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ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ
Св: В името на Отца и Сина, и Светия 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 отслужим светите тайни, да признаем греховете си.
Изповядвам пред Всемогъщия Бог
и пред вас, братя и сестри, че много 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 мене пред Господа, нашия Бог.
Св: Да се смили над нас Всемогъщият Бог и след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен.
Вс: Амин.
Господи помилвай ни ...
Слава във висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля. Хвалим Те, благославяме Те,
покланяме Ти се, славословим Те,
благодарим Ти заради великата
Ти слава, Господи Боже, Царю небесни, Боже, Отче Всемогъщи.
Господи, Сине Единородни, Исусе
Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца. Който отнемаш
греховете на света, помилвай ни.
Който отнемаш греховете на света, приеми молитвите ни. Който
седиш отдясно на Отца, помилвай
ни. Защото Ти само си свет, Ти само си Господ, Ти само си Всевишен, Исусе Христе, със Светия
Дух, в славата на Бога Отца.

Амин.
Колекта
Всемогъщи вечни Боже, дай да постигнем вечната радост, та смиреното
Ти стадо да дойде при Тебе, където
го предшествал неговият мощен
Пастир. Който е Бог и с Тебе живее
и царува в единство със Светия Дух
през всички векове на вековете.
Вс: Амин.
ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО
ПЪРВО ЧЕТИВО
В никой друг няма спасение.
Четене от деянията на Апостолите.
4,8-12
В онези дни:
Петър, като се изпълни със Свети
Дух рече: "Началници народни и
стареи Израилски, чуйте. Ако ние
сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той
изцерен, то нека бъде знайно на
всички вас и на целия народ Израилски, че чрез името на Исуса Христа
Назорея, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез
Него тоя стои пред вас здрав.
Този е камъкът, който, пренебрегнат
от вас, зидарите, става глава на ъгъла; и в никой друг няма спасение."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла
Славете Господа, защото Той е благ,
защото милостта Му е вечна. Подобре да прибягваме към Господа,
отколкото да се надяваме на човек. o
Славя Те, че ме послуша и стана мое
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спасение. Камъкът, който отхвърлиха
зидарите, той стана глава на ъгъла;
От Господа е това и е дивно в очите
ни. O
Благословен, който иде в името Господне. Благославяме ви от дома Господен. Ти си мой Бог, и ще Те славя;
Ти си мой Бог, и ще Те превъзнасям.

Моите Си и Моите Ме познават. Както Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца, и душата Си полагам за
овците. Имам и други овци, които не
са от тая кошара, и тях трябва да
приведа, и ще чуят гласа ми, и ще
бъде едно стадо и един пастир.
Затова Ме обича Отец, защото Аз си
давам душата, за да я приема пак.
ВТОРО ЧЕТИВО
Никой ми я не отнeма, но Аз съм от
Себе си я давам. И имам власт да я
Четене от първото послание на Све- дам, и власт пак да приема: тая запоти Иван Апостол. 3,1-2
вед получих от Отца."
Възлюбени:
Това е слово Господне.
Вижте, каква любов ни е дал Отец да се наречем чеда Божии и сме. За- Вс: Вярвам в един Бог, Всемогътова светът не ни знае, защото Него щия Отец, Творец на небето и на
не позна. Възлюбени, сега сме чеда земята, на всички видими и невиБожии, но още не е станало явно, дими неща. И в един Господ Исус
какво ще бъдем. Знаем само, че, кога Христос, Единороден Син Божи,
стане ясно, ще бъдем подобни на Не- роден от Отца преди всички векого, защото ще Го видим, както си е. ве. Бог от Бога, Светлина от Светлината, истински Бог от истинсТова е Божие слово.
кия Бог. Роден, несътворен, единоАлилуя. Аз съм добрият Пастир, същ с Отца, чрез Когото всичко е
казва Господ; и познавам овците Си, станало. Който за нас човеците, и
за наше спасение, слязъл от небето
и Моите Ме познават. Алилуя.
и се въплътил от Дева Мария под
действие на Светия Дух и станал
ЕВАНГЕЛИЕ
човек. Разпънат бил също за нас
Добрият Пастир полага при Понтийския Пилат; страдал и
душата си за овците си. бил погребан и възкръснал на третия ден според Писанията; и се
Четене от светото Евангелие според възнесъл на небето, седи отдясно
Иван.
10,11-18 на Отца. И пак ще дойде със слава
да съди живите и мъртвите и ЦарВ онова време: Исус каза:
"Аз съм добрият Пастир. Добрият ството Му няма да има край. Вярпастир полага душата си за овците вам в Светия Дух, Господ и Жиси. А наемникът, който не е пастир, вотворящ, Който произхожда от
комуто овците не са Негови, вижда Отца и Сина; Който ведно с Отца
вълка, че иде, оставя овците и бяга; а и Сина е обожаван и славословен;
вълкът разграбя и разпръсва овците. Който е говорил чрез пророците.
Наемникът пък бяга, защото е наем- Вярвам в една, света, католическа
и апостолска Църква. Изповядвам
ник, и не го е грижа за овците.
Аз съм добрият Пастир и познавам едно кръщение за опрощаване на
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греховете и очаквам възкресение- Вс: Господ да приеме от твоите ръто на мъртвите и живота на бъде- це това жертвоприношение за чест
щия свят. Амин.
и слава на Своето име, за наша
полза и за благото на цялата Си
Молитва на верните
свята Църква.
Молитва над даровете
Стори, молим Ти се, Боже, да се чувстваме винаги щастливи поради пасхалните Тайни, та непрекъснатото
действие на нашето изкупление да
ни бъде причина за вечна радост.
1. Да се помолим за Христовата Църк- Чрез Христа нашия Господ.
ва, та да води всички хора към един- Вс: Амин.
Чрез Исус Христос, Който събира
хората в Своята Църква, за да ги
предпази от злото и да ги дари с
живот, нека да отправим към Бога
нашите молитви.

