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Номер на българска група: P-3666-BG 
 
Номер на групата от Пловдив:  P-3666-BG-2749 
Номер на групата на Салезианите:  P-3666-BG-2631 
Номер на групата на Фоколари и Сф:  P-3666-BG-2590 
Номер на групата от Раковски:  P-3666-BG-2557 
Номер на групата на Капуцините:  P-3666-BG-2556 
Номер на групата от Русе:  P-3666-BG-2388 
 
о. Венци Николов GSM: +359899822800 
ventsi_nikolov@abv.bg 
 
1. ОТГОВОРНИЦИ НА ГРУПИТЕ  
 
на групата от Пловдив:  Йоана Кисьова 
на групата на Салезианите:  о. Ярослав Фогл 
на групата на Фоколари и Сф:  с. Юлия Ритер 
на групата от Раковски:  с. Елка Станева 
на групата на Капуцините:  о. Марчин Греч 
на групата от Русе:  о. Венци Николов 
 
2. ОТГОВОРНИЦИ НА АВТОБУСИТЕ 
 
Плевен А  Митко Михайлов 
Плевен В  Валери Мартинчев  
Плевен С  о. Яцек Вуйчик  
София (D) с. Юлия Ритер 
Ст. Загора  о. Ярослав Фогл  
Раковски  с. Елка Станева 
Капуцини  о. Марчин Грец  
 
 
ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ: 112 ИЛИ 999 
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3. АДРЕСИ НА ГРУПИТЕ: 
 
Aвтобусите паркират на местата, на които ще им се определи 
индивидуално, чрез GPS. Шофьорите се настаняват след това, както 
следва: 
Русе:  Bursa Akademicka ks Pawła Smolikowskiego CR, 

ул. Stefana Batorego 8A, 31-135 Kraków  
- свещеници 5 
- сестри 3 
- шофьори 8 (Плевен А-B-С + София (D) 
- момчета 45  
- момичета 64  

 
 
 
Пловдив:   
Салезиани:   
Фоколари и Сф:   
Раковски:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Капуцините:   
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Евхаристия – Евхаристинки, Васко, Валери, с. Елка  
Песни за Евхаристия – Станимир 
Молитва на верните – Белене  
Катехизис – Анима (10) Митко Михайлов. с. Ана-Глория 
ACN – Митко Михайлов и Раковски + желаещи 
Озвучаване – Гриша 
Радио – с. Елка, о. Страхил, Тереза 
Организация на място (Никополска епархия)-с. Катерина, Даниела, 

Иво Кондров 
Изповед: 26-29.07 от 13:00 ч. до 17:00 ч. 
Организация във Виена – о. Страхил 
Организация на „Балатон” – Иванина, Тереза 
До 1.9.2016 г. всички спални чували, знамена и други материали, 

взети назаем да бъдат върнати в гр. Плевен 
На ventsi_nikolov@abv.bg очакваме всяка вечер снимки от всички 

групи 
 
 
 
 
4. НОСИМ СЪС СЕБЕ СИ: 
1. Намерение за поклонничеството 
2. Християнски символи (кръст, медальонче) 
3. Броеница 
4. Лични документи  
5. Фотокопие на документа, с който ще пътуваме  
6. За непълнолетните - нотариално заверено пълномощно от 

родителите (оригинал и 2 копия)   
7. Храна за пътуването до Краков 
8. Адрес на нощувката ни в Краков и номера на групата 
9. Телефонния номер на отговорника на групата и на о. Венци 

(+359899822800) 
10. Баджовете, които ще ни бъдат дадени в Краков 

mailto:ventsi_nikolov@abv.bg
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11. Джобни пари 
12. Малка раница за храна (за из път/ за багаж по време на бдението) 
13. Спален чувал и постелка (шалте, найлон) за бдението  
14. Подходящи удобни дрехи за из път (+ горна дреха) 
15. Удобни обувки 
16. Шапка, слънчеви очила, слънцезащитен крем 
17. GSM и слушалки за него с включен роуминг и изключено 

използване на мобилни данни след преминаване на сръбската 
граница 

18. Бански костюм (може баните да се окажат общи)  
19. Джапанки за къпане; плажна кърпа   
20. Тоалетни принадлежности, сапун / прах за пране, мокри кърпички 
21. Лични ЛЕКАРСТВА (особено ако се приемат ежедневно) 
22. Собствена пластмасова чашка за многократна употреба 
23. Чантичка за документи, пари (която се носи на врата или на 

кръста) 
24. Малки подаръци (например: малки парфюмчета от розово масло, 

гривнички, картички и тн.) нещо, което напомня за България - за 
хората, които ще ни приемат в енориите, където ще спим и за 
хората, които ще срещнем по време на нашето поклонение 

25. Музикални инструменти (китари, тарамбуки и др.) 
26. Знамена 
27. Фотоапарат (личен) 
28. Тежест на собствения багаж - целият багаж да може да се пренася 

на дълги разстояния от неговия притежател  
29. Усмивка и добро настроение 
 
5. КАРТА НА ПОКЛОННИКА 
1. Пътуването е поклонничество (мисия) 
2. Следваме добрите християнски и морални ценности  
3. Преди тръгване от БГ включваме роуминг 
4. Грижим се за собствените си лични документи и багаж 
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5. Спазваме приетия ред и организация и участваме в общите 
мероприятия 

