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ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО

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.

ПЪРВО ЧЕТИВО

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 ...
Колекта
Боже, който чрез тайнството на
днешния празник осветяваш Твоята
Църква обхващаща всички народи и
племена, излей по цялото земно кълбо даровете на Светия Дух и извърши в сърцата на вярващите тези чудеса, които си извършил в началото
на Евангелското благовестие. Чрез
нашия Господ Исус Христос, Твоя
Син, който е Бог и с Тебе живее и
царува в единство със Светия Дух
през всички векове на вековете.
Вс: Амин.

Всички се изпълниха с Дух Свети
и започнах да говорят на
други езици.
Четене от деянията на Апостолите.
2, 1-11
Когато настана ден Петдесятница, те
всички в единомислие бяха заедно.
И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни
цялата къща, дето седяха. И явиха
им се езици, като че огнени, които
се разделяха, и се спряха по един на
всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети, и наченаха да говорят на други езици, според както
Духът им даваше да изговарят.
А в Йерусалим се намираха Юдеи,
човеци набожни, от всеки народ под
небето. Когато стана тоя шум, събра
се много народ и се слиса, защото
всеки ги слушаше да приказват на
неговия говор. И всички се чудеха и
маеха, думайки помежду си: "Тия,
които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя
си роден говор?
Ние - партяни, и мидияни, и еламити и жители на Месопотамия, Юдея
и Кападокия, на Понт и Асия, на
Фригия и Памфилия, на Египет и
Ливийските страни, съседни на Кирения, и дошлите от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, Критяни
и Араби - как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела?'"
Това е Божие слово.
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Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
12, Зв-7.12-13
Братя:
Никой не може да каже: "Господ
Исус", освен чрез Дух Свети.
Има различни дарби, ала Духът е
един и същ. Има различни служби,
ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и
същ, който върши всичко у всички.
На всекиму се дава да се прояви у
него Духът за обща полза.
И както тялото е едно, а има много
членове, и всички членове на едното
тяло, макар и много, са едно тяло, тъй и Христос. Защото чрез един
Дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдеин или елин, било роби
или свободни; и всички с един Дух
сме напоени.
Това е Божие слово.
.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 103,1-2а.5-6.10 и 12.13-14.24 и 35
О Прати духа си, обнови земята.
Благославяй, душо моя, Господа *
Господи, Боже мой, ти си дивно
велик. *
Със слава и величие си облечен, *
Ти се обличаш със светлина като с
дреха. О
Ти си поставил земята на твърди основи, *
тя няма да се поклати на веки. *
Покрил си я с бездна като с дреха, *
води стоят на планината. О
Ти прати извори в долините *
между планините текат води. *
При тях обитават птици небесни *
изсред клоните издават глас. О
Ти поиш от височините си планините, *
с плодовете на Твоите дела се насища земята. *
Ти правиш да расте трева за добитъка *
и злак за полза на човека. О

Алилуя. Дойди, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни, и разпали в тях огъня на Твоята любов.
Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Както Отец Ме прати,
тъй и Аз ви пращам: Приемете Дух
Свети.
Четене от светото Евангелие според
Иван. 20, 19-23
А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето
се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им
казва: "Мир вам!" И това като рече,
показа им ръцете и нозете и ребрата
Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.

Колко са многобройни делата ти,
Господи, *
всичко си направил премъдро, *
земята е пълна с Твои произведения,*
Благославяй, душо моя, Господа. О
ВТОРО ЧЕТИВО
Чрез единия Дух всички бяхме
кръстени,
за да образуваме само едно тяло.
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Молитва на верните

А Исус пак им рече: "Мир вам!" Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им
казва: "Приемете Дух Свети. На които простите греховете, на тях ще се
простят; на които задържите, ще се
задържат."
Това е слово Господне.

Към Бога, който ни помага в нашите слабости и изслушва нашите
молитви, да поднесем общите молби.

