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Віруючі усіх християнських Церков України висловили готовність підтримати День
молитви за сиріт, що відбудеться 6 листопада. Спільне бажання допомогти дітям без
батьківської опіки виявили тисячі помісних громад, які представляють усі конфесії –
православних, католиків, протестантів.

До молитовної ініціативи приєдналися православні християни. «З благословення Його
Блаженства, Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України та за
ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Україна без сиріт»… Звертаємось до
Вас підтримати цю ініціативу у ввірених Вам єпархіях», - йдеться у зверненні
архієпископа Білоцерківського і Богуславського Митрофана, керуючого справами
Української Православної Церкви до єпископату УПЦ. Наприклад, в День заходу у
Чернівецькому православному богословському інституті та Приватній загальноосвітній
школі (що діє при цьому ж вищому навчальному закладі) буде відслужений молебень і
проведений збір коштів для дітей сиріт. Під час зборів священнослужителів
Конотопського благочиння УПЦ, було розглянуто проведення молебнів за дітей-сиріт та
відвідування духовенством дитячих будинків та інтернатів.

Глава Конференції єпископів Римо-Католицької Церкви в Україні, архиєпископ
Мечислав Мокшицький підтримав ініціативу Альянсу «Україна без сиріт»: «Кількість
дітей-сиріт в Україні лякає нас і через настанови Божі змушує нас до активних дій…
Багато з нас має свої таланти і ми можемо поділитися ними з дітьми, що проживають в
інтернатних закладах, відвідуючи їх, навчаючи малюванню, музиці чи займаючись з ними
спортом».
Один із першоієрархів українських римо-католиків наголосив, що важливо не лише
допомагати фінансово цим дітям, а поділитися своєю сім’єю. «Якщо подивитися на це з
огляду Біблійного поняття усиновлення, то всі ми, християни, перейшли через процес
усиновлення, незалежно від нації, від нашого стану святості чи гріховності», - додав
Владика.

Від Української Греко-Католицької Церкви закликав долучитися до Дня молитви
єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ Владика Венедикт (Алексійчук). «У
найблищу неділю спільно з усіма Церквами України молитимемось за долю дітей-сиріт, за
те, щоб якомога більша кількість дітей змогла пережити щастя сім'ї і домашнього
затишку. Ми будемо молитися за те, щоб ці діти могли стати добрими християнами та
членами Церкви та українського суспільства», - йдеться у спеціальному зверненні до
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віруючих.

На думку владики, незалежно від можливостей, християни в змозі змінити життя
багатьох. «Наше завдання – говорити про сирітство, про нужди дітей та про різні
можливості виховання дітей. Наше покликання - зрозуміти, прийняти і допомогти тим
сім'ям, які виховують таких дітей. Наша мета - виховувати своїх дітей, бути готовими
приймати їх ровесників-сиріт з любов'ю і турботою», - зазначив єпископ-помічник
Львівської архиєпархії.

Долучитися до національної молитви закликав і голова Всеукраїнського Союзу Церков
Євангельських Християн-Баптистів В’ячеслав Нестерук. «Звертаємося до вас із
проханням долучитися до цієї події і провести у Вашій громаді відповідні заходи, які
можуть включати: загальну заступницьку молитву за дітей-сиріт, свідчення, проповіді,
уроки недільної школи за даною тематикою, презентації програм служіння дітям тощо», йдеться у звернені до баптистських церков.
Звертає увагу на необхідності служити сиротам інший протестантський служитель.
«Через участь у національній молитві за сиріт, через прояв турботи до них, через
практичне усиновлення ми наближаємо мету – побачити Україну без сиріт. Глибоко вірю,
що тільки разом, ми зможемо досягти кожного сироту і допомогти йому знайти свою
сім'ю», - прокоментував національний єпископ об’єднання церков «Церква Божа
України» Олексій Демидович.

Серед інших церковних об’єднань та організацій День молитви підтримали:
Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської-П’ятидесятників, Українське
Біблійне Товариство, Об’єднання Незалежних Харизматичних Церков України,
Релігійний Центр Християн Віри Євангельської «Божа Церква» та багато інших.

Альянс Україна без сиріт
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