6. Не противоречим на отговорниците  
7. Държим се благоприлично на публични и свети места 
8. Спазваме благоприлично облекло 
9. Сдържаме емоциите си 
10. Не се делим от групата 
11. Не караме другите да ни чакат 
12. Отнасяме се с необходимото уважение към всички духовни лица 
13. Пестим средства 
14. Пазим чистота 
15. Помагаме на околните 
16. Показваме благодарност и се молим за нашите благодетели 
17. Не се парфюмираме в автобусите 
18. Пушим в определените за това места 
19. Приемаме позитивно всичко, което ще ни срещне 
20. Намираме се в чужда страна 
 
6. ТРЪГВАНЕ: 23.07.2016 

Плевен-А  21:00 ч. от Белене (пред църквата Рождение на Дева 
Мария), 22:00 ч. пред църквата „Дева Мария от 
Фатима”, гр. Плевен (Плевен-Ореш 4-Белене-Враца-
София) за паркинга на Jumbo, гр. София, бул. 
Сливница 1:00 ч.  

Плевен-В  22:00 ч. от с. Малчика пред църквата (Малчика-Ореш-
Свищов-Русе) спира на паркинга на Jumbo, гр. София, 
бул. Сливница 1:30 ч. за младежи от Свищов 

Плевен-С  22:30 ч. от църквата „Дева Мария от Фатима”, гр. 
Плевен (Варна-В.Търново-Трънчовица-Пловдив-Секирово-
Евхаристинки) (спира в София на паркинга на Jumbo, 
бул. „Ботевградско шосе” 1:30 ч. (24.07) 

(Хебросбус) тръгва от автогара „Север” гр. Пловдив в 22:00 ч. за 
паркинга на Jumbo, бул. „Ботевградско шосе” 1:30 ч.  
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гр. София с групите, които се прехвърлят след това в 
Плевен-С: 

 Пловдив (13) - Anna-Maria Dimitrova Elenova, Samuil Stoykov 
Shivachev, Yoana Georgieva Doevska, Gergana Petrova Petrova, Plamen 
Svetozarov Bozov, Hristiana Borisova Marinska, Alexandra-Katherina Dimitrova 
Tzankova, Aido Claudio Moiteni, Yoana Chavdarova Kisyova, Ivan Georgiev 
Georgiev, Patrisia Marek Chelebieva, Atanas Veskov Berbov, Zina Nari  

 Секирово (3) - Yosif Petrov Zenkov, Maria Nedyalkova Lesova-
Zenkova, Ivan Nedyalkov Lesov 

 Евхаристинки (2) - ?  

София D 2:00 ч. от „Руски паметник”, гр. София (24.07) 
(Екзархия-Фоколари-Евхаристинки 3?) 

Ст. Загора 22:00 от паркинга до жп гарата в Ст. Загора през 
Пловдив в 23:30 ч. на спирката срещу автогара 
„Север” (Ст. Загора-Раковски-Житница-Калояново-
Дуванлии-Куклен)  

 Раковски (2) - Chavdar Leonidov Koev, Lyubomir Slavov Shishkov – 

придвижват се до 23:00  ч. на спирката срещу 
автогара „Север” гр. Пловдив 

(Хебросбус) Житница на центъра в 22:00 
 Дуванлии на центъра в 22:10 
 Калояново на спирката в 22:30 
 пътуват за автогара „Север” гр. Пловдив и се качват в 

23:30 ч. в автобуса от Ст. Загора  
Раковски  23:00 ч. от площада пред църквата в Ген. Николаево, 

гр. Раковски 
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1 STANCHEV GEORGI OPENING MASS (TUESDAY, 
26.07) - SECTOR "0" 

lay person aged 18-30 

2 PANKINA NADEZDA PAPAL WELCOME (THURSDAY, 
28.07) - SECTOR "0" 

lay person aged 18-30 

3 DZHUNDRINA IRINA PAPAL WELCOME (CZWARTEK, 
28.07) - PODIUM 

lay person aged 18-30 

4 YONKOVA TSVETELINA WAY OF THE CROSS (FRIDAY, 
29.07) - PODIUM 

lay person aged 18-30 

5 YONKOVA YONKA WAY OF THE CROSS (FRIDAY, 
29.07) - SECTOR ZERO 

lay person aged 18-30 

6 KISYOVA YOANA VIGIL (SATURDAY,30.07) - 
PODIUM 

lay person aged 18-30 

7 CHALAKOVA SILVIA-ANNA VIGIL (SATURDAY,30.07) - 
PODIUM 

lay person aged 18-30 

8 PLACHKOV DIMITAR 
 

VIGIL (SATURDAY,30.07) - 
SECTOR "0" 

lay person aged 18-30 

9 VRICHEV IVAN  VIGIL (SATURDAY,30.07) - 
SECTOR "0" 

lay person aged 18-30 

10 
KUNDURDJIISKI 

PETAR VIGIL (SATURDAY,30.07) - 
SECTOR "0" 

lay person aged 18-30 

11 BRUSARSKA TEREZA  VIGIL (SATURDAY,30.07) - 
SECTOR "0" 

lay person aged 18-30 

12 GRIGOROV GRIGOR VIGIL (SATURDAY,30.07) - 
SECTOR "0" 

lay person aged 18-30 

13 MIHAYLOV MITKO 
VIGIL (SATURDAY,30.07) - 

SECTOR "0" (National WYD 
Coordinator) 

