
Скъпи съпрузи! Колко голямо 

е вашето призвание да сътрудничите 

в съзидателния акт на самия Господ 

Бог и във възпитанието на децата! 

Бъдещето на нашата страна и на 

света зависи от светостта в живота на 

семействата! Като си даваме сметка 

за отговорността и за множеството 

задачи, които стоят пред вас, желаем 

да ви насърчим да поверите изцяло 

себе си и всички трудни семейни про-

блеми на Иисус чрез Мария и да скре-

пите това решение с включването ви 

в ДЧСС. За да направите това, е необ-

ходимо най-напред да пристъпите към 

изповед, а след като приемете Хрис-

тос в Светото причастие, да кажете 

Молитвата за поверяване:

„Отдавам Ти, Господи, себе си, 
своята памет, разум, душа и тяло. 

Моля Те, научи ме да обичам 
съпругата (съпруга) и децата си 
с любов, която произхожда от 
Тебе. Иисусе Христе, дай и на 

двама ни чисти сърца като Твоето, 
та нашето съжителство да се 
формира от любовта – мъдра, 

великодушна, предана, не търсеща 
своето, вярно стояща на стража на 

Твоите закони и заповеди. Нека 
в това ни помагат всекидневната 
семейна молитва – Броеницата 
и Броеницата на Божието мило-

сърдие, общото участие в Светата 
литургия и честото приемане на 

Светото причастие, а всяко тежко 
падение да бъде незабавно изпо-

вядвано в тайнството Покаяние. 
Дай ни да черпим непрестанно от 
благодатите на тайнството Брак. 
Господи Иисусе, бъди единствен 
Господар на нашия живот. Учи ме 
да овладявам умението да контро-
лирам своите сексуални желания 

и емоции, та моята любов към 
съпругата (съпруга) и децата ми да 
не бъде зависима от моите настро-

ения и емоционални състояния, 
а да бъде постоянна грижа и не-
прекъсната проява на добро към 
тях. Моля Те за чиста съпружеска 
любов, за да мога да дарявам без-
користно себе си на другия от нас. 
Очиствай нашата любов от всяка-
къв егоизъм, за да си прощаваме 
винаги, да не таим обиди и да се 
молим един за друг. За да запазя 
чистотата на сърцето си, решавам 
никога да не чета, да не купувам 

и да не разглеждам и гледам 
списания, програми и филми 

с порнографско съдържание, да 
не използвам никакви контрацеп-
тиви и да бъда винаги готов(а) да 

приема всяко дете,  
с което Бог ни дари.

Моля Те, Господи, за помощ, за 
да избягвам всичко, което ме 

прави зависим(а), заставя ме и ме 
подбужда да върша зло. Марийо, 
Майко моя, води ме по пътищата 
на вярата към единствения извор 

на любов в нашия брак – към 
Иисус, за да Му вярвам винаги и да 

се уповавам на Него.
Амин.“

Молим всяка брачна двойка, която 

се е включила в ДЧСС, да информира 

редакцията за това важно събитие и да 

ни изпрати своя адрес, рождени дати 

и датата на включване в ДЧСС, за да 

можем да ви впишем в Книгата на чис-

тите сърца и да ви изпратим специална 

благословия. Господ Иисус силно желае 

да изпращате в редакцията своите сви-

детелства и така да споделяте с другите 

съкровището на вярата и своя опит 

в съпружеския живот.

Окуражаваме ви да устоявате във 

всекидневната молитва, в освещава-

щата благодат, да създавате духовна 

общност на семействата, които избират 

чистотата. Да очистим своите сърца 

и умове от порнографията, разврата, 

контрацептивните нагласи и да се 

изпълваме с взаимна любов. Да съз-

даваме в нашите домове чиста атмос-

фера на взаимно доверие и чистота, та 

нашите деца да растат в атмосфера на 

уважение към човешкото достойнство 

и на загриженост за доброто и чисто-

тата. Ако забележим, че не успяваме 

твърдо да устояваме в решенията на 

ДЧСС, е добре да подновим Молит-

вата за поверяване и да помислим 

каква е главната пречка по този път.

Сърдечно поздравяваме всички 

вас и ви уверяваме, че се молим всеки-

дневно за вашите намерения.

Свещ. Мечислав Пьотровски SChr 

и Редакционната колегия 

В СЕМЕЙСТВОТО

ЧИСТИТЕ СЪРЦА
ДВИЖЕНИЕ НА

ЗА СЕМЕЙСТВА
Икона на Светото семейство
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