ство в истината и любовта!

Предисловие

2. Да се помолим за папа Франциск, та Св: Господ да бъде с вас.
в неговото служене на Бога всички хора Вс: И с твоя дух.
да могат да видят отражението на Бо- Св: Горе сърцата.
жията доброта!

Вс: Отправени са към Господа.
Св: Да благодарим на Господа, нашия Бог.
Вс: Достойно и праведно е...
...
Вс: Свет, свет, свет Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с
Твоята слава. Осанна във висините. Благословен, Който идва в името Господне. Осанна във висините.

3. Да се помолим за свещеническите
призвания - нека да водят всички хора
към Исус, Добрият пастир!
4. Да се помолим за родителите, учителите и възпитателите, та да учат децата
и младежите да обичат истината и добротата!

5. Да се помолим за нашата християнска общност, та оживени от вярата и Евхаристична молитва
взаимната любов, да градим единен Бо- ...
жи дом!
Св: Тайна на вярата.

Вс: Твоята смърт възвестяваме,
Господи, и Твоето Възкресение
прославяме, в очакване на Твоето
славно пришествие.

Боже, изслушай милостиво
нашите молитви и дай ни благодат,
за да разгласяваме Твоето спасение на всички хора! Чрез Исус
Христос, нашия Господ! Амин.

Господня молитва
Вс: Отче наш, Който си на небесаЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ та, да се свети името Ти, да дойде
Царството Ти, да бъде волята Ти
Св: Молете се, та това мое и ваше както на небето, така и на земята.
жертвоприношение да бъде приятно Дай ни днес насъщния ни хляб и
пред Бога, Всемогъщия Отец.
прости ни дълговете, както и ние
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прощаваме на нашите длъжници;
и не ни въвеждай в изкушение, но
избави ни от злото.
Св: Молим Ти се, Господи, избави
ни от всички злини, благоволи да дадеш мир в наши дни, тъй че с помощта на Твоето милосърдие да бъдем винаги освободени от греха и
предпазени от всяко смущение, очаквайки блажената надежда и пришествието на нашия Спасител, Исус
Христос.
Вс: Защото Твое е царството, силата и славата навеки.
Св: Господи, Исусе Христе, Който
каза на Апостолите Си: Мир ви оставям, Моя мир ви давам, не гледай на
съгрешенията ни, а на вярата на Твоята Църква и, съгласно волята Си,
благоволи да я умиротвориш и обединиш. Ти, Който живееш и царуваш
през вековете на вековете.
Вс: Амин.
Св: Мирът Господен да бъде винаги
с вас.
Вс: И с твоя дух.
Св: Помирете се взаимно.
Вс: Агнец Божи, Който отнемаш
греховете на света, помилвай ни.
Агнец Божи, Който отнемаш
греховете на света, помилвай ни.
Агнец Божи, Който отнемаш
греховете на света, дари ни мир.
Св: Ето Агнецът Божи, който отнема
греховете на света. Блажени, които
са поканени на трапезата на Агнеца.
Вс: Господи, не съм достоен да влезеш под моя покрив, но кажи само
една дума и душата ми ще оздравее.