National WYD 
Coordinator 

14 NIKOLOV VENTSI 
FINAL MASS (SUNDAY, 31.07) - 

SECTOR "0" (Priest National WYD 
Coordinator) 

Priest National WYD 
Coordinator 

15 MARINOVA IVANINA PROCESSION WITH FLAGS 
(THURSDAY, 28.07) lay person aged 18-30 
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7. ПРОГРАМА 
 
 (след влизането в автобусите) 

Боже, * опази нас, твоите раби, * по пътя, който започваме.* 
Бъди наша подкрепа във всичките неволи: * бъди наш спътник, 
подслон в жегата, * убежище в студа и дъжда, * опора в умората, * 
помощ в бедите, * подкрепа в трудните ни крачки,* пристанище в 
корабокрушението, * така че под Твоето ръководство * да можем да 
стигнем благополучно до мястото,* за където сме тръгнали * и после 
да се завърнем живи и здрави в къщи.*  

Боже, * който в поредицата от приемниците на Петър * си 
избрал Твоя раб Франциск като заместник на Христос на земята * и 
пастир на цялото паство, * стори така, * че той да утвърди младежите 
в светостта * и цялата Църква да бъде в общение с него във връзката 
на единството, * на любовта и на мира, * за да получат всички хора 
пастир и епископ за душте, * истината и вечния живот. * Чрез Христа, 
нашия Господ. Амин. 
(Благослов) 
 
 с червено са задължителните общи точки!!! 
 
24 юли XVII НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА 
©"С" Бит 18, 20-21.23-32; Пс 137; Кол 2,12-14; Лк 11,1-13 
 
11:00 ч.  Будапеща (10 часа престой) – заедно с червените тениски 
13:00 ч.  Евхаристия: главнослужещ – о. Ремо Гамбакорта; 

проповед – о. Мартин Илек; песни – Станимир (подарък-
младежи от Белене, превод-Тереза)  

свободно вр. (движим се по групи, непълнолетните с отговорниците 
си) 

инфо за повече информация на пункта до площада на църквата 
(обмяна на валута: 1 евро= 317 унгарски форинта) 

обяд-вечеря  свободен избор на места 
22:00 ч. потегляне за Краков 
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25 юли (понеделник) св. Яков Апостол - празник 
© 2Кор 4, 7-15; Пс 125; Мт 20, 20-28 
 
12:30 ч. пристигане в Краков преди обед – настаняване - обяд 
пакети КIT - ul. Misjonarska 37 (за Никополска епархия и Капуцини) 
– 25 мин. пеша  
(collectionPoint3) - Borislav Antoniev Trifonov, Dimitar Emilov Conev, Marin Ivanov 
Stoyanov, Martin Borisov Chalakov, Rosen Damyanov Krumov, Mitko Petrov Mihaylov, Ivaylo 
Petrov Mihaylov, Stefan Petrov Kapelov, Vasil Emilov Konaratov, Iliyan Vladimirov Vakinov, Ivan 
Petrov Vrichev, Ivo 
Raychev Kondrov, 
Vladimir 
Lyubomirov 
Angelov, Kaloyan 
Todorov Tsankov, 
Valeri Nikolaev 
Martinchev, 
Krasimir Angelov 
Martinov, 
Vladislav Krumov 
Lalov, Nikolay 
Krasimirov Genov, 
Zdravko 
Luchezarov 
Kirilov, Velizar 
Donislavov 
Djambazov, Mihail 
Donislavov Djambazov, Stanislav Georgiev Nedyalkov, Plamen Plamenov Paskalev 
(обмяна на валута: 1 евро.= 4.42 полски злоти) 
19:00 ч.  Eвхаристия във францисканската базилика „св. 

Франциск от Асизи” на ул. Franciszkańska 4, срещу 
епископската метрополия, там където ще нощува папата. 
(подарък-младежи от Раковски, благодарности – о. Венци) 

20:30 ч. Вечеря 
22:00 ч. Събиране на цялата българска група в двора на Bursa 

Akademicka im. ks Pawła Smolikowskiego CR, ул. Stefana 
Batorego 8A, 31-135 Kraków – весела вечер (Салезиани, 
Ген. Николаево) 

00:00 ч. Вечерни молитви 
00:30 ч. Всички по местата за спане 
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26 юли (вторник) св. Йоаким и Ана 
Йер 14,17-22; Пс 78; Мт 13, 36-43 
 
8:00 ч. Утринни молитви (всички по своите места за спане) 
8:15 ч. Закуска 
9:30 ч. Поклонение в светилището на Божието Милосърдие (1 

ч. 30 мин. пеша) 
13:30 ч. Обяд  
14:00 ч. Молитвена среща на ACN в църквата „Nawrócenia Św. 