1. Да се помолим за Христовата Църква, подкрепена от Духа на истината
Вс: Вярвам в един Бог, Всемогъ- да блести в света с блясъка на свящия Отец, Творец на небето и на тост и слава.
земята, на всички видими и невидими неща. И в един Господ Исус 2. Да се помолим за Папа Франциск,
Христос, Единороден Син Божи, Светия Дух да го дари със силата да
роден от Отца преди всички веко- въвежда Божия ред в Църквата и в
ве. Бог от Бога, Светлина от Свет- света.
лината, истински Бог от истинския Бог. Роден, несътворен, едино- 3. Да се помолим за тези, които ще
същ с Отца, чрез Когото всичко е приемат тайнството миропомазание,
станало. Който за нас човеците, и с готовност да слушат Христа и да
за наше спасение, слязъл от небето Го приемат в светото Причастие.
и се въплътил от Дева Мария под
действие на Светия Дух и станал 4. Да се помолим за нещастните,
човек. Разпънат бил също за нас болните и самотните хора, Свети
при Понтийския Пилат; страдал и Дух Утешителят да им даде нови сибил погребан и възкръснал на тре- ли и да им открие смисъла на страдатия ден според Писанията; и се нието.
възнесъл на небето, седи отдясно
на Отца. И пак ще дойде със слава 5. Да се помолим за хората, които исда съди живите и мъртвите и Цар- крено търсят Бога, светлината на Боството Му няма да има край. Вяр- жията благодат да осветли техните
вам в Светия Дух, Господ и Жи- души и да ги води към истинската
вотворящ, Който произхожда от вяра.
Отца и Сина; Който ведно с Отца
и Сина е обожаван и славословен; 6. Да се помолим за нашите починаКойто е говорил чрез пророците.
ли братя и сестри, вечно да се радват
Вярвам в една, света, католическа от съзерцаването на Светата Троица.
и апостолска Църква. Изповядвам
едно кръщение за опрощаване на 7. Да се помолим за нас, участвувагреховете и очаквам възкресение- щите в светата Литургия, верни на
то на мъртвите и живота на бъде- благодатта на кръщението и миропощия свят. Амин.
мазанието да изпълняваме вдъхновенията на Светия Дух.
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Боже, който чрез Светия Дух си
влял в нашите сърца дара на любовта, изслушай нашите молитви
и направи благосклонно, обичайки
Теб над всичко, да изпълняваме
Твоите заповеди. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

Вс: Твоята смърт възвестяваме,
Господи, и Твоето Възкресение
прославяме, в очакване на Твоето
славно пришествие.
Господня молитва
Вс: Отче наш, Който си на небесата, 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: 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.

ЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ
Св: Молете се, та това мое и ваше
жертвоприношение да бъде приятно
пред Бога, Всемогъщия Отец.
Вс: Господ да приеме от твоите ръце това жертвоприношение за чест
и слава на Своето име, за наша
полза и за благото на цялата Си
свята Църква.
Молитва над даровете
Стори, молим Ти се, Боже, според
обещанието на Твоя Син, Светия Дух
да ни открие по-обилно великата
тайна на Евхарисията. Чрез Христа
нашия Господ.
Вс: Амин.
Предисловие
Св: Господ да бъде с вас.
Вс: И с твоя дух.
Св: Горе сърцата.
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.
Евхаристична молитва
...
Св: Тайна на вярата.
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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.

цини от 7 до 12 август. Желаещите
да се запишат при енорийския свещеник.
6. Месец май е посветен на Дева Мария. Затова всеки ден след вечерната
литургия отслужваме майска набожност.
7. Призовавам записаните за поклонничеството до Светите земи през октомври да се ориентират къ внасяне
на следващата парична вноска за пътуването.
8. В дните 25-27 май във Велико
Търново ще се проведе междонародна научна конференция на тема:
Християнските корени на Европа.
Желаещите да участват нека да се
обърнат към енорийския свещеник.
9. От следващата неделя църковните
служби ще се извършват в залата под
църквата.
10. Идната неделя е тържеството
Пресвета Троица - храмов празник в
с. Асеново.

Следпричастна
Боже, който даряваш на Църквата си
небесни дарове, запази дадената Й
благодат, и стори, в тази духовна
Храна, която ни подкрепя за вечен
живот, да действа винаги силата на
Светия Дух. Чрез Христа нашия Господ.
Вс: Амин.
ЕНОРИЙСКИ СЪОБЩЕНИЯ
ПЕТДЕСЯТНИЦА (15.04.2018)

1. На 21 май - понеделник, ще ни
гостуват поклонници от Раковски,
начело с о. Димитър Димитров и с.
Елка Станева, както и всички салези- На всички пожелаваме приятна и усани на Дон Боско.
пешна седмица!
2. На 22 май - вторник, напата енория ще бъде домакин на национална
О. Венци Николов
среща на Каритас.
енорист
3. На 24 май - четвъртък отбелязваме възпоминание на св.
Филипополски мъченици,
както и национален ден на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост.
4. През изминалата седмица успяхме да започнем
ремонта на покрива на манастира.
5. Напомняме на всички
семейства, че организираме почивка с деца на море
в Бургас при отците капу6