които изкупи с драгоценната кръв
на Твоя Син. Който с Тебе живее и
царува в единство със Светия Дух
през всички векове на вековете.
Вс: Амин.
МОЛИТВА ЗА МОНАШЕСКИ И
СВЕЩЕНИЧЕСКИ ЗВАНИЯ
Господи, Исусе Христе, Най- Висши
Божи Пастире,* Който призова апостолите и ги превърна във вестители
на Добрата Новина за Твоето спасение,* привлечи към Себе Си горещите и благородни сърца на младите,*
направи ги Свои наследници.* Стори
да споделят Твоя копнеж за всеобщото спасение,* да забележат молбите
на братя и сестри по целия свят * за
дара на вярата и взаимната молитва.*
Отговаряйки на Твоя зов,* нека да
продължат мисията на Църковното
израстване * и станат солта на земята.* Обърни милостивото Си призвание към сърцата на чистите и великодушни момичета;* дари ги с желание за евангеличнo съвършенство,*
да се отдадат на Църквата,* на Евангелието * и на нуждаещите се хора,
вършейки добро.* Царице на света и
Майко на Църквата,* вземи в ръцете
си нашата молитва * за обилни и свети свещенически и монашески звания * и представи я на Сина Си, Исуса Христа, Нашия Господ,* Който
живее и царува с Бога Отца в единство със Светия Дух,* през всички векове на вековете.* Амин.
ЕНОРИЙСКИ СЪОБЩЕНИЯ
ЧЕТВЪРТА ПАСХАЛНА
НЕДЕЛЯ (15.04.2018)

Следпричастна
Пастирю благи, погледни умилости- 1.В сряда 25 април няма да има света
вен стадото си и благоволи да поста- евхаристия от 10:00 ч., понеже ще
виш във вечните пасбища овците, бъдем на духовни упражнения.
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2. По случай 100 – годишния юбилей
от свещеническото ръкоположение
на св. Максимилиян Колбе и отслужената от него първа литургия, нашата францисканска и енорийска общност в гр. Плевен би желала да ви
покани на тържествена Евхаристия в
събота 28 април от 11:00 ч. в епархийното светилище „Дева Мария от
Фатима“ в гр. Плевен, както и на
скромен францискански обяд. Заповядайте!
3. Напомняме на всички семейства,
че организираме почивка с деца на
море в Бургас при отците капуцини
от 7 до 12 август. Желаещите да се
запишат при енорийския свещеник.
4. През изминалата седмица не успяхме да започнем ремонта на покрива на манастира, поради заетостта
на фирмата изпълнител, но през настоящата седмица ще започнем.
5. Относно промяната на презвитерума в нашата църква, през тези дни
заедно с художници и хора разбиращи от сакрална архитектура изработихме план и очакваме предложения
за изгледа, както и финансови оферти. Олтарът, амвонът,
дарохранителницата,
кръщелната купел и
поставката за пасхалната свещ ще бъдат
изградени от светла
травертина.
6. На всчики пожелаваме приятна и успешна седмица!

