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Дорогі друзі, 

звертиючи увагу на „місійності“ у Церкві Папа Франциск 
проголосив місяць жовтень 2019 надзвичайним місійним 
місяцем. Його тема „Охрещені й послані: Церква Христова на 

місії в світі“. Пасторальні та духовні ініціативи повинні 
пробудити свідомість християн до місійності у світі, а особливо 

до усвідомлення місійного послаництва кожного зокрема. 
Причиною такого заклику Святішого Отця Франциска стало 
сторіччя від проголошення Апостольського листа Папи 

Венедикта XV „Maximum illud“ (30 листопада 1919). Беручи це 
під увагу Папа Франциск звертається з наступними словами: 

„Місійний дух серед християн є і сьогодні найбільшим 
викликом для Церкви, тому місійність мусить стати для всіх 

першочерговим завданням. Увійдімо отже у всіх регіонах світу 
в „модус постійної місійності“. Нехай цей місяць жовтень буде 
інтенсивним і плідним часом благодаті для добрих ініціатив, а 

особливо для поглиблення молитви, що є душею всієї 
місійності. 

Щоб виконати волю і бажання Папи, ми також хочемо 
спрямувати нашу цьогорічну молитовну ініціативу „Мільйон 
дітей моляться вервицю“ в русло місійності, де діти будуть 

молилися за всіх місіонарів та за численні покликання до 
цього стану. Покровителькою місії в Церкві є св. Св. Тере́за з 

Лізьє , яка в своїй автобіографічній книжці „Історія однієї 
душі“ пише: „Якщо церква є тілом, тоді вона має в собі 
благородний і життєвонеобхідний орган - серце, палаюче 

любов´ю. Я збагнула, що тільки любов може спонукати членів 
Містичного Тіла Церкви діяти. Коли не має цієї любові, тоді 

апостоли більше не проповідую євангеліє, а мученики 
відмовляються проливати свою кров. Я збагнула, що любов 
охоплює всі покликання ... У серці Церкви я хочу бути цією 

любов´ю. І таким чином я буду все.“ Ця думка св. Терези є 
гаслом нашої молитовної ініціативи в цілому світі. Через 

молитву дітей нехай запалає серце Церкви любов´ю і 
сповнить його місійним духом. Молитва дітей повинна стати 
душею місійного оновлення в Церкві. 

 



 

 

Тому так само як і в попередні роки, ми запрошуємо вас: 
вчителів, катехитів, вихователів, батьків, бабусь і дідусів, 

взяти участь у цій великій молитовній місії дітей, а саме 18 
жовтня 2019 о 9:00 (або в інший підходящий для вас час). 

Молитва на вервиці з´єднає вас з тиcячами дитячих 
молитовних груп дітей по всьому світі. Ми також дуже хотіли 
б, щоб ця молитовна ініціатива стала „постійною місією“, про 

що нас всіх просить Папа Франциск, формуючи „живу 
вервицю“ дітей. 

Як може це виглядати на практиці? Розподіліть серед дітей 
двадцять таїнст вервиці на місяць. Кожне таїнство вервиці 
можна роздати на окремому листку, який би отримала кожна 

дитина. Тоді кожна дитина мала б завдання щодня молитися 
одне призначене їй таїнство. В такий спосіб діти будуть 

щоденно молитися цілу вервицю, розважаючи над життям 
Ісуса Христа. В кінці місяця потрібно знову розподілити серед 
дітей таїнства вервиці. Таким чином, молитва станe живою 

реальністю, яка змінює наше життя, підтримує місію Церкви, 
даруючи мир та єдність у світі. 
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