
 

 

Мільйон дітей моляться вервицю 2021 
за мир і єдність у світі 

 
Рим, 01 серпня 2021 

 
 
Дорогі друзі,  

 
У понеділок 18го жовтня Папська фундація «Допомога Церкві в 

потребі» (ACN) запрошує вас черговий раз приєднатися до 
всесвітньої молитовної ініціативи «Мільйон дітей моляться на 
вервиці». Хоча ми сподівалися, що в 2021 році завершаться 

обмеження, повязані з коронавірусом, все ж його наслідки ще 
широко розповсюджені та серйозні. Однак, це не лише криза 

здоров’я зробила наш світ схожим на клубок проблем, який із 
людської точки зору розв’язати неможливо. Голод, бідність, 
корупція, війни та терор, профанація людини та руйнування 

творіння пронизують життя незліченної кількості людей. За всім 
цим стоїть повсюдна сила зла, яка прагне повністю знищити 

божественний світовий порядок і Божі закони. Пелени гріха і 
забування про Бога не дають нам бачити правду. Незважаючи 

на весь прогрес науки і техніки, людство занурюється у 
нечувану досі безодню деградації у релігійній, моральній та 
духовній сферах. Тому більше ніж будь-коли ми потребуємо 

щирої молитви чистих, невинних сердець, дітей Марії, 
відкритих на Божу допомогу і спасіння для світу.  

  
8го грудня 2020 року, у свято Непорочного Зачаття Богородиці, 
Папа Франциск опублікував Апостольський лист  «Patris corde» 

- «Батьківським серцем», у якому проголошує 2021 рік – 
спеціальним ювілейним роком, присвяченим святому Йосифу – 

з нагоди 150-річного ювілею проголошення святого Йосифа 
покровителем Вселенської Церкви. Тут ми читаємо:   
 

«Окрім Марії, Матері Божої, жодна свята особа не згадується 
так часто в папському повчанні, як Йосиф, її Чоловік. 

Блаженний Пій IX проголосив його «Покровителем Католицької 
Церкви», Папа Пій XII називає його «Покровителем 
робітників», а святий Іван Павло II – «Опікуном Спасителя». 

Вірні взивають його «покровителем щасливої смерті».   
 

При теперішній неспокійній ситуації у світі  Папа Франциск 
пише про святого Йосифа: «У цій кризі ми досвідчили, як наше 
життя переплітається і підтримується простими людьми, 

людьми часто непомітними. Люди, які не з'являються в 
заголовках газет і журналів, найновішому телевізійному шоу, 



 

 

але котрі у ці дні насправді роблять вирішальні події нашої 
історії.  Лікарі, медсестри, комірники та працівники 

супермаркетів,  прибиральний персонал, опікуни, транспортні 
працівники, чоловіки та жінки, які працюють у сфері надавання 

основних послуг та громадської безпеки,  волонтери, 
священники, богопосвячені релігійні чоловіки та жінки і багато-
багато інших. Вони розуміють, що ніхто не спасеться сам... 

Кожен з нас може розпізнати в Йосифові (людині, яка 
непомітно, щоденно, турботливо і невидимо присутня) 

заступника, опору і провідника в тривожний час. Святий Йосиф 
нагадує нам, що ті, хто здаються непомітними або перебувають 
в тіні, можуть відіграти незрівнянну роль в історії спасіння. 

Висловлюємо їм усім наше визнання і вдячність! 
 

Так само, як Бог сказав святому Йосифові: «Сину Давида, не 
бійсь!» (Мт 1,20), Він наче промовляє до нас: «Не бійтеся!». 
Нам потрібно відкласти вбік весь гнів і розчарування, прийняти 

те, що є, навіть якщо це не так, як ми хочемо. Не з резиґнацією, 
але з надією та мужністю. Таким чином ми відкриємося на 

глибше розуміння. У нашому власному житті це прийняття може 
бути проявом дару Святого Духа – мужності».   

 
Ми можемо отримати цей дар Святого Духа і всі Його дари, як 
святий Йосиф, через молитву. Ось чому святий Йосиф перш за 

все вчить нас молитися. Він сам навчився від Пресвятої 
Богородиці, як молитися зі всього серця. Ось чому він для нас 

є чудовим прикладом того, як Бог може попровадити все на 
добро через нашу молитву, нашу вірність і наш послух Його 
Слову. Впевненість у цьому – наша сила, яка дозволяє нам 

приймати навіть сумні ситуації, терпіти їх і допомагати один-
одному, зустрічаючи один-одного із взаємною любов’ю. Ми 

хотіли б заохотити вас навчати дітей та молодь цих істин. Якщо 
вони матимуть чудовий досвід молитви та допомоги з Неба в 
ранньому віці, пізніше, у важкі часи, вони будуть шукати 

підтримки у Бога на Небі: у руках Марії та під захистом святого 
Йосифа. Саме тому ми запрошуємо вас активно підтримувати 

ініціативу молитви на вервиці та якомога ширше її 
розповсюджувати. Для цього ми знову надаємо вам супровідні 
матеріали: плакат, листівку з роздумами, молитву до Пресвятої 

Богородиці та розмальовки. Ви можете завантажити матеріали 
з веб-сайту http://www.millionchildrenpraying.org, а також 

зареєструватись там разом зі своєю групою дітей на карті світу. 
За допомогою хештегу #OneMillionChildrenPrayingtheRosary ви 
можете брати участь у кампанії в соціальних мережах та 

поширювати інформацію (також можете використовувати 



 

 

#OneMillionChildren та #Rosary). Таким чином, ми можемо 
зробити наше єднання у молитві видимим на всіх континентах.  

Нехай наша спільна всесвітня молитва на вервиці 18 жовтня 
2021 року під заступництвом святого Йосифа запалить вогонь 

Святого Духа, полум’я любові по всьому світу, щоб палали наші 
серця. Бо для Бога немає нічого неможливого. 
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