КАРДИНАЛ ВИНКО ПУЛИЧ
ГОСТ НА НИКОПОЛСКАТА
ЕПАРХИЯ
Тържествената литургия по повод 13
май бе отслужена в 11 ч. от епископа
на
Никополската
епархия
монс.Петко
Христов и
кардинал
Винко Пулич. По време на празничната литургия, заедно с епископ
Петко съслужиха: домакините
от
Плевен, малките братя конвентуалци: енорийският свещеник отец Венци Николов, отец Ярослав и отец
Ириней и свещеници от цялата Никополска епархия, дошли с групи
верни
на
празника.
Проповед
пред верните поднесе
кардинал
Пулич, Архиепископ
на Сараево.
Той започна
с думи на
благодарност: „Благодаря на Епископа на Никополис ад Иструм, Монсиньор Петко Христов, който ме покани във ва-

шата прекрасна страна за честването
на 370-та годишнина от основаването на тази Епархия. На драго сърце
приех тази покана и изразявам с найдобри чувства моята солидарност и
близост с вашата поместна Църква, с
нейния пастир, свещеници, богопосветени и
всички верни. Аз произхождам от
страната, от
която
са
дошли при
вас като мисионери
францисканските монаси. Разбирам
много добре какво означава да се живее като малцинство сред мнозинство. Какво значи да се налага да се отстояват правата и достойнството, като се съхранява упованието в Бога
и верността
към Кръщението.“
Кардинал
Пулич направи подробен исторически обзор
на дейността на отците-францисканци в българските земи и сред нашия народ. Кардиналът се спря, по-специално на
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и брат Марко от Витербо,
генерален министър на
Францисканския Орден,
да изпратят мисионери в
България и възлага на
босненския викариат осъществяването на тази задача. Католицизмът сред
българите в онова време
води началото си от Босна. По искане на унгарския крал, босненският видушепастирската дейност на Братята кариат изпраща осем францисканци
францисканци от Босна в
България. Той припомни,
че Папа Инокентий IV изпраща през 1245 г. францискански монаси в България, за да работят за
единството на Църквите.
Първите мисионери, работили в България, са францисканците от Босна.
През 1365 г. – продължи
кардиналът - унгарският
крал Людовик I Анжуйски се обръ- в България. Само за 50 дни те успяща към мисионерите францисканци ват да обърнат в католическата вяра
около 200 000 българи.
Специално внимание кардинал Пулич обърна на
мисионерската дейност на
босненския францисканец
брат Петър Злоютрич Солинат, изпратен през 1595
г. от Папата като апостолически визитатор в България, за да подкрепи мес8

тните католици и да обърне в католицизъм българите павликяни. Брат
Петър довежда със себе си няколко
босненски францисканци. Те работят
неуморно за обръщането на павликяните, а за големият му труд, Папата назначава брат Петър Солинат за
пръв епископ на София. По време на
своя епископат,
припомни
кардинал
Пулич,
брат Петър полага
особени
грижи за
формирането
на
местен
клир. Изпраща младежи да учат в Клементинския колеж в Рим. Някои от тях покъсно стават епископи и видни представители на българските католици.
Брат Петър е този, който установява
францисканската мисия в България.
През 1624 г. мисията е издигната в
отделна кустодия, а през 1676 г. става независима българска провинция.
Францисканският Мартирологий го
нарежда сред блажените на Францисканския Орден.
В края на своята проповед кардиналът каза: „Днес честваме този голям
юбилей – 370 години от основаването на тази поместна Църква. За вас

