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   ♫ RREECCEEIIVVEE  TTHHEE  PPOOWWEERR 
 

Всички земни племена 
се покланят на теб ведно. 

С тебе празник е голям, 

с теб ще идем, ще обикнем света. 
 

Alleluia, Alleluia! 
Receive the power from the Holy Spirit! 
Alleluia, Alleluia! 
Receive the power to be a light unto the world. 
 

Духа Свети ни зове, 
начаса ще отговорим. 

Ще свидетелстваме за 
твойта милост и вечна любов. 
 

Агнец Божи, служим ти, 

Света Троице, служим ти, 

Хляб на Живота, служим ти, 

Емануел, служим ти. /Емануел, винаги ще пеем: 
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♫ ББЛЛААГГООДДААРРЯЯ  ИИССУУССЕЕ 
 

Благодаря Исусе за живота, 
с който ни даряваш ти, 

в единство с Отца и Свети Дух, 
направляваш ти сърцата ни. 

 

Благодаря, Исусе, защото си 
верен приятел на всички ни, 
защото изпрати Светия Дух 
живота наш да промени. 

 

Храм сме на теб, Свети Душе, 
и живееш между нас, 
излей даровете си днес, 

озари ни с твойта благодат. 
 

ССЛЛЕЕДД  ППРРИИЧЧААССТТИИЕЕ  
 

Еп.: Обновени с храната на Пресветото Тяло и 

Предрагоценната Кръв, умоляваме Те, Господи, Твоята 
благост, честото участие в това тайнство, да ни обезпечи 

вечното спасение. Чрез Христа нашия  Господ. 

Вс.: Амин. 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛННИИ  ООББРРЕЕДДИИ  
 

Еп.: Господ да бъде с вас. 
Вс.: И с Твоя дух. 

Еп.: Да бъде благословено името Господне. 
Вс.: От сега и до века. 

Еп.: Нашата помощ е в името на Господа. 
Вс.: Който създаде небето и земята. 
Еп.: Да ви благослови (+) Всемогъщият Бог Отец, Син и 

Свети Дух. 
Вс.: Амин. 

Св.:  Идете си в мир. Литургията е отслужена. 
Вс.: Благодарим на Бога.                              
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♫  Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis! 
 Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis! 
 Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, dona nobis pacem, 

dona nobis pacem! 
 

Св: Ето Агнецът Божи, ето, който отнема греховете на света. 
Блажени, които са поканени на Господнята трапеза.  
Вс.: Господи, не съм достоен да дойдеш в мене, но кажи 
само една дума и душата ми ще оздравее.  
 

ООББРРЕЕДД  ЗЗАА  ППРРИИЧЧААССТТЯЯВВААННЕЕ  
 

♫ ТТЪЪРРССЯЯ  ТТВВООЯЯ  ГГЛЛААСС  ((ККЪЪДДЕЕ  ССИИ  ТТИИ??)) 
 

Къде си ти, защо не отговаряш, 

ела при мен, къде да те намеря? 

Нуждая се от твоето присъствие, 
душата ми към теб се стреми. 

Душе Свет, животворна сила, 
сърце, което бие толкоз силно, 

ти измий лицето на земята, 
покрий я със свободата. 

 

Вее вятър, който има сила да променя 
вън и вътре в мен. Този свят в 

момента се върти, върти се около теб. 
Вее точно тук, над къщите, по улиците на моя град. 

Ти ме водиш към точката, която 
представлява смисъл на времето, време на единство. 

 

Вдигни ме пак и излекувай моите рани, 

със блага ръцете ти пълни ми. 

Често сам се лутам без посока, 
какво бих правил без тебе аз? 

Душе Свет, море от светлина, 
говори ми ти, търся твоя глас, 
мен води по пътя на живота, 
за да позная аз вечността. 
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♫ ДДУУХХ  ГГООССППООДДЕЕНН 
  

Дух Господен, Дух на живота;  
Дух Господен, Дух на огън. 
Дух Господен, утешител,  
Ти ни осветяваш. 
 

Ела, Душе в нашите сърца; Ела, Душе ти при нас. 
Ела, Душе, да ни оживиш; Ела, ние те чакаме. 
 

Ела Дух на святостта; Ела, Дух на истината. 
Ела, Дух на милостта; Ела, ние те чакаме. 
 

Ела, Дух да ни обединиш; Ела, Дух да ни целунеш. 

Ела, Дух да ни преоткриеш; Ела, ние те чакаме. 
 