лидерите на Европейския Съюз и на
държавите-членки
да
осъзнаят
„демографската зима и спешността
да се действа чрез международни
инициативи”. Апелът е отправен от
Виена, където приключи асамблеята
на Ефкс, посветена на демографския
спад в Европа и неговите „социални
и демографски последици, които
изискват справяне”, без да се губи
повече време и без други извинения”, за „доброто на възрастните хора, за правата на младите и за бъдещето на нашите деца”.
В съставената по време на срещата
Резолюция на Ефкс се иска
„осъществяването на политика, която да признава главната, незаменима
и уникална позиция на семейството в
обществото.
Според
Ефкс,
„истинската политика за семейството
не е само обикновена социална подкрепа, а далновидна политика за общото благо”. Младите, които искат
да поемат отговорност и да си създадат семейство с деца, често са обезкуражавани от неподходящи политики, се посочва още в резолюцията.
Обърнато е внимание
и на подкрепата на
„палиативните грижи
и здравната политика,
за оказване помощ по
домовете, за защита
на достойнството на
всеки човек до естествената смърт” и за де
се
постави
„семейството на главно място в наЕФКС: СЕМЕЙСТВОТО НА
ционалната политика, като по този
ГЛАВНО МЯСТО В НАЦИОНАЛ- начин демографската зима да се преНИТЕ ПОЛИТИКИ
върне в пролет за бъдещето на Европа”.
Европейската федерация на католическите семейства (Ефкс) призовава източник: Радио Ватикана
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АКТУАЛНИ ЛИ СА ДНЕС ДЕСЕТТЕ Десетте божи заповеди са създадени мноБОЖИИЙ ЗАПОВЕДИ
го векове преди Христа и ще продължават
да съществуват. Предавани от поколение
В днешно време навсякъде сме заобиколе- на поколение и съхранявани , те обобщани от правила и норми, които трябва да ват традициите и обичаите. Чрез тях човек
спазваме. В училище, на работното място се чувства свободен, тъй като истинската
и в самото ни ежедневие поведението ни свобода се разграничава от свободията
се базира на права и закони. Ние правим точно поради ясно очертаните граници,
избора кои от тях да спазваме и кои да които са изразени. Ние обаче не притежапренебрегнем въпреки последствията и ваме неограничена свобода. И не защото
наказанията, които ще последват. Десетте Бог иска да ни държи далеч от щастието.
божи заповеди нравствени норми ли са и Ограничени сме просто поради нашето
до днес или са просто един остарял етап естество. Не можем да излъжем, да откот развитието на цивираднем или убием, без
лизацията?
това да навреди на самиДесетте божи заповеди
те нас, както и на другиса норма на живот, дадете
около
нас.
на от Господа, за да ни
"Ограничаващият" ни на
съпътства в него. Те яспръв поглед Божий закон
но изразяват истинската
ни показва как да използсвобода на човека, като
ваме нашата свобода, тане се променят и задълка, че това да ни направи
жават и днес. Също тащастливи.
ка, те показват отношеБог изразява своята люнието между Бога и хобов към човека чрез Дерата, а именно обичта
сетте боже заповеди. И
му към тях.
ние би трябвало да ги
Отношението на всяка
спазваме не водени от
общност е различно към десетте божи за- страх от наказание, а като израз на нашата
поведи. Има хора, които живеят чрез тях, вяра и любов към нашия Творец и Спасино има и такива, които не ги зачитат и не тел. Господ ни е дарил с живот - това е неги мислят за необходими, а те всъщност са гов дар и в замяна единственото, което
част от живота ни. Без тях представите ни трябва да правим е да бъдем човечни, да
за добро и зло щяха да са погрешни и ня- зачитаме Бог и ближните, защото не сме
маше да правим разлика. Точно тези запо- сами на този свят, защото за да бъдем щасведи ни показват правилния път в живота. тливи и с чиста съвест, то би трябвало да
Благодарение на тях нашето съществуване живеем в мир с Господ, в мир с околните,
е основано на доброто ,както и бъдещето в мир със самите себе си.
ни бива по-безпроблемно. Много от нас са Мисията на Десетте божи заповеди е да
ги нарушавали и то не еднократно, но ни помогнат да живеем в хармония. Тяхвсички трябва да се стремим към това да ната необходимост не бива да бъде пребъдем по-добри. Ако често лъжем, крадем небрегвана, защото те са част от живота
и извършваме други действия, с които на- ни. Нашата вяра и обич се изразява до торушаваме заповедите , то ще цари нещас- ва колко ги спазваме и зачитаме. Всички
тие, а живота ни би бил много по-красив и те са важни, в тях са събрани най-важните
пълноценен, ако ги респектираме. Хората, условия, които човек трябва да спазва
които ги пренебрегват са оставили вярата през живота си, за да прекара спокойно
на заден план, което не бива да е така, за- дните си на земята и да подготви душата
щото тези заповеди са напътствия от Гос- си за вечния живот зад портите на рая.
под, които целят да ни направят по-добри Т. Йорданова
и по-щастливи.
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До
Всички свещеници,
богупосветени и
миряни в Никополска епархия

ПОКАНА
По случай 100 – годишния юбилей от свещеническото ръкоположение на св. Максимилиян Колбе и отслужената от него първа
литургия, нашата францисканска и енорийска общност в гр. Плевен би желала да ви покани на тържествена Евхаристия в събота 28
април от 11:00 ч. в епархийното светилище „Дева Мария от Фатима
ма““ в гр. Плевен, както и на скромен францискански обяд. Заповядайте!

гр. Плевен, 21.04.2018
О. Венцислав Николов OFMConv.

/ректор на светилището/
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