
Мільйон дітей моляться на вервиці

Лист до дітей

Привіт, дорогі діти!

Багато з вас вже знають молитовну ініціативу «Мільйон дітей моляться на вервиці». У попередні 
роки багато з вас 18 жовтня молилися на вервиці за мир та єдність у світі разом із сотнями тисяч 

інших дітей на усіх континентах.

Минулого року до нашої молитовної ініціативи долучилися діти з 136 країн. Хоча ми й не змогли 
точно порахувати усіх, та абсолютно впевнені, що молитва принаймні мільйона дітей того дня дійшла 
до серця Марії. Це був рекордний рік. Лише на нашому веб-сайті www.millionchildrenpraying.org понад 
півмільйона дітей зареєструвалися на молитву. Навіть з країн, зранених конфліктами, таких як 
Сирія, Ірак, Вірменія, Нігерія чи Конго, діти приєдналися до молитви. Можна тільки собі уявити, як 

багато благословень зійшло на увесь світ через ваші молитви!

Особливо ми молилися за всіх людей, які постраждали від коронавірусу, хворих і померлих. Через 
обмеження, пов’язані з коронавірусом, багато дітей не змогли зустрітися у групах, але їм вдалося 
єднатися духовно через інтернет, щоб помолитися на вервиці. Особливо зворушливою була онлайн-
трансляція спільної молитви дітей із каплиці Об’явлень Діви Марії у Фатімі. Цього року ми знову 
хочемо молитися про припинення пандемії коронавірусу, від якої у багатьох країнах все ще страждає 

багато людей.

Коли у світі з’являються дуже серйозні проблеми, Бог уважно прислухається до молитов дітей 
і з ніжністю вислуховує їх. Під час Першої світової війни, наприклад, саме до трьох дітей - Люсії, 
Жасінти і Франциска - Бог послав Пресвяту Богородицю до Фатіми. Марія пояснила їм, що мають 
зробити, щоб закінчилася війна і настав мир у світі: робити маленькі жертви любові та молитися на 

вервиці!
Сьогодні широко розповсюджений страх перед коронавірусом, але незліченна кількість людей також 
страждає і від голоду, бідності, катастроф, війни, переслідувань. У багатьох країнах люди не можуть 
вільно жити згідно із своєї віри чи ходити до церкви зі своїми сім’ями. Ми не можемо вирішити цього 
самі.      З деякими труднощами можемо впоратися лише з Божою допомогою. Він покладається на 
вас, дорогі діти, і на всіх нас. Через молитву, вашу добру волю і чисту віру, ви наче магнітом можете 

притягати ніжну і милосердну любов Бога до світу.

Одним із людей, котрі слухають Бога, повністю довіряють Йому і дуже люблять Його, був святий 
Йосиф. Папа Франциск присвятив йому 2021 рік і оголосив Роком Святого Йосифа для всієї Церкви. 
У нього можемо навчитися багато важливого для нашого життя. Тож, познайомимося зі святим 

Йосифом і заприятелюємо з ним.

Як і в нас, у святого Йосифа було багато труднощів і страхів, тому він добре розуміє нас і може 
нам допомогти. Він був скромним теслею – столяром, який зі всіх сил намагався завжди діяти 
справедливо і чесно, настільки, що Бог довірив йому свій найдорожчий скарб – Марію та Ісуса. Бог 
удостоїв його найбільшої честі серед чоловіків – бути прийомним батьком Ісуса, Сина Божого. Як ви 
знаєте, справжній батько Ісуса – Бог Отець на небі. Однак на землі Ісусові також був потрібен батько, 
щоб піклувався про нього, виховував, показував все необхідне для людського життя, навчив чесно 

працювати. Святий Йосиф забезпечував Святу Родину і захищав її у кожній ситуації.
Коли не знав, що робити, він молився і віддавав усе в руки Божі, покладався на Його Провидіння. 
Оскільки він завжди повністю довіряв Богові, Бог завжди міг допомогти йому у будь-яких 
труднощах. Декілька разів ангел навіть з’являвся святому Йосифові уві сні, щоб сказати йому, що 
робити. Оскільки він так слухався Бога і був таким справедливим на землі, Бог вислуховує усі його 



прохання тепер на небі. Багато людей розповідають, як святий Йосиф захистив їх і навіть творив чуда. 
Хочу розповісти вам таку незвичайну історію:

У місті Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США, є церква, де можна помилуватися особливими сходами, 
які ведуть на хори (де співає хор і грає орган). У 1873 році будівництво цієї церкви замовили   Сестри 
Лорето, які особливо піклуються про дітей. Коли будівля була збудована, сестри були вражені, 
побачивши, що архітектор забув збудувати сходи на хори, а тепер для сходів вже не вистачало 
місця. Сестри не знали, що робити. Тож дев’ять днів вони зі всього серця молилися до святого 
Йосифа. В останній день молитовної дев‘ятниці до їхніх дверей постукав чоловік із проханням 
поговорити з настоятелькою, сестрою Магдалиною. У нього був осел, навючений великим ящиком з 
інструментами. Цей чоловік запропонував, що збудує сходи на хори. Сестри дуже раділи, а він тихо 
взявся  до роботи. Дивлячись на нього, вони помітили, що це дуже особливий столяр. Для своєї 
роботи він використовував лише пилку, трикутник і молоток. Дерев’яні деталі він замочував у воді, 

а замість цвяхів використав дерев’яні кілочки.

Коли робота була успішно завершена, сестра Магдалина хотіла заплатити невідомому столярові, але 
він зник. Гвинтові сходи, які він збудував за такий короткий час і на такому маленькому просторі, 
стали шедевром. Вони мають 36 сходинок, а висота їх – 6 метрів. Посередині немає стовпа для 
підтримування сходинок. Чудові сходи утворюють ідеальну спіраль на 360 градусів і виглядають, як 
велика пружина, тому сходинки трохи похитуються, коли  ними підніматися чи спускатися. Усі, хто 
захоплюється сходами, сходяться на думці, що столяр повинен був мати надзвичайні математичні 
та технічні знання, щоб виконати таку точну роботу. Крім того, до цього дня ніхто не знає, звідки він 
взяв деревину, тому що ця порода дерева не росте у штаті Нью-Мексико. Сестри Лорето переконані, 

що сходи були чудом і що сам святий Йосиф прийшов на землю, щоб їм допомогти.

Святий Йосиф є батьком і для всіх нас. Він любить нас, хоче нам допомагати, захищати нас, як добрий 
батько. Тож, дорогі діти, 18 жовтня запрошуємо вас молитися на Вервиці разом з багатьма дітьми на 
усіх континентах: в дитячому садочку, у вашій школі чи катехитичній групі, через інтернет або у вашій 
сім’ї. Святий Йосиф буде молитися з нами, тому що він перший молився з Ісусом і Марією за весь 
світ. Наче небесні сходи, вервиця попровадить нас до Святої Родини. Сподіваємося, що цього року 
ми перевершимо мільйон дітей, які моляться разом, і встановимо новий «світовий рекорд молитви».


