
Енория „Рождение на Бл. Дева Мария”, гр. Белене –  Светилище на Бл. Евгений Босилков 

 

МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ 

ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА 

13 май 
 

† Братя и сестри, да се  помолим  чрез  застъпничеството  на Непорочното сърце Марийно, 

Царството Божие да  израства в света и във всички хора, оживени от любовта към  Пресветата 

Майка, по нейният пример винаги да изпълняват  Божията воля и смело да вървят по пътя на 

светостта. 
 

Да кажем заедно: Марио, застъпвай се за нас! 
 

1. Господи, Ти който каза, че Твоята света Църква трябва да  бъде Непорочна Избраница на Христа, 

украсена със  скъпоценностите на добродетелите и добрите постъпки: молим Те,  помагай с 

благодатите на цялата Църква, за да бъде вярно  отражение на Твоята сила, мъдрост и любов, и да 

се  превърне за света в ясен знак на Твоето Божествено  присъствие  между хората. 

 

2. Исусе, който призоваваш работници на Своята жетва,  молим Те за многобройни апостоли, 

които чрез  себеотдаване  с цялото си сърце на Пресветата Дева Мария, неуморно да  разгласят 

между хората нейната чест и набожност и да я  показват като съвършен образ за подражание по 

пътя към  личната  святост  на  всеки човек. 

 

3. Спасителю на света, Твоята Майка във  Фатима  е  молила: “Нека хората повече не обиждат Бога 

с греховете си,  защото  Той  е  много  обиден.  Молим  Ти  Се,  дари  на  грешниците  Своята 

благодат, за да разберат каква радост е да се  изпълнява Твоята воля и да умеят да намират сили в 

Твоята  любов, която ще ги освободи от злото, заведи ги в Своето  Царство. 

 

4. Исусе,  Син  на  Мария,  който  повери  Своите  свети  тайни  на Непорочното сърце на Своята 

Майка, събуди в  многобройните си последователи гореща чест към  нейното  сърце  и  дари  на  

всички  желание  за  възнаграждение за всякакви обиди и пренебрежения, насочени против 

достойнството  на  Твоята  Родителка. 

 

5. Боже, който благодарение на бъдещите заслуги на Исус Христос  предпази  Мария от  всяко  

петно  на  първородната  вина, дай на Своите верни по-дълбоко разбиране на  тайните  на нейното 

Непорочно Зачатие, за да могат да Ти отдават  чест и хвала за великите дела, които извърши в 

нейния  живот. 

 

6. Исусе, Твоята Майка се оплака, че хората не искат да  слушат нейните молби. Събуди в нас 

ревност, за да не  бъдем безчувствени спрямо обидите към Непорочното сърце  Марийно и не 

само да й отдаваме чест, а и да я следваме  във всекидневното изпълнение на Божията воля. 

 

† Боже, Ти чрез  Своята  благодат  направи  Непорочното  сърце Марийно да свети с блясъка на 

неопетнеността. Ти я  превърна в най-красивото цвете в Божията градина, чуден  рай, който 

никакъв грях никога не е осквернил. Чрез  за-стъпничеството на това Непорочното сърце дай ни 

благодат, за да избягваме с всички сили така, както Мария, всякаква,  а дори и най-дребната 

обида към Теб и да Ти служим с чисто  и невинно сърце. Молим Ти се за това чрез Христа, нашия  

Господ.  Амин. 

 


