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МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ 

ВСИЧКИ СВЕТЦИ 

1 ноември 

 

† Да вървим по пътищата на света, за да разнасяме надеждата, дарена ни от 

Бог, който ни спасява, чрез жертвата Христова. Признателни към любовта му, 

нека се осмелим да помолим Отца да ни обсипе с Благодати, за да бъдем 

наистина такива, каквито той желае. 
 

Да се помолим, казвайки: Послушай ни, Господи! 
 

1. Освети с присъствието си Църквата, Господи, за да потекат от нея реки 

от мир, за да може всеки човек да долавя, и чува в нея Твоя глас, който 

да последва, за да стигне до вечното спасение. Да се помолим. 
 

2. Направи ни, о, Отче, верни и щедри свидетели на Твоето Слово на 

местата, където живеем, за да може във всяка общност да зазвучи 

известието на Добрата Новина, която спасява света. Да се помолим. 
 

3. Твоя син Исус ни прикани да ти се молим, Господи, та да изпратиш 

нови работници за прибиране на реколтата. Ти знаеш колко много се 

нуждаем от свети дейци: преобърни сърцата, повикай ги при теб, ти, 

който си любов, за да може всеки човек да се почувства работник в 

твоето Царство. Да се помолим. 
 

4. Господи, ние сме пътешественици в този свят, но често се отклоняваме 

от правилната посока. Освети нашия път, чрез вярата ни към теб, за да 

можем да се облечем в радостта, която извира от общението ни с теб. Да 

се помолим. 
 

5. Тежестта на кръста е огромна, Отче. Дари ни смелост и вярност, за да 

можем да можем да приемаме трудните и болезнени моменти от живота 

ни с любов, като символ на споделянето на саможертвата, която Христос 

извърши за спасението на света. Да се помолим. 
 

† Знаем, Господи, че ни обичаш. Какво повече можем да искаме от теб? И 

въпреки всичко, сме тук и те молим да бъдеш наша опора, за да успеем да 

почувстваме и да се насладим на твоето нежно присъствие. Чрез Христа, 

нашия Господ. Амин.    

 


