
Мільйон дітей молиться Розарій

Лист до дітей

Привіт, дорогенька,
привіт, дорогенький!

В місяці жовтні Папа запрошує всіх християн, 
молитися особливо за місію Церкви та за місіонерів. 
Ким і чим є власне місіонер? Ти знав, що і Ти до них 

належиш? Так, ми всі місіонери, бо ми хрещені. 
У Хрещенні ми отримали великий подарунок: 

віру в Ісуса. І місіонером є кожен, хто ділиться цим 
подарунком з іншими. Якщо Ти віриш у велику любов 
Бога та, як Ісус, робиш всім людям добро, навіть тим, 
котрі Тобі не подобаються або котрі погано до Тебе 

ставляться, тоді Ти також місіонер.
Є також місіонери, котрих Бог кличе залишити все і

 їхати у далекі краї, щоб там розповідати людям про Ісуса 
і їх навчати, як можна жити за Євангелієм. Ці місіонери 

самі дають приклад: вони допомагають бідним та 
покинутим, відвідують і потішають хворих та старих 

людей, опікуються дітьми та молоддю. Але місія у 
далеких країнах може бути дуже важкою. Місіонер 

мусить бути готовим відмовлятися від деяких речей і 
приносити малі жертви. Він мусить залишити свою 

сім‘ю і своїх друзів, вивчати нові мови та нові звичаї, 
звикати до іншого клімату та інакшої їжі. В деяких 
країнах місія може бути навіть небезпечною, якщо 

в цій країні йде війна, або якщо там християн 
переслідують. Тому місіонери потребують нашої 

молитви і нашої підтримки, щоб могти торкнутися 
сердець тих людей і їм допомогти.

Заступницею всесвітньої місії та всіх місіонерів є свята 
Тереза з Лізьє (від Дитятка Ісуса). Ти вже чув/чула про 

неї? Вона жила у Франції і стала відомою на цілий світ, 
бо дуже довіряла Ісусові та Марії і мала багато добрих 

ідей, як показати їм свою любов. Коли їй було 15 років, 
вона вступила в монастир Кармелітів, бо хотіла молитися 
за спасіння душ, за священиків і місіонерів. У монастирі 

вона зрозуміла: для того щоб бути місіонеркою, вона 
не мусить їхати у далекі країни. Для цього вона була ще 
також занадто мала і слабка. Вона сказала: „Моєю місією 
є любов. Я не можу звершувати великі діла. Я не можу ані 

проповідувати Євангеліє, як це роблять місіонери, ані 
померти за Бога, як це роблять мученики. Але це нічого! 
Мої брати і сестри працюють за мене. А я молюся за них. 
У мене немає іншого способу довести Богові свою любов, 
тільки кидати квіти, тобто не пропустити жодної дрібної 

жертви, жодного погляду, жодного слова, використовувати 
всі найдрібніші речі й робити це з любові.“

Це була її „мала дорога“, щоб стати місіонеркою. 



Тому її називають „Мала свята Тереза“, або „Мала Квітка“. 
Ти також можеш її наслідувати і таким чином допомагати 
місіонерам і навіть сам/сама стати великим місіонером/
великою місіонеркою. Про те, що малі діла мають велику 

цінність в очах Божих, свята Тереза написала гарну історію:
„Один князь схотів побудувати церкву. Але перед тим 

він наказав, що ніхто з його підданих не може дати 
гроші на будівництво цієї церкви. Було заборонено 
пожертвувати навіть найменший дар. Князь хотів 

сам отримати славу, що він зробив для Бога щось велике. 
Так розпочалося будівництво церкви.

Але одного дня одна стара жінка дивилася, як важко 
коні тягнуть під гору камені для церкви. Вона сказала до 
себе: „Давати гроші на будівництво цього дому Божого 

заборонено. А я була б щасливою, якби могла до цього якось 
докластися. Але якщо я допоможу тваринам, які несвідомо 
працюють для цієї великої справи, можливо Бог буде цим 
задоволений.“ За останні гроші вона купила в‘азанку сіна 
і дала його коням. Коли будівництво церкви закінчилося, 

князь схотів її урочисто освятити. Він дав написати на 
камені своє ім‘я та ім‘я своєї сім‘ї як свідчення його 
щедрості. Але сталося так, що наступного дня це ім‘я 

зникло, а замість нього з‘явилося ім‘я бідної, невідомої 
жінки. Розізлившись князь звелів відновити напис. 

Але чудо повторювалося. Накінець він звелів дослідити 
справу. І коли знайшли цю покірну жінку, він спитав її, 

чи вона дійсно нічого не давала для будівництва церкви. 
Трясучись цілим тілом вона заперечила. І коли на неї

 далі тиснули питаннями, вона пригадала про в‘язанку 
сіна і зізналася, що допомогла коням. Тоді всі зрозуміли, 

чому з‘явилося на камені її ім‘я. Ніхто більше не 
наважувався його витирати.“

Мала Тереза жила у вірі, що навіть найменше діло, 
зроблене з любові, має велику цінність. Вона казала: 
„З любов‘ю піднята голка може навернути душу.“ Цю 

місію можеш робити також і Ти. Будь вірним у молитві і 
добрим до всіх людей. І якщо Ти молитимешся Розарій, 

пам‘ятай, що кожен „Отче наш“, кожне „Богородице Діво“, 
кожна добра думка є маленькою квіткою, яку Ти зриваєш 

для Бога, щоб Богові і Богородиці приносити радість. 
Так ти зможеш також допомогти багатьом місіонерам, 
щоб вони з радістю приносили людям Ісуса і Марію та 
навчали їх, як справді любити. Це буде Твоєю і їхньою 
спільною місією. А коли одного разу всі люди пізнають 

Бога і полюблять, тоді на світі 
запанують мир і єдність.


