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МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ 

БЛАЖЕН ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ 
Покровител на Никополската Епархия 

 

† Братя и сестри, преди повече от половин век Епископ Евгений Босилков се 

облече в благодатта на мъченичеството, оставайки верен на Христовата вяра, 

на Папата и Църквата, на род и родина. Оттогава, на небето имаме още един 

закрилник и застъпник пред Бога. В началото на тази година, посветена на 

вярата и на 60-годишния юбилей от мъченическата смърт на Блажен Евгений 

да отправим към Господ нашите смирени, искрени молитви. 

 

Да кажем заедно:  Послушай ни, Господи! 

 

1. Блажен Евгений казваше: „Ще има още един свят, който  ще живее 

само от Евхаристията, светът на тези, които се отдават с любов, които 

служат с обич, които приемат с любов приятните и горчивите неща”. Боже, 

чрез застъпничеството на Бл. Евгений, помогни ни да станем строители на 

този свят. Да се помолим. 

 

2. Блажен Евгений казваше: „Този живот да го живеем не как да е, но още 

повече от самия живот, чрез който се твори нещо с вечна стойност”. Боже, 

чрез застъпничеството на Бл. Евгений, помогни ни да извисим душата си и 

да живеем, устремени към висши цели, за да заслужим небесното 

царство. Да се помолим. 

 

3. Блажен Евгений казваше: „Бъдете силни във вярата и живейте във и от 

вярата”. Боже, чрез застъпничеството на Бл. Евгений, урепи вярата ни, за 

да се превърне в център на нашето битие и единствен смисъл на 

съществуването ни. Да се помолим. 

 

4. Блажен Евгений казваше: „Милиони хора водят пожертвователен 

живот от любов към Христа, живот тих, потаен, с усмивка на уста и с 

благодарствен химн в сърцето”. Боже, чрез застъпничеството на Бл. 

Евгений, вдъхни сила на мъчениците на нашето съвремие, помогни ни, за 

да следваме и за да се поучаваме от примера им. Да се помолим. 
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5. Блажен Евгений казваше: „Молитвата е най-чудесното дело на 

душата”. Боже, чрез застъпничеството на Бл. Евгений, помогни ни да се 

молим ежедневно искрено и пламенно, с цялата си душа и сърце. Да се 

помолим.  

 

6. Блажен Евгений казваше: „Устието на нашата преданост и любов към 

Богородица трябва да бъде следното: да се влезе в нейния вътрешен 

живот, в чувствата на сърцето и, в мисловния и свят, в характера и, в 

начина и на говорене и мълчание”.  Боже, чрез застъпничеството на Бл. 

Евгений, помогни ни да се научим да подражаваме на Дева Мария, за да 

се приближим до нейния обичан Син. Да се помолим. 

 

7. Блажен Евгений казваше: „Родители, бащи и майки, вие сте от Бога 

пратените, от Бога подпомогнатите, от Бога подкрепените, за да дадете 

достоен образ – външен и вътрешен на вашите деца!” Боже, чрез 

застъпничеството на Бл. Евгений, помогни на семействата ни, за да се 

превърнат в истинска домашна Църква, в достойно първо училище за 

християнските ценности. Да се помолим. 

 

† Господи,  Исусе  Христе,  който даде сила и смелост на Блажения Евгений, 

за да посрещне съдбата, която му беше отредил, направи ни достойни твои 

свидетели в света, хора, способни да различават истински стойностните неща 

в живота, измежду ежедневните маловажни несгоди и терзания, хора, които 

се оставят сляпо в Твоите бащини ръце и ти поверяват изцяло действията, 

решенията, съществуването си. Чрез Христа, нашия Господ. Амин. 

 

 

 