Pawła” – представители 
17:35 ч. монс. Христо Пройков на летището 
19:30-21:30 Церемония по откриването и Евхаристия, кардинал 

Станислав Дживиш – Блоня 
 Вечеря 
23:00 ч. Весела вечер (студентско общежитие)  
00:00 ч. Вечерни молитви 
00:30 ч. Всички по местата за спане 
 
27 юли (сряда)  
Йер 15, 10.16-21; Пс 58; Мт 13, 44-46 
 
8:00 ч. Закуска 
9:00 ч.  Утринни молитви (всички заедно) 
9:10 ч. Подготовка за катехизиса (възможност за изповед) 
10:00 ч. Сесия катехизис: монс. Христо Проиков – „Това е времето 

на милосърдието” 
10:30 ч. Диалог 
11:15 ч. Пауза 
12:00 ч. Евхаристия: главнослужещ – монс. Христо Проиков; 

проповед – о. Ярослав Фогл „Това е времето на 
милосърдието”; песни – Станимир 

13:30 ч. Обяд 
14:30 ч. Фестивал на младите/ Център за званията 
17:00 ч. Папа Франциск на Вавел 



12 
 

20:00 ч. Вечеря – свободно време 
22:00 ч. Фестивал на младите 
00:00 ч. Вечерни молитви 
00:30 ч. Всички по местата за спане 
 
28 юли (четвъртък)- за благодетелите (източен обред) 
Св. апли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен. 1Кор. 3,18-23 (с.104); Мт 13,36-
44 (с.62) 
 
8:00 ч.  Закуска  
9:00 ч. Утринни молитви 
9:10 ч. Подготовка за катехизиса (възможност за изповед) 
10:00 ч. Сесия катехизис: монс. Христо Проиков – „Да се оставим да 

бъдем докоснати от милосърдието на Христа” 
10:30 ч. Диалог 
11:15 ч. Пауза 
12:00 ч. Евхаристия: главнослужещ – монс. Христо Проиков; 

проповед – о. Петко Вълов „Да се оставим да бъдем 
докоснати от милосърдието на Христа”; песни – сестри 
Евхаристинки 

13:30 ч. Обяд  
17:15 ч. Посрещане на св. отец папа Франциск – Блоня 
ок. 20:00 ч. Папата на прозореца  
00:00 ч. Вечерни молитви 
00:30 ч. Всички по местата за спане 
 
29 юли (петък) св. Марта  
1Ив 4, 7-16; Пс 33; Ив 11, 19-27 (Лк 10, 38-42) 
 
8:00 ч.  Закуска  
9:00 ч. Утринни молитви 
9:10 ч. Подготовка за катехизиса (възможност за изповед) 
10:00 ч. Сесия катехизис: монс. Христо Проиков – „Боже, направи 

ме инструмент на Твоето Милосърдие” 
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10:30 ч. Диалог 
11:15 ч. Пауза 
12:00 ч. Евхаристия: главнослужещ – монс. Христо Проиков; 

проповед – о. Румен Станев „Боже, направи ме инструмент 
на Твоето Милосърдие”; песни – Станимир 

13:30 ч. Обяд 
17:30 ч.  Кръстен път - Блоня 
ок. 20:30 ч. Папата на прозореца 
21:30 ч. Вечеря 
00:00 ч. Вечерни молитви 
00:30 ч. Всички по местата за спане 
 
30 юли (събота)  
Йер 26,11-16,24; Пс 68; Мт 14,1-12 
 
8:00 ч. Талон за суха храна за цял ден (А1), без закуска (А2) 
9:00 ч. Утринни молитви 
9:40 ч. Евхаристия: главнослужещ – монс. Христо Пройков; 

проповед – о. Салваторе Фрашина; песни – Станимир 
 тръгване за Campus Misericordiae (пеша 3 ч. 30 мин.) с 

малките раници и спалните чували 
19:00 ч. Папа Франциск пристига на Campus Misericordiae 
19:30 ч. Бдение със св. отец папа Франциск  
 
31 юли (неделя)  
10:00 ч.  Евхаристия със св. отец папа Франциск 
 след Евхаристията се прибираме по местата за спане и 

вечеряме 
22:00 ч. Потегляне за ез. Балатон и за Виена (възможност за покупки 

в мега-маркет Tesco) 
Тръгване на автобусите: 

Плевен-А, Плевен-В, София (D), Ст. Загора за Балатон 
Плевен-С и Раковски за Виена 
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1 август (понеделник) св. Алфонс Мария де'Лигуори еп. ц. уч. 
Вяра, Надежда и Любов 
Йер 28,1-17; Пс 118; Мт14,13-21 
 
9:00 ч.  Пристигане на ез. Балатон (10 часа престой) на паркинга Petőfi 
sétány, Siófok, 8600 и Kinizsi Pálu.,Siófok, Somogy, както и на паркинга 
срещу пицарията на Siófok, Amigó Étterem-Pizzéria, Fő u. 99, 8600 
  Евхаристия: главнослужещ – о. Венци Николов 
  Свободно време 
21:00 ч. Потегляне за България 
 
9:00 ч. Пристигане във Виена (10 часа престой) на съветския 

паметник 
  Евхаристия: главнослужещ – о. Страхил Каваленов 
  Свободно време 
20:00 ч. Потегляне за България от съветския паметник 
 
2 август (вторник) Дева Мария на Ангелите 
Йер 30,1-2.12-15.18-22; Пс 101; Мт 14, 22-36 
 
6:00 ч.  Пристигане в София (от „Балатон”) 
9:00 ч.  Пристигане в Плевен 
 
8:00 ч.  Пристигане в София (от Виена) 
11:00 ч.  Пристигане в Плевен 
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8. УТРИННИ И ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ (ВСЕКИ ДЕН) 
 
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 
 
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 
 

Радвай се, благодатна Марио, * Господ е с тебе! * Благословена 
си ти между жените * и благословен е плодът на твоята утроба - 
Исус.* Света Марио, Майко Божия, * моли се за нас грешници * сега и 
на смъртния ни час. Амин. 
 

