МОЛИТВИ, КОИТО ВСЕКИ ХРИСТИЯНИН
ТРЯБВА ДА ЗНАЕ:
Апостолски символ на вярата
Вярвам в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и
земята; и в Исуса Христа, Неговия единствен Син, Господ
наш, Който се заченал от Светия Дух, родил се от Дева
Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпнат бил, умрял
и погребан. Слязъл в ада, на третия ден възкръснал от
мъртвите, възнесъл се на небето, където седи отдясно на
Бога, Всемогъщия Отец, оттам ще дойде да съди живите
и мъртвите. Вярвам в Светия Дух, в светата Католическа
църква, в общението на светиите, опрощението на греховете,
възкресението на телата и вечния живот. Амин.
Отче наш
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. Амин.
Богородице дево
Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена
си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба
– Исус.
Света Мария, Майко Божия, моли се за нас, грешните, сега
и на смъртния ни час. Амин.
Слава
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във
вечни векове. Амин
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ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

1. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен Мене.
2. Не вземай името на Бога напразно.
3. Осветявай седмия ден, неделята.
4. Почитай баща си и майка си.
5. Не убивай.
6. Не прелюбодействай.
7. Не кради.
8. Не лъжесвидетелствай.
9. Не пожелавай жената на ближния си.
10. Не пожелавай имота на ближния си.
1.
2.
3.
4.

ПЕТТЕ ЦЪРКОВНИ ЗАПОВЕДИ

В неделя и празнични дни присъствай на църковната служба.
Пости в петък и през определените от Църквата пости.
Изповядвай греховете си поне веднъж в годината.
Причестявай се поне за Великден.
5. Помагай за издръжката на Църквата.

Задушница
Събота срещу неделя Месопустна
Събота срещу Петдесетница
Събота преди Архангеловден

18 февруари
3 юни
4 ноември

Не се прави помен
1. През първата седмица на Великия пост (27 февруари до
4 март - Тодоровден).
2. От Лазарова събота до Томина неделя (8 до 23 април).
3. От Игнажден до Ивановден (20 декември до 7 януари).
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КАК ДА СЕ ИЗПОВЯДВАМЕ

Отиваме при свещеника в изповедалнята, коленичим и правим
знака на кръста, казвайки:

В ИМЕТО НА ОТЦА И СИНА И СВЕТИЯ ДУХ. АМИН
Благословете ме, Отче, за да мога да изповядам добре
греховете си. Изповядвам се пред Бога и пред Вас за всички
грехове, които съм сторил от последната си изповед насам.
Не съм се изповядвал (посочва се от колко време). Моите
грехове са следните... Тези са, Отче, моите грехове, които
помня. Прося опрощение за всички онези, които неволно не
си спомням.
След съветите на свещеника и молитвите, дадени за
удовлетворение, се казва ДЕЯНИЕ НА РАЗКАЯНИЕ (БОЖЕ
МОЙ, РАЗКАЙВАМ СЕ...).

1.
2.
3.
4.
5.

Една добра изповед изисква:
Изпит на съвестта;
Изповед на всички грехове;
Разкаяние за греховете;
Твърдо решение да не се греши вече;
Удовлетворение за тях.

Изповедта обхваща задължително всички смъртни грехове.
Съзнателно скрит смъртен грях прави изповедта невалидна и
светотатствена.

Деяние на разкаяние
Боже мой, разкайвам се и скърбя за всичките си грехове,
мразя ги и ненавиждам отдън душа, не само защото
поради тях изгубих небето и заслужих адските мъки, но
много повече, защото наскърбих Тебе, безкрайно добрия и
достоен за обичане над всичко. Решавам се твърдо с Твоята
благодатна помощ да не греша занапред и да избягвам
всякаква опасност за грях.
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НАРЕДБА ЗА ПОСТИТЕ

