и 

спокойна седмица и вкусен обяд! 

 

О. Венци Николов 

/енорист/ 
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Исусовото възнесение ни напомя, че 

земното съществуване не е нашата 

главна цел. Земята е само един ма-

лък етап по пътя към Бащинската къ-

ща. Небето – това е нашата истинска 

родина. До тази родина кани ни Бог. 

Там ни чакат ангелите и светците, 

там ни чакат нашите близки. Там са-

мият Бог ще e нашето истинско и 

пълно щастие. Исус е напуснал земя-

та, за да ни каже, 

че реалността е по 

богата от тази оче-

видна, всекидневна 

и безобразна. По-

някога ние се въз-

хищаваме от тази 

земя, от нейните 

тайни и красота – 

колко по вече тряб-

ва да тъгуваме за 

небесната красота. 

Възнесението Гос-

подне дава ни още един мотив за на-

деждата. Нашият живот тук на земя-

та ще свърши. Има такива, които си 

отиват от този свят с голям жал, дру-

ги с ужасен страх или безнадежност. 

Ние христянитe в смъртта трябва да 

виждаме нащето възнесение. Смърт-

та е за нас само преминаване от тази 

земя в небето. Вярата в Бога дава ни 

надежда за вечен живот. Само трябва 

да испълняваме Неговата воля. Както 

Исус, който изпълнявайки Божията 

воля възнесъл се на небето и седи от 

дясната страна на Бога, така и ние 

следвайки Исуса и изпълнявайки Бо-

жията воля ще заемем своето място в 

небето. Всеки от нас има там своето 

място потготвено от Исуса и само от 

нас зависи дали ще сме там. Трябва 

да се радваме днес и да благодарим 

на Бога, за Неговата голяма любов. 

Трябва да се радваме затова, че има-

ме в небето собствения си дом и ни-

кой освен нас не може да живее в не-

го. Може тук на зе-

мята нямаш хубава 

къща, а тази в коя-

то живееш може не 

струва нищо. Не се 

притеснявай в не-

бето имаш си прек-

расна къща и за 

онази къща трябва 

да мислищ всеки 

ден. Само няма да 

забравиш, че за да 

я спечелиш трябва 

да изпълняваш Божията воля. Само 

това Бог иска от тебе, и не Му каз-

вай, че не е прав, а прави всичко как-

вото Той иска. Само Той има ключо-

вете за Твоята къща и не ги търси 

при някой друг, освен Него. Нека се 

научим и ние заедно с апостолите да 

гледаме към небето, тогава няма да 

сме привързани твърде много към зе-

мята, ще умираме спокойно и няма 

да смятаме, че смъртта е нещо 

страшно.  

JMB 
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