Вярвам в Бога, * Всемогъщия Отец, * Творец на небето и на 
земята. * И в Исуса Христа, * единствен Негов Син, Господ Наш,* 
Който се заченал от Светия Дух, * родил се от Дева Мария, * страдал 
при Понтийския Пилат, * разпънат, умрял и погребан, * слязъл в 
ада,* на третия ден възкръснал от мъртвите, * възнесъл се на небето,* 
седи отдясно на Бога Отца Всемогъщия: * оттам ще дойде да съди 
живите и мъртвите. * Вярвам в Светия Дух, * светата Католическа 
Църква, * общението на Светците, * опрощението на греховете,* 
възкресението на телата * и вечния живот. Амин. 
 

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, * както беше в началото, 
сега и всякога, * и във веки веков. Амин. 
 

Ангеле Божи, пазителю мой, * аз, който по Божията милост съм 
поверен на тебе, * моля ти се осветявай ме, * пази ме, * крепи ме * и 
ръководи ме през този ден * (тази нощ). Амин. 
 

Господи, Спасителю * мой, в това време на моя живот * имам 
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особена нужда от помощ. * Дай ми светлината да разбера Твоя 
план,*който имаш за мен * и силата да го осъществя предано. *   

Чувствам нужда да бъда свободен. * Стори така, * че в 
използването на моята свобода * да умея да почитам също и 
свободата на другите. * Помогни ми да я използвам, * за да направя 
правилния избор. * 

Чувствам нужда да обичам и да бъда обичан. * Помогни ми да 
разбера моето призвание, * каквото и да е то. * Нека изборът ми да 
бъде плод на зряло размишление, * а не повърхностно и 
лекомислено. * Нека всички да бъдат просветлени от Твоята 
светлина. * 

Стори да бъда в състояние като зрял * да поема отговорностите 
си в семейството, * в енорията и в обществото * и да ги изпълнявам 
последователно като давам добро свидетелство за Христос, * според 
изискванията на моето кръщение.  
 

Всемогъщи и Милосърдни Боже, * облекчение в труда, * опора в 
спасението, * утеха в плача, * чуй молитвата, която, осъзнали нашите 
провинения, отправяме към Тебе: * спаси ни от настоящите 
притеснения * и ни подсигури убежище в Твоето милосърдие* Амин.  

 
Господи Исусе, Ти желаеш всички хора да достигнат истината и да се 
спасят, молим Те: Изпрати работници на нивата си! 

О Исусе, който каза на учениците си: „Не вие Мен избрахте, 
но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте 
плод и плодът ви да пребъдва…” (Йоан. 15, 16) – молим Те 
Господи: 
Изпрати работници на нивата си! 
О Исусе, който каза на учениците си: „Вие сте светлината 
на света…Така да свети пред човеците светлината ви, та да 
видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец” 
(Мат. 5, 14.16) – молим Те Господи: 
Изпрати работници на нивата си! 
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О Исусе, който каза на учениците си: „Който Мен признае 
пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец 
Небесен” (Мат. 10, 32) – молим Те Господи: 
Изпрати работници на нивата си! 
О Исусе, Ти си казал: „Който не взема кръста си, а следва 
подире Ми, не е достоен за Мен” (Мат. 10, 38) – молим Те 
Господи: 
Изпрати работници на нивата си! 
О Исусе, Ти който преди възнесението си каза на 
апостолите: „Идете и научете всички народи…и ето Аз съм 
с вас през всички дни, до свършека на света” (Мат. 28, 19-20) 
молим Те Господи: 
Изпрати работници на нивата си! 

Да се помолим 
Боже, който призоваваш много, за да идат и да принасят плод на 
спасението и на светостта в Твоята Църква, изслушай воплите на своя 
народ и направи така, че всяко звание да бъде с желание прието, да се 
развива и да принася многоброен плод. Чрез Христа нашия Господ. 
Амин. 
 
(сутрин) 

О Божествено Сърце Исусово, * принасям Ти чрез Непорочното 
Сърце на Пресветата Дева Мария, * всички молитви, дела и 
страдания на днешния ден, * допълвайки ги към намеренията, * за 
които Ти на олтара жертваш самия Себе Си за нас. * Принасяме Ти ги 
за Твоята Света Църква, * за Светия Отец папа Франциск, * за 
обръщане на грешниците, * за душите в чистилището * и за всички 
намерения определени на този ден и месец. * Желая да получа 
всички привилегии на индулгенцията, * към които днес мога да 
пристъпя. * Амин. 
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(вечер) 
В безкрайното си милосърдие, * благослови ме, о Най-сладко 

Сърце Исусово * и приеми благодарност за всички добрини, * които в 
днешния ден получих от Теб. * Съжалявам за всички грешки и 
неправди, * които допуснах спрямо Теб, * но се надявам, че ще ми 
простиш * и възнаградиш от мен причинената несправедливост на 
славата Господня. * Вяра, надежда и любов моя- * всичко това е Твое. * 
Желая да спя и почивам, овладян от любов към Теб, * за да се събудя 
оживен от същата тази Твоя любов. * Амин. 
 

Официална молитва за Световната Младежка Среща– Краков 
2016 г. 