1. Ще се пости строг пост, т.е. от месни и млечни
ястия, на Велики петък и Велика събота.
2. През всички останали петъци на годината се пости
само от месо.
3. Ще се пости само от месни ястия: първия и
последния ден на Петрови и Богородични пости, на
Кръстовден, срещу Богоявление, първия ден на Великия
пост, през Страстната седмица, първия и последните три
дни на Коледния пост.
4. Които по лекарско предписание, разрешение от
духовната власт или по някоя физическа или морална
невъзможност не могат да спазват и тъй смекчения пост,
са длъжни да го заместят с други благотворителни дела
според възможностите си и с по-усърдна молитва.
5. Не ще се спазва пост, ако един от следните празници
се падне петък: Нова година, Богоявление, Гергьовден,
Св. св. Кирил и Методий, Св. св. Петър и Павел, Успение
Богородично, Безскверно зачатие, Рождество Христово и
останалите официални празници.
6. Не ще се спазва пост петъците през седмицата след
Рождество Христово, след неделята на Митаря и Фарисея,
Великден и след Петдесетница.
7. Освобождават се от пост тези, които присъстват
на официален банкет, които взимат участие в далечни
екскурзии и пътувания, когато няма постно ядене.
8. При особени случаи да се иска съвет от енорийския
свещеник.
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МОЛИТВИ
Никео - Константиниполски символ на вярата
Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето
и на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ
Иисус Христос, Син Божи, Единороден, Който е роден от
Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, истински
Бог от истинския Бог, роден, несътворен, единосъщен с
Отца, чрез Когото всичко е станало; Който за нас човеците и
за нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Светия
Дух и Дева Мария и стана човек; Разпнат бе за нас при
Понтия Пилата, и страда и бе погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията, и се възнесе
на небесата, и седи отдясно на Отца; И пак ще дойде със
слава да съди живите и мъртвите, и царството Му не ще има
край.
И в Светия Дух, Господ животворящ, Който произхожда от
Отца и Сина. Комуто се покланяме и Го славим наравно с
Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
В една, света, католическа и апостолска църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощение на греховете.
Очаквам възкресението на мъртвите, и живота в бъдещия
век. Амин!

Царю небесни

Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си
навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на всички блага
и Дарителю на живота, дойди и всели се в нас, очисти ни от
всяка скверност и спаси, Благи, душите ни!
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Единородни Сине

Единородни Сине и Слово Божие, Който си безсмъртен и
си благоволил за нашето спасение да се въплътиш от Света
Богородица и Приснодева Мария, и без да се измениш си
станал човек, а като си се разпнал Христе Боже, със смърт си
унищожил смъртта. Ти, Който Си Един от Светата Тройца, и
си прославян с Отца и Светия Дух, спаси ни!

Сподоби ни, Господи

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях.
Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и
прославено да е името Ти во веки. Амин!
Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се
уповаваме.
Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби.
Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби.
Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби.
Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не
изоставяй.
На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава
подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух,сега и всякога, и
във вечни векове. Амин!

Боже мой, вярвам

Боже мой, вярвам, надявам се на Теб, обичам Те и Ти се
покланям.
За удовлетворение на всички онези, които не вярват, не
се надяват, не Те обичат и не Ти се покланят, а дори Те и
презират.
Боже, прости им, стори да повярват и чрез заслугите на
светите рани на Твоя Син Исус Христос, да се спасят и вечно
да Те славят. Амин.
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Радвай се, Царице

Радвай се, Царице, майко милостива, живот, сладост и надежда наша, радвай се. Към Тебе викаме ние���������������
,��������������
изгнаните синове Евини. Към Тебе въздишаме с плач и ридание в тази
долина на сълзи. Ти, като наша защитница, обърни милостивите си очи към нас. И покажи ни, след това изгнание,
Исуса, благословения плод на твоята утроба. О, преблага, о,
милостива, о, прeсладка Дево Марийо!

Под твоето покровителство

Под твоето покровителство прибягване, Пресвета
Богородице, не презирай молитвите ни в нашите нужди,
но избави ни от всяка опасност, Дево Преславна и
Преблагословена! Амин.