  

  ВВССТТЪЪППИИТТЕЕЛЛННИИ  ООББРРЕЕДДИИ  

ПРЕДСТАВЯНЕ:  
Ваше Високо Преосвещенство, представям Ви тези 

деца с молба да ги дарите със свещеното тайнство 

Миропомазание, за да бъдат осветени от Свети Дух. В 

продължение на две години Зорница, Лора, Емил и 

Кристиян упорито се подготвяха за този ден и ето, че днес 
те се поверяват на действието на Светия Дух, който да им 

даде мъдрост и постоянство в търсенето на доброто и на 
вярата в Христовото Евангелие, за да останат верни на 
кръщелните си обещания.  
 

Еп.: (+) В името на Отца и Сина, и Светия Дух. 
Вс.:  Амин. 

 Еп.: Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на 
Бога Отца и общението на Свети Дух да бъде с всички вас. 
Вс.: И с Tвоя Дух. 

Еп.: Братя  и  сестри,  преди  да  отслужим светите  
тайни, да признаем греховете си. 
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Молитва на прошка 
◊ Прости ни, Господи, че погълнати от нашите  
многобройни интереси, често забравяме за Теб. За 
случаите, когато не изпълнявахме съвестно нашите 
задължения по причина на нашия мързел и нежелание. 
Ние те молим: ♫ Господи, помилвай ни. 

◊ Прости ни, Господи, защото не се ангажирахме да 
практикуваме  Твоето  учение  и  често  възпрепятствахме 
присъствието Ти между нас. За това, че не винаги 

уважаваме нашите приятели и не ги приемаме такива, 
каквито са: с техните недостатъци и техните идеи. Ние те 
молим: ♫ Христе, помилвай ни. 

◊ Господи, молим Те за прошка, ако не винаги сме давали 

добър пример на децата си, ако не сме били 

заинтересовани да поощряваме стремежа им да Те 
опознаят. Ние те молим: ♫ Господи, помилвай ни. 
 

♫ Gloria, gloria, in exelsis Deo. /2  
Хвалим те, благославяме те, покланяме ти се, 

славословим те, благодарим ти заради великата ти Слава. 
Господи Боже, Царю небесни, Боже, Отче Всемогъщи. 
Господи, Сине единородни, Исусе Христе, Господи Боже, 
Агнец Божи, Син на Отца. Който отнемаш греховете на 
света, помилвай ни! Който отнемаш греховете на света 
приеми молитвите ни! Който седиш отдясно на Отца 
помилвай ни! Защото само ти си свет, само ти си Господ, 
само ти си всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух, в 
славата на Бога Отца. Амин.   

♫ Gloria, gloria, in exelsis Deo. /2 
 

Еп.: Да се помолим: Господи, стори да имаме винаги 

страхопочитание и любов към Твоето свето име, защото не 
преставаш никога да ръководиш тези, които укрепваш в 
любовта си. 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. 
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♫ Чрез Христа и с Христа и в Христа, на Тебе Боже, Отче 
всемогъщи, в единство със Светия Дух, се отдава всяка чест 
и слава, през всички векове на вековете.  
Вс.: ♫ Амин. 

Еп.: Послушни на спасителните заповеди и поучени от 
Божественото наставление, ние се осмеляваме да кажем: 

♫ 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. 
Еп.: 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.  
♫  Защото Твое е царството и силата и славата на веки. 

Еп.: 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 всички векове на вековете.  
Вс.: Амин.  
Еп.: Мирът Господен да бъде винаги с вас.  
Вс.: И с Твоя Дух.  
Еп.: Помирете се взаимно.  

 

♫ Мир да бъде, мир на вас,  
да царува мира на земята, на небесата. 
Мир да бъде, мир на вас, да царува мира, 
любовта, радостта във сърцата. 
Мир да бъде, мир на вас,  
да царува мира, всяка мисъл да озарява. 
Мир да бъде, мир на вас, да царува мира, 
дом единен за хората. 
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принесено в жертва.”. По същия начин, след вечерята, като 

взе чашата, пак ти благодари и я даде на Своите ученици, 

като каза: „Вземете и пийте от Нея всички това е чашата 
на Моята Кръв, на Новия и Вечен завет, която за вас и за 
мнозина ще се пролее за опрощение на греховете. Това 
правете за мой спомен.”.  

Тайна на вярата: 
Вс.: ♫  Твоята Смърт възвестяваме, Господи, и Твоето 
Възкресение прославяме, в очакване на Твоето славно 
пришествие. 
 