Боже, Милостиви Отче, * във името на твоя Син - Исус Христос,* 
ти разкри любовта си * и я изля върху нас в името на Светия Дух – 
Утешител! * Днес ние ти поверяваме съдбата на света. * По специален 
начин ние ти поверяваме младите хора от всеки народ и нация: * да 
ги напътстваш и пазиш, * докато те преминават през сложните 
пътища на света ни днес * и да им дадеш благодат да пожънат 
обилни плодове * от техния опит в Световния ден на младежта в 
Краков. * 

Небесни Отче, * научи ни как да предадем вярата на тези, * 
които се съмняват. * Надеждата на тези, които са обезкуражени. * 
Любовта на тези, които не са обичани. * Прошката за онези, които са 
направили грешка * и радостта за тези, които не са щастливи. * 
Позволи на искрата на милостивата Ти любов * да се превърне в 
пожар, * който да преобрази младежките сърца * и да поднови 
лицето на Земята. *  

Богородице, Майко на милосърдието, * моли се за нас. 
Св. Йоан Павел II, * моли се за нас. 
Св. Фаустина, * моли се за нас. 

 
 
(БЛАГОСЛОВ) 
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9. ПЕСНИ ЗА ЕВХАРИСТИЯ 
 
24.07 - НЕДЕЛЯ  
 
БЛАЖЕНИ ЧИСТИТЕ ПО СЪРЦЕ 
химн на НМХС 2015, София 
 
Блажени чистите по сърце, D G D 
защото те ще видят Бога, b A G A 
ще видят най-доброто лице, D G D 
ще носят името на Бог. e A D 
 
Той събира ни сега, за да ни покаже, b e G A 
че обикна ни докрай, за Него ний сме важни. G A b A 
Преди онзи страшен ден Господ ни изпраща b e G A 
милосърдния Свой ден, Marana-, Maranathà! G A b D A 
 

Той е извор на живот, от Него жадно пия, 
тъй копнея от любов  моя Бог да видя. 
Ето, сол и светлина ще съм за всички 
и протягам им ръка, Аllelu-, Alleluia! 
 
И поръсва ме с исоп, радостно пея, 
с чисто ми сърце, готов, вечно ще живея. 
Слава на Отца, Синa и на Духа Свети,  
пее цялата земя, Gloria, Gloria Pax! 
 
ПОСВЕЩАВАМ НА ТЕБ 
Посвещавам на Теб, Боже мой D A h 
Целия живот, G D 
Целият съм Твой, чак до веки. G A A7 
Моето сърце познаваш Ти, D A h 
Моя си любов единствена. D G A D 
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ГОСПОД Е МОЯТ ПАСТИР 
1. Господ е моят пастир; G C G 
От нищо не ще се нуждая – e a G 
На зелени ливади ме води, h C G 
Води ме на тихи води. C D G 
 
2. Той утеха е за душата; 
Води ме по прави пътеки 
С любовта на светото си име; 
Подир Него се чувствам спокоен. 
 
3. И през мрачни долини да ходя, 
Не ще се страхувам от злото, 
Защото си близо до мене; 
Поддържаш ме с Твоята гега. 
 
4. Ти приготви трапеза за мене  
Пред очите на моите врази 
И с елей помаза главата ми: 
Чашата ми е пълна с омая! 
 
5. Доброта и милост ме съпътстват G C G 
Вървейки по моя път. e a G 
Ще пребъдвам в дома Господен h C G 
До края на моя живот. C D G 
 
 
ПРЕД ЛИЦЕТО БОЖИЕ 
1. Пред лицето Божие да се поклоним. / х 2  d C d 
Той сам ще ни възцари, F C d 
Негов съм аз и свят F C d 
И Той обича ни. C d 
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2. Всички свои грижи да Му поверим. / х 2  
Той сам ще ни възцари,  
Негов съм аз и свят 
И Той обича ни. 
 
3. Със смиреност пред Бог да застанем. / х 2 d C d 
Той сам ще ни възцари, F C d 
Негов съм аз и свят F C d 
И Той обича ни. C d 
 
ЛОДКАТА 
1. Исус на брега на морето D A h 
Търсил хора, готови за него e A A7 
Ловял сърца за правда Божия D e D D7 
 
О, Боже, Ти на мене се спря. G D 
Твойте устни мойто име казаха. e A7 D D7 
Мойта лодка на брега изоставям G D h 
и със Тебе днес започвам нов лов. e A7 D 
 
2. Мойте ръце са Ти нужни 
И сърцето с младежкия плам, 
Кръвта гореща и самотата. 
 
3. Аз съм слаб и беден човек 
И ръцете са мойто богатство, 
Сърцето чисто за Теб готово! 
 
4. Днес ще излезем ний заедно D A h 
Да ловим в морето човешко e A A7 
Със Твойта истина и Твойто слово. D e D D7 
 
 



22 
 

27.07 - СРЯДА  
 
ЕДИН Е САМО БОГ 
Един е само Бог, тук е домът Му, e a e 
Всички на Него да се поклоним e D  
И да Го хвалим. h e 
Тоз дом избрал е Бог, за да изслуша нас, e a D e 
Всички на Бога да запеем e D 
И чест да Му отдадем. / х 2 h e 
 
ДАРОВЕТЕ ПОГЛЕДНИ 
1. Даровете погледни, виж ни Господи! d C d 
Всичко Ти предлагаме, с Теб да сме едно. B g C F/ C 
 
На Твойта меса – нашата Меса, F B C F 
Във Твоя живот – нашия живот. B C C7 F / C 
 
