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Мільйон дітей молиться за мир в Україні

Лист до дітей 

Шановні діти, шановні батьки та вчителі!

Від24 лютого в Україні триває війні. Внаслідок нападу Росії на цю країну 
безжалісно гинуть невинні та беззахисні мирні жителі, у тому числі діти. Бомби націлені 

на школи, дитячі садки, лікарні та інші. Майже 2 мільйони українців, переважно матері з дітьми, 
вже перетнули польський кордон у пошуках притулку та безпеки.

У зв’язку з цими подіями ми хочемо залучити дітей із 149 країн світу, 
які є учасниками кампанії «Мільйон дітей моляться на вервиці»,

 до унікальної молитовної кампанії за мир у світі, особливо в Україні.

У минулорічній нашій кампанії 18 жовтня 2021 р.
тобто за 5 місяців до нападу Росії на Україну,

близько 315 000 дітей по всьому світу молилися за мир.
У Польщі нас було 75 тисяч, а в сусідній Україні близько 35 тисяч дітей.

Сьогодні, в сміливо захищаючій себе Україні, зрівняно з землею
понад 200 шкіл і дитсадків, 30 лікарень, дитячих будинків, тисячі  житлових будинків.

Російські війська не мають пощади, стріляють у дітей та підлітків
і сім’ї на вулицях. Матері з дітьми на руках доїжджають до кордону з Польщею,

є маленькі діти, які самостійно проходять кілька десятків кілометрів, деякі з них несуть на руках 
своїх 

молодших братів і сестер.
Внаслідок війни вони залишили в країні своїх татів, які боряться за свободу або вже загинули.

Ми хочемо заохочувати школи, дитсадки, парафії, дітей з родинами вдома в Польщі та в усьому 
світі об’єднатися в молитві за мир в Україні в ті дні, коли ця молитва

найбільше потрібна.
Мільйони дітей, моліться за мир»

Понад 100 років тому, у 1917 році, Матір Божа з Фатіми 
просила маленьких пастухів, Люсію, Жасінту та Франциска, щодня молитися 

на Вервиці за мир у світі.
А потім настав мир, і Португалія не постраждала під час Першої світової війни.

Пані Фатімська просила посвятити Росію Непорочному Серцю Марії та відшкодувати гріхи.
Освячення Росії було здійснено Святішим Отцем Іоанном Павлом II у Римі 25 березня 1984 року. 
Проте друга частина прохання Божої Матері, тобто покаяння за гріхи, адресована кожному з 
нас. Пані Фатімська чітко підкреслила, що якщо люди виконають її бажання, настане час миру, 

навернення Росії і час тріумфу Її Непорочного Серця Марії.

Як виконати це бажання Пані Фатімської? Щоденний Святий Розарій, покаянні заходи
за навернення грішників і звичайну практику перших субот місяця.

Бажанням пані Фатімської було те , щоб люди відшкодовували свої гріхи в перші 5 субот місяця, 
щоб ця молитва стала звичайною практикою. Які умови ми маємо виконати



в цей особливий день місяця:

1. Свята сповідь
2. Одна таємниця Святої Вервиці 

3. Медитація (15 хв.)
4. Святе Причастя

Крім того, будуть дотримані всі перераховані вище умови,
коли ми висловлюємо намір нагородити Непорочне Серце Марії.

У Національному санктуарії Матері Божої Фатімської 
в Закопаному над вівтарем  записані слова Матері Божої з Фатіми: 

“Моліться на вервиці і робіть покуту за грішників.
” Давайте відповімо на цей досі дійсний заклик Пані Фатімської. 

Як я можу це зробити?

Розарій

Заохочуємо щодня, починаючи з березня місяця, 
в рамках акції «Мільйони дітей моляться на вервиці за мир в Україні, 

молитися 1 десятку вервиці в цьому намірі. Вервиці передуватиме 
молитва за мир до Фатімської Божої Матері за заступництвом Святих дітей з  Фатіми.

Покаяння

Під час Великого посту ми також заохочуємо вас до покаяння за мир і навернення грішників. Ми 
просимо дітей про невеликі жертви, якщо це можливо. Може, я відмовлюся сьогодні слухати 
свою улюблену музику? Можливо, я пройду пішки 1 зупинку на ногах замість їхати автобусом? А 

може, я не підсолоджу чай улюбленим медом? Усе з думкою про бідних грішників.

Служба першої суботи

Ми заохочуємо вчителів та катехизаторів ознайомити дітей 
з предметом Першої суботи. На сайтах www.smbf.pl 

та www.sekretariatfatimski.pl можна знайти багато матеріалів про об’явлення у Фатімі, 
послання та службу.

Кожної першої суботи місяця в Національному санктуарії Матері Божої Фатімської 
у Кшептівках у Закопаному відправляються Свята Вервиця, медитація та Свята Меса, 

відповідно до всіх умов
за належне відзначення цієї служби.

Ми закликаємо вас взяти участь у цій події онлайн на www.smbf.pl
Наступна перша субота місяця – 2 квітня 2022 р. 

Цього року вона припадає на річницю смерті св. Івана Павла ІІ, 
життя якого врятувала Матер Божа Фатімська після нападу 

на площу Святого Петра 13 травня 1981 року. Як голос подяки за це чудо
у Закопаному збудовано Національний санктуарій Матері Божої Фатімської у Кшептівках.

Об’єднаймося цього дня, у першу суботу місяця, 2 квітня, всіх молячихся діти по всій Польщі, 
щоб разом нагородити Непорочне Серце Марії.

Мальвіна Вишинська
Координатор у Польщі

Акція «Мільйон дітей моляться на вервиці за мир в Україні»
Папська асоціація «Допомога Церкві в потребі».

www.modlitwamilionadzieci.pl