това е прекрасен повод да осмислите
вашите корени. Да си припомните
всички онези, които са посяли семето на вярата в миналото, чрез чиито
корени вие живеете днес. Това е също така повод да се отдаде признание на толкова много мъченици, които оросиха с кръвта на своето мъченичество
тази земя.
Вашите
предшественици,
преживявайки бурите
на
историята,
напоиха с
толкова
сълзи
и
пот тази
земя, опазвайки вярата и оставайки
верни.“
С моето присъствие, продължи кардиналът, аз ви уверявам, че не сте сами, а цялата Църква е с вас, защото
сте обичани и важни за всички нас
като свидетели на вярата в тези земи.
Чрез това отслужване желаем да обновим надеждата и верността си към
Господа, да обновим една Църква,
силна в малките неща: това е нашето
семейство, което е първото училище
на вяра и морал.
Кардинал Пулич завърши с пожеланието: „Нека молитвата ви дава сили
всеки ден, Евхаристията да ви храни,
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за да устоявате и да изграждате една
общност във вярата. Нека възкръсналият Христос да бъде винаги източник на надежда в ежедневния ви път.
Поверявам всички вас на покровителството и застъпничеството на нашата небесна Майка. Амин!“
В края на месата беше отслужен Акт
на посвещаване на Католическата
църква в България на Дева Мария от
Фатима, същия, който тримата български епископи са отслужили през
1996 г. във Фатима, Португалия, в
Светилището на Дева Мария. Тогава
епископ Петко е дал обещание на Божията Майка, че ще посвети църква
на нея в Никополската епархия.
След това кардинал Пулич, заедно с
епископ Петко и свещениците от
плевенската общност извърши благослов на новите икони на Светите
братя Кирил и Методий.
Визитата на кардинал Винко Пулич в
Плевен продължи с посещение в 15
ч. на Историческия Музей в Плевен
и поклонение пред надгробната плоча на Епископ Филип Станиславов,
първият епископ на Никополска
Епархия.
Утре, 13 май, кардинал Пулич ще бъде в Русе за отслужване на Света меса в катедралния храм „Св.Павел от
Кръста“ в 10 ч., заедно с епископът
на Никополска Епархия монс.Петко
Христов. В 12.30 ч. Кардиналът ще
присъства на официален обяд с
представители на религиозните и

гражданските власти на град Русе.
Същия следобед е предвидена молитва в археологическия център на
древния римски град Никополис ад
Иструм (Nicopolis ad Istrum) с участието на духовенството от епархията. Вечерта на 13 май кардинал Винко Пулич ще бъде в светилището на
Блажен
Евгений
Босилков
в
гр.Белене за поклонение и молитва
пред реликвата на Блажения мъченик за вярата.
Източник: Росица Златева
радио Ваткана
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ СТРАНА НА
РЕКТОРА НА СВЕТИЛИЩЕТО
Скъпи братя и сестри,
През 1917 г., Бог в своето милосърдие, чрез Мария, отвори прозорец
към небето, за да припомни на света
нуждата от обръщане, молитва и нова насока към Бога. Този прозорец
никога не бе затворен, напротив –
той е постоянно отворен и всеки ден
с велика сила отеква посланието от
Фатима. Тази е причината, поради
която се събираме и днес, както и
370 г. от създаването на нашата епархия.
Приветстваме нашия почетен гост
Н.В.Пр. кард. Винко Пулич – архиепископ на Връхбосна и Сараево.
Присъствието на Еминенцията като
поклонник е силно свидетелство за
всеки човек и доказателство за единството на Вселенската Църква. Приветствам по особен начин с добре
дошъл Н.В.Пр. монс. Петко Христов
– епископ на Никополска епархия,
наш духовен пастир. Приветствам с

10

добре дошли нашите събратя в свещенството, както и всички богопосветени, гости от различни енории в
страната и верни.
През не така далечната 1996 г. нашите епископи от България извършиха
паметното посвещаване на
целия народ и на
цялата ни
църква на
Непорочното Сърце на Дева Мария.
Днес
в
края
на
тържествената литургия ще
имаме възможност да подновим това
посвещаване, особено на нашата
епархия и да молим Майката Божия,
да не забравяме християнските ценности и това, че бъдещето, в което
имаме дейно участие зависи от Бог.
По време на онова поклонничество
през 1996 г. монс. Петко Христов се
моли за нужните благодати за епархията си и по особен начин за новата
общност от верни тук в Плевен, за да
може да бъде изграден храм и да бъде обособена енория за католиците в
града. Днес ние се молим в този заветен храм, в това светилище. Прозорецът на Божиите благодати във
Фатима е непрекъснато отворен. Със
силна вяра и непоколебима надежда
желаем и се стараем това място да се
превърне в отворен фатимски прозорец за църквата в България.
Известният български писател, кой-

то днес не е сред живите Йордан Радичков през 2002 г. приветства светия отец Йоан Павел II в София, по
време на апостолическото му пътуване до България. Тогава той каза
следното: „Ние, малките народи, сме
като малките деца – радваме се на
всеки
знак
на
внимание,
от
страна на
големите”.
В
светлината на тази
красива
мисъл можем
да
кажем, че
малката
ни църква
в България се радва на малките неща, но празнувайки 370 год. От създаването на епархията можем да потвърдим, че Бог извършва велики неща в живота на нашата църква църква.
Радваме се че негово светейшество
кард. Пулич е сред нас! Земята и
църквата ни са малки по територия,
но сърцата ни са големи и в тях винаги има място за всеки изпратен от
Бога човек.
о. Венци Николов
ректор на светилището
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