Всичко ние Ти даваме, наш Създателю, d C d 
Вземи каквото искаш ти, Господи вземи! B g C F/ C 
  
ПРИЕМИ ЖИВОТА МОЙ 
1. Приеми живота мой, о Господи d F B C7 d 
И Твоят пламък да гори във мен g C d g A d 
И сърцето мое да тупти за Теб, d F B C7 d 
Ти за мен си Господ и Божествен дар. g C d g A d 
 
Извор на обич, на живот и мир, d B g C F 
Към Тебе викам цяла нощ и ден d D g C d 
Ти си ми подкрепа, Ти водач си мой, g C d g C d 
Дай ми живота, Ти, мое добро. g C d e A d 
 
2. Опази ме, Боже, от всяко зло, 
Ела радост и спасение. 
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Ако черни нощи ме обгърнат в мрак, 
Ти бъди звезда и блести над мен. 
3. Ето я зората на новия ден, 
Слънце по-красиво от небето грей. 
Исус е наблизо, няма я скръбта 
Не се отчайвай, Господ е при нас. 
4. Синове призвани в Твойта светлина 
В Твоя блясък славен всички ние 
Слънцето, което победи нощта, 
Ти си ми живота, победил смъртта. 
 
ИМАМ НУЖДА ОТ ТЕБ 
Имам нужда от теб  a d 
да си близо до мен,a d 
ти си извор на живот, F a  
ти си моя утеха. F a 
Моля те, о Исусе, послушай ме. d a G F a 
 
ТИ СИ МИ ЖИВОТЪТ 
1. Ти си ми живота, няма друг за мен e C D G 
Ти си пътя верен, мойта истина e C D G 
Само с Твойто Слово ще вървя напред a D G C 
До последен дъх, когато Ти ме призовеш a D G H7 E 
Не, не се страхувам, щом до мен си Ти, a D G C 
Моля Те със мене остани. a D e 
 
2. Вярвам в Теб Исусе, Мария Те роди 
Божий Син единствен, станал и човек. 
Зарад нас умря, но пак си жив сред нас 
Във единство със Отца и със Светия Дух. 
Ден ще дойде зная, ще се върнеш Ти 
Да отвориш райските врати. 
 



24 
 

3. Отче животворни в Тебе вярваме, e C D G 
Сине Спасе, на Теб се осланяме. e C D G 
Дух на любовта, ела Ти между нас, a D G C 
Събери разпръснатите хора по света. a D G H7 E 
Според Твойта воля нека да вървят a D G C 
И да сеят Божи семена a D e 
 
БЛАЖЕНИ МИЛОСТИВИТЕ  
химн на СМС Краков 2016 
1. С трепет поглеждам небето, cis A E 
очаквам помощ; D A E 
помощ от Бога, Господа мой, E H Fis 
милосърдния.  A H Cis 
 
2. Изгубим ли се, Той търси ни  
с прегръдка да утеши,  
с Кръвта си всички да изцери,  
нов живот да дари.  
Вечно блажени милостивите,  E H cis A 
защото те ще бъдат помилвани. E H Fis4-3 
 
3. Грешките ни ако помнеше,  
кой ли би Му устоял? Н 
о Той прощава, нека и ний  
бъдем като Бог!  
 
4. С Кръвта на Сина изкупи ни, cis A E 
възкръсна Сина жив, D A E 
„Исус е Господ!” – в нас е Духа. E H Fis 
Да Го види света! A H Cis 
 
Вечно блажени милостивите,  A E fis D 
защото те ще бъдат помилвани. A E H4-3 
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28.07 - ЧЕТВЪРТЪК – източен обред 
 
29.07 - ПЕТЪК 
 
ПСАЛМ 148 
Алелуя, Алелуя, Алелуя, Алелуя! /х 2 a G F e a 
1. На Бога слава във висините a e a 
На Небесата пейте Му слава.  F G a 
Славете Бога, небесни сили, F G a  
Славете Бога, войски небесни. e a 
2. Луна и слънце, славете Бога, 
Звезди блестящи, славете Бога. 
Облаци бели, славете Бога, 
Води небесни, славете Бога. 
3. Всички да славим Божието име a e a 
И Словото, създаващо всичко. F G a 
Свято е, Яхве, Твоето име, F G a 
Нека во веки да пеем слава. e a 
 
О, БОЖЕ, НАПРАВИ МЕ ИНСТРУМЕНТ 
О, Боже, направи ме инструмент F C d a 
На Твоя мир, на любовта Ти. B G7 C7 
О, Боже, направи ме инструмент F C d a 
На Твоя мир, на любовта Ти. B C7 B F 
 
Където е омраза, да нося любов; a E7 a 
Където е обида, да нося прошка. F a d E C7 
 
Където е тъга, да нося радост; 
Където има грешка, да нося вяра. 
 
Където е тъма, да нося светлина; 
Където е отчаяние, да нося надежда. 
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ДОЙДЕ ЧАСЪТ, ОТЧЕ 
1. Дойде часът, Отче, за мен F B F 
На мойте братя казвам им аз d B g C 
Да Те познаят, че Ти си живот, a d a B 
Че ти си радост – Исус Христос. C a F 
2. Те бяха Твои и са на мен, 
И вече знаят, вървя към Теб, 
Повярваха, запази ги Ти 
В единството и в любовта. 
3. Ти ме прати при бедните, 
Твоето Слово е истина 
Сърцата им са изпълнени с радост, 
Велика радост дар е от Теб. 
4. Аз съм във тях, а Ти си в мен, 
Да бъдат свети в единството 
Светът да вярва, че ти си ме пратил 
И ги обичаш, както мен. 
 