Еп.: Възпоменавайки, прочее, смъртта и възкресението на 
Твоя Син ние, Господи, ти принасяме хляба на живота и 

чашата на спасението, като ти благодарим, че си ни 

удостоил да изпълняваме свещеническата служба в Твоето 

присъствие. И смирено Те молим, като съпричастни на 
Тялото и Кръвта на Христа, да бъдем обединени в едно от 
Светия Дух. 
Св.: Спомни си, Господи, за Твоята Църква разпространена 
по целия свят и тук свикана в деня, в който Христос победи 

смърта и ни на прави участници в своя безсмъртен живот: 
и усъвършенствай я в любовта заедно с нашия папа 
Бенедикт, нашия владика Петко е всички църковни 

служители. 

Спомни си за Твоите деца: Зорница, Лора, Емил и 

Кристиян, които възроди в Кръщението и днес утвърди с 
печата на Светия Дух: запази в тях дара на Твоята любов.  

Спомни си за нашите братя и сестри, които заспаха с 
надежда за възкресение, и за всички умрели в Твоята 
милост, и допусни ги на се наслаждават на светлината, на 
Твоето лице. Молим ти се, смили се над всички нас, за да 
заслужим с блажената Богородица, Дева Мария, с 
блажените апостоли, блажен Евгений и всички светци, 

които са Ти били винаги угодни, да участваме във вечния 

живот и да Те хвалим и славословим. Чрез Исуса Христа, 
твоа Син. 
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ЛЛИИТТУУРРГГИИЯЯ  ННАА  ССЛЛООВВООТТОО  
 

Четене от деяния на Апостолите: 
В онези дни: 

Когато Савел пристигна в Йерусалим, 

желаеше да се присъедини към учениците, ала 
всички се бояха от него, понеже не вярваха, че 
той е ученик. 

Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и 

разказа им, как той видял по пътя Господ и че му говорил 

Господ, и как той в Дамаск открито проповядвал в името на 
Исуса. И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в 
Йерусалим, и проповядваше открито в името на Господа 
Исуса. Говореше той също и се препираше с елинистите; а 
те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, 
отведоха го в Кесария, и го препратиха в Тарс. 

А църквите по цялата Юдея, Галилея и Самария бяха в 
мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен, и с утеха на 
Светия Дух се умножаваха. 

Това е Божие слово. 

Вс.: Благодарим на Бога. 
 

Отпевен псалм 
♫ За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание. 

Ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от 
Него. Да ядат бедните и да се насищат, да хвалят Господа 
ония, които Го търсят: ”Да живеят сърцата ви навеки”.  ♫ 

Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички 

земни краища, и ще се поклонят пред Тебе всички езически 

племена. На Него ще се поклонят всички, които спят в 
земята; Пред Него ще се поклонят всички, които слизат в 
пръстта.  ♫ 

А душата ми ще живее за Него, и потомството ми ще 
Му служи. Ще разказват за Господа на бъдещето 

поколение, и ще възвестяват правдата Му на човеците, 
които ще се родят: ”Това извърши Господ”. ♫ 
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Четене от първото послание на Свети Иван Апостол: 
Чеда мои, нека обичаме не с думи или с език, а с дела 

и истина. И по това познаваме, че сме от истината, и пред 

Него ще успокояваме сърцата си, защото, ако нашето сърце 
ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по – голям от 
нашето сърце и знае всичко. 

Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние 
имаме дразновение пред Бога, и каквото просим, 

получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и 

вършим, което е благоугодно пред Него.  

А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия 
Син Христос и да обичаме един другиго, както ни е дал 

заповед. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и 

Той – в него; а че Той пребъдва в нас, узнаваме по Духа, 
който ни е дал.  

Това е Божие слово. 

Вс.: Благодарим на Бога. 
 

♫ Алелуя! Останете в Мене, и Аз във вас, казва Господ; 

който пребъдва в Мене той дава много плод. ♫ Алелуя! 
 

Св.: Господ да бъде с вас. 
Вс.: И с Твоя Дух. 
Св.: Четене от Светото Евангелие според Иван: 

Вс.: Слава на Тебе, Господи. 
Св.: В онова време Исус каза на учениците Си: 

”Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят. Всяка 
пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, 
която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте 
вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. 

Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от 
себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и 

вие, ако не бъдете в Мене. 
Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и 

Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете 
да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива 
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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. 
Еп.: Приеми, Господи, умилостивителна и хвалебна жертва  
и стори, очистени от нейното дейсвие, да ти поднесем 

приятните на Тебе чувства на нашите сърца. Чрез Христа 
нашия Господ. 

Вс.: Амин. 
Еп.: Господ да бъде с вас.  
Вс.: И с твоя дух.  
Еп.: Горе сърцата!   
Вс.: Отправени са към Господа. 
Еп.: Да благодарим на Господа, нашия Бог!  
Вс.: Достойно и праведно е. 
Еп.: Наистина достойно и праведно е справедливо и       

душеспасително, всякога и навсякъде да  ти благодарим,  

Господи,  Свети  Отче,  всемогъщи вечни Боже: чрез Христа 
нашия Господ. Който от състрадание към човешките 
грехове благоволи да се роди от девица. Чрез страданието  

си на кръста ни освободи от вечна смърт и като възкръсна 
от мъртивите, ни дари вечен живот. Затова и ние с ангелите 
и архангелите, с престолите и господствата и с цялото  

небесно войнство, пеем химна на Твоята слава, като 

безпирно казваме: 
♫ Свят е, свят е, свят е Господ Бог на цялата вселена. 
Небето и земята са пълни с Твоята слава. 
Осанна, осанна във висините. 
Благословен е онзи, който идва във името Господне. 
Осанна, осанна, осанна във висините. 

Еп.: Наистина си свят, Господи, източник на всяка святост, 
затова освети, молим ти се, тези дарове, като излееш над тях 
Твоя Дух. За да станат за нас (+) Тялото и Кръвта на нашия 
Господ Исус Христос. Когато се предаде доброволно на 
страдание, Той взе хляб и като ти благодари, преломи го, и 

го даде на своите ученици, като каза: „Вземете и яжте от 
Него всички, това е Моето Тяло, което за вас ще бъде 
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ЕЕВВХХААРРИИССТТИИЧЧННАА  ЛЛИИТТУУРРГГИИЯЯ  

Библия: Господи, поднасяме ти Библията, като израз на 
нашата готовност да слушаме Твоето Слово, за да те 
опознаем по–добре. 
Образът на Блажен Евгений Босилков: Господи, поднасяме 
ти образа на Блажен Евгений, нашия покровител, с 
обещанието да бъдем верни негови последователи. 

Тетрадки по Катехизис и Пано на групата: Господи, 

поднасяме ти тези тетрадки, които съдържат знанията, 
които получихме и задълженията, които поехме по време 
на обучението ни по катехизис и желаем да носим и 

занапред. 

Хляб и вино: Ето Хляба и това Виното, които ще се 
превърнат в Тяло и Кръв Христови; храна, която ще ни 

даде сила и подкрепа по пътя на нашия живот. 
 

♫ ББЛЛААГГООССЛЛООВВЕЕНН  ССИИ,,  ГГООССППООДДИИ  
 

Слава, слава, благословен си, Господи! /2 
 

Този хляб и това вино ние принасяме на Теб, 

те са дар на любовта ти, плодовете на единството. 

Благослови тази трапеза,която си приготвил за нас, 
нека заедно събрани, да сме силни във вярата. 
 

Слава, слава, благословен си, Господи! /2  
 

Живота, който ни даряваш,ние принасяме на теб, 

вярата на дните ни ще живеем със смирение. 
Благословен си, Господи, за хляба, който ни дари, 

помогни ни да разпръснем по света Твойта светлина. 
 

Слава, слава, благословен си, Господи! /3 
  

  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **   

Еп.:  Молете се, братя и сестри, та това Мое и ваше 
жертвоприношение да бъде приятно пред Бога всемогъщия 
Отец. 
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изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират 
пръчките, та ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете 
в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, та каквото и да 
пожелаете, искайте, и ще ви бъде дадено. С това ще се 
прослави Моя Отец, ако вие принасяте много плод и тогава 
ще бъдете Мои ученици.” 

Това е слово Господне 
Вс.: Хвала на Тебе, Христе.  
♫ Алелуя! 
 

Еп.: Проповед! 
 

ЛЛИИТТУУРРГГИИЯЯ  ННАА  ТТААЙЙННССТТВВООТТОО  
 

Подновяване на кръщелните обещания 
Еп.: Отричате ли се от Сатаната и от всички негови дела и 

примамки? 

Канд.:  Отричам се. 
Еп.: Вярвате ли в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето 

и на земята? 