Спомни си

Спомни си, о всемилостиво Дево Марийо, че никога
не се е чуло някой от тези, които прибягват към твоето
покровителство, които просят твоята защита и твоите
милости, да е бил изоставен от тебе. Затова именно,
изпълнени с упование ние прибягваме към тебе, о, нежна
Mайко и стенещи под тежестта на собствените си грехове,
ние падаме на колене и те молим: о, Mайко на Словото,
недей презира молитвите в нашите нужди, но изслушай ги
благосклонно и ги удовлетвори! Амин!
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СВЕТА БРОЕНИЦА
В името на Отца и на Сина и на Светия Дух. Амин.
Вярвам в Бога,...
Отче наш,...
Радвай се,... ( 3 пъти)
Слава на Отца и Сина иСветия Дух...
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния
огън. Въведи в небето всички души, особено онези, които
най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
След наименованието на всяка тайна казваме „Отче наш”
и десет пъти „Радвай се”. След всяка десетица завършваме
със „Слава..:” и „О, Исусе...”. Накрая на броеницата казваме „Радвай се царице...” и „Под твоето покровителство”.
Радостни тайни (понеделник и събота)
1. Благовещението на Дева Мария.
2. Посещението на Дева Мария при света Елисавета.
3. Рождението на Исус във Витлеем.
4. Представянето на Исус в храма.
5. Намирането на дванадесетгодишния Исус сред учителите в храма.
Светли тайни (четвъртък)
1. Кръщението на Исус в реката Йордан.
2. Първото чудо на Исус на сватбата в Кана Галилейска.
3.Исус проповядва Царството Божие и приканва към покаяние.
4. Преображението на Исус на планината Тавор.
5. Исус установява Светaтa Евхаристия.
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Скръбни тайни (вторник и петък )
1. Исус се моли в Гетсиманската градина.
2. Исус е бичуван.
3. Исус е увенчан с трънен венец.
4. Исус носи кръста Си до Голгота.
5. Исус умира на кръста.
Славни тайни (сряда и неделя)
1. Възкресението на Исус.
2. Възнесението на Исус.
3. Слизането на Свети Дух над апостолите и над Дева
Мария.
4. Успението на Дева Мария.
5. Увенчаването на Дева Мария за Царица на небето и на
земята.
ЛИТАНИИ КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Господи, помилвай ни, Господи, помилвай ни
Христе, помилвай ни, Христе, помилвай ни
Господи, помилвай ни, Господи, помилвай ни
Христе, слушай ни, Христе, слушай ни
Христе, послушай ни, Христе, послушай ни
Боже, Отче небесни, помилвай ни.
Боже Сине, Изкупителю на света, помилвай ни.
Боже Душе Свети, помилвай ни.
Пресвета Троица, Единни Боже, помилвай ни.
Света Марио, моли се за нас
Света Богородице, моли се за нас
Света Дево на девиците, моли се за нас
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Майко Христова, моли се за нас
Майко на Божията благодат, моли се за нас
Майко пречиста, моли се за нас
Майко целомъдpeна,моли се за нас
Майко непорочна, моли се за нас
Майко Hecквepна, моли се за нас
Майко обична, моли се за нас
Майко пречудна, моли се за насМайко на добрия съвет,
моли се за нас
Майко на Създателя, моли се за нас
Майко на Спасителя, моли се за нас
Майко на Църквата, моли се за нас
Дево пpeмъдpа, моли се за нас
Дево почитаема, моли се за нас
Дево дocтoxвална, моли се за нас
Дево могъща, моли се за нас
Дево милостива, моли се за нас
Дево вярна, моли се за нас
Оглeдало на пpавда, моли се за нас
Престол на премъдростта, моли се за нас
Причина на радостта ни, моли се за нас
Съсъде духовни, моли се за нас
Съсъде почетни, моли се за нас
Съсъде отличен на благочестието, моли се за нас
Роза тайнствена, моли се за нас
Стълпе Давидoв, моли се за нас
Стълпе от слонова кост, моли се за нас
Доме златни, моли се за нас
Ковчеже на 3авета, моли се за нас
Врата небесна, моли се за нас
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Звезда утринна, моли се за нас
3дpавe на болните, моли се за нас
Убежище на грешниците, моли се за нас
Утеха на наскърбените, моли се за нас
Помощнице на християните, моли се за нас
Царице на ангелите, моли се за нас
Царице на патриарсите, моли се за нас
Царице на пророците, моли се за нас
Царице на апостолите, моли се за нас
Царице на мъчениците, моли се за нас
Царице на изповедниците, моли се за нас
Царице на девиците, моли се за нас
Царице на всички светии, моли се за нас
Царице без първороден грях зачената, моли се за нас
Царице на Светата броеница, моли се за нас
Царице на мира, моли се за нас
Царице с тяло и душа от ангелите в небето отнесена, моли
се за нас
Царице на семействата, моли се за нас.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
прости ни, Господи/
Агнец Божи, Които отнемаш греховете на света,
послушай ни, Господи/
Агнец Божи, Които отнемаш греховете на света,
помилвай ни, Господи/
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Блажена Дева Мария,
благодарни за твоето майчино присъствие
присъединяваме нашите гласове към тези на всички
родове, които те наричат блажена.
Прославяме в теб великите дела на Бог, който никога
не се уморява да обръща милосърдния си поглед към
човечеството, измъчвано от злото и ранено от греха, за
да го излекува и спаси.
Приеми с Майчино благоволение
това наше посветяване на теб, което днес извършваме с
доверие пред този толкова скъп за нас твой лик.
Убедени сме, че всеки един от нас е скъпоценен в твоите
очи и че нищо от това, което носим в нашите сърца,
не е чуждо за теб.
Нека ни докосне твоя мил поглед
и утешението на твоята усмивка.
Закриляй нашия живот в твоите обятия:
благославяй и укрепвай в нас всяко желание за добро;
оживи и подхранвай вярата ни;
поддържай и озарявай надеждата;
вдъхвай и съживявай любовта ни;
води всички нас по пътя към светостта.
Научи ни да обичаме, със същата твоя любов на
предпочитание, беззащитните и бедните,
отхвърлените и страдащите,
грешните и заблудените:
закриляй всички с твоето покровителство
и отведи ни при твоя обичан Син,
нашия Господ Исус. Амин.
(На 13.10.2013 г., Папа Франциск посвети целия свят на
Богородица Фатимска)
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