АНГЕЛСКИ ХОР 
Нова песен ангелите пеят Ти: D h 
 „Слава на Агнеца” / х 2 G A 
Алелуя (Алелуя), Алелуя (Алелуя), G h 
Алелуя, (Алелуя), слава и чест / х 2  G e A 
 
БЛАЖЕНИ МИЛОСТИВИТЕ  
химн на СМС Краков 2016 
1. С трепет поглеждам небето, cis A E 
очаквам помощ; D A E 
помощ от Бога, Господа мой, E H Fis 
милосърдния.  A H Cis 
 
2. Изгубим ли се, Той търси ни  
с прегръдка да утеши,  
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с Кръвта си всички да изцери,  
нов живот да дари.  
 
Вечно блажени милостивите,  E H cis A 
защото те ще бъдат помилвани. E H Fis4-3 
 
3. Грешките ни ако помнеше,  
кой ли би Му устоял?  
Но Той прощава, нека и ний  
бъдем като Бог!  
 
4. С Кръвта на Сина изкупи ни,  
възкръсна Сина жив,  
„Исус е Господ!” – в нас е Духа.  
Да Го види света!  
 
29.07 - СЪБОТА 
 
БЛАЖЕНИ МИЛОСТИВИТЕ  
химн на СМС Краков 2016 
1. С трепет поглеждам небето, cis A E 
очаквам помощ; D A E 
помощ от Бога, Господа мой, E H Fis 
милосърдния.  A H Cis 
 
2. Изгубим ли се, Той търси ни  
с прегръдка да утеши,  
с Кръвта си всички да изцери,  
нов живот да дари.  
 
Вечно блажени милостивите,  E H cis A 
защото те ще бъдат помилвани. E H Fis4-3 
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3. Грешките ни ако помнеше,  
кой ли би Му устоял? Н 
о Той прощава, нека и ний  
бъдем като Бог!  
 
4. С Кръвта на Сина изкупи ни,  
възкръсна Сина жив,  
„Исус е Господ!” – в нас е Духа.  
Да Го види света! 
 
ДОКОСНИ ОЧИТЕ МИ 
Боже, докосни очите ми, за да виждам (за да виждам). D A h G A 
Устните ми докосни, да проговоря с благодарност. D A h G A 
Боже, докосни сърцето ми и го очисти, D A h  
Нека Свети Дух ме обгърне днес. G A D 
 
БРАТЪТ СЛЪНЦЕ, СЕСТРАТА ЛУНА 
1. Да бъде хвален нашият Господ, D fis G A fis 
Който създаде цялата вселена. h A G fis e A 
Да бъде хвален нашият Господ D fis G A fis 
Ние сме всички негови създания. h A G fis h e A D h 
 
Дар е от Него, от любовта Му вечна. h G D g A7 D h 
Блажен е който смирен е по сърце. h G D g A7 D  
 
2. Сладко е да чувствам, как в сърцето мое D fis G A fis 
Любов смирено ражда се сега. h A G fis e A 
Сладко е да зная сам, че не съм вече, D fis G A fis 
Част аз съм от живот необятен. h A G fis h e A D h 
 
Щедрост сияе навсякъде сред нас. h G D g A7 D h 
Дар е от Него, от любовта Му вечна. h G D g A7 D 
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3. Даде ни небето и звездите ясни; D fis G A fis 
Братът слънце и сестра луната; h A G fis e A 
Земята – майка с полята и цветята; D fis G A fis 
Вятър и огън;въздухът, водата; h A G fis h e A D h 
За всички нас е животворен извор. h A G fis h e A D h 
 
МАРИЙО, ЧУДНА МАРИЙО 
1. Марийо, чудна Марийо, Gh 
Майко Божия и наша Майко CDG 
Царице чудна, звезда небесна, CDGe 
Заведи ни пред Божия престол. CADD7 
 
Мария, Аве Мария, GCG 
От Бог измоли благодат GH7E 
За истински мир, любов истинска, CDGE 
Мила Майко, грижи се за нас. CDG 
 
2. Марийо, чудна Марийо, 
Толкоз често съпътства ни грях. 
Страдание и страх, и ненавист са в нас, 
Моли милост, Марийо, за нас. 
 
UBI CARITAS  
Ubi caritas et amor, D A D D A D GDA  
ubi caritas Deus ibi est D A D G A D 
 
ЧЕРНА МАДОНА 
1 Има кътче на земята, гдето бързам да се върна G C E7 
И лицето и да зърна с тези черни, две следи. a A7 D  
А очите, пълни с мъка, сякаш тихо ми шептят: G C a 
„Аз съм Майка и при мен се приюти!” D C G 
 
Аз искам, Черна Мадоно, да бъда твое дете. C D G D 
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Вземи ме, Черна Мадоно, до святото си сърце! G C a D G 
 
2. Тук утеха ще намериш, сили Тя ще ти даде, 
Носи нежност във душата, Тя за своите деца. 
Затова ще те закриля, щом с отворено сърце 
Ти й кажеш с упование думите: 
 
 
 
 
 
 