Канд.: Вярвам. 
Еп.: Вярвате ли в Исуса Христа, единствен Негов Син, наш 

Господ, родил се от Дева Мария, страдал и бил погребан, 

който възкръснал от мъртвите и седи от дясно на Отца? 

Канд.: Вярвам. 
Еп.: Вярвате ли в Светия Дух, Господ и животворящ,  който 

днес чрез тайнството Миропомазание се дава на вас, както 

на Апостолите на Петдесятница по особен начин? 

Канд.: Вярвам. 
Еп.: Вярвате ли в Светата Католическа Църква, общението 

на светците, Опрощението на греховете, възкресението на 
телата и вечния живот?  

Канд.: Вярвам. 

Еп.: Това е нашата вяра. Това е вярата на Църквата, която  

се гордеем, че Изповядваме в Христа Исуса, нашия Господ. 

Канд.: Амин. 
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Възлагане на ръцете 
Еп.: Възлюбени, да се помолим на Бога, Всемогъщия  
Отец, да излее в добротата си, над тези свои чеда, 
възродени вече в Кръщението за вечен живот, Светия Дух, 
който ги утвърди с обилието на Своите дарове и с 
помазването си да ги направи подобни на Христа, Божия 
Син. 

(с прострени ръце) 
  

Всемогъщи Боже, Отец на нашия Господ, Исус Христос,  
който Си възродил Тези свои чеда от вода и Дух Свети, като 

ги освободиш от греха, прати в Тях, Господи, Светия Дух 
Утешител, дай им Духа на мъдростта и разума, Духа на 
съвета и силата, Духа на знанието и благочестието,  

изпълни ги с Твоя Дух на страха. Чрез Христа, нашия 
Господ. 

Канд.: Амин. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
             ♫ ССВВЕЕТТИИ  ДДУУШШЕЕ  

 

Свети Душе, слизай над мен;  
Както над стари пророци, както над стари царе. 
Свети Душе, слизай над мен;  
Както над първи християни, които решиха за теб, 
които живяха за теб. 
 

От кураж се нуждая, за да следвам Исус, 
от кураж се нуждая, за да дарявам от твоята любов. 
Верен приятел с помоща ти ще бъда;  
нека се радва сърцето; нека живея по-искрен живот. 
 

Един лъч светлина аз за всички ще бъда,  
ще съм знак на мира, ако съм винаги близо до Теб. 

За моите братя живота изцяло ще дам;  

да сме заедно с твоите приятели,  

който живеят близо до теб. 
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Миропомазание 
Еп.: (име…) Приеми  дарствения печат на Свети Дух. 
Канд.: Амин. 
Еп.: Господ да бъде с теб. 

Канд.: И с Твоя дух. 

ММООЛЛИИТТВВАА  ННАА  ВВЕЕРРННИИТТЕЕ  

Еп.: Възлюбени, да се помолим на Бога, Всемогъщия Отец 

нашата молитва да бъде единодушна, както са едно нашата 
любов, вяра и надежда, които произхождат от Свети Дух.  
Да се помолим и да кажем заедно: Молим ти се, послушай 
ни! 
◊ Да се помолим за светата Божия Църква, за  нашия Папа 
Бенедикт, нашия Епископ Петко и всички свещеници, та 
обединени от Свети Дух, в единството на вярата и любовта, 
да разпространяват Твоето Слово до пришествието на 
Господа. Да кажем заедно:   

◊ Господи, Ти, който направи да слезе върху нас Свети Дух,  
помогни ни да започнем да прилагаме на практика 
даровете, които днес получихме. Да кажем заедно: 

◊ Господи, молим Ти се чрез средствата на тайнството  

Миропомазание  да можем да напредваме с ентусиазъм по  

пътя, който Ти ни предлагаш. Да кажем заедно: 

◊ Господи, помогни ни да бъдем Твои свидетели с 
конкретни дела в семействата ни, в училище, сред 

приятелите ни и в квартала. Да кажем заедно: 

◊ Господи, днес Те молим за дара да открием нашата вяра  
и нашето призвание на християнски съпрузи и родители,  

за да успеем да направим от нашето семейство една 
истинска домашна църква. Да кажем заедно: 

Еп.: Боже, който си дал на Твоите Апостоли Светия Дух в  
сърцата на Твоите верни, за да не се срамуват да  
изповядват пред света разпнатия Христос, и да изпълняват 
заповедите му с предана любов. Чрез Христа, нашия 
Господ.  

Вс.: Амин. 


