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Як размаўляць з дзецьмі пра Бога? -

працяг 
У чым заключаецца духоўнае выхаванне ў залежнасці ад узросту 

дзіцяці (нп. калі пачаць чытаць Біблію, а калі лепш расказаць пра 

сутнасць святой Імшы)? 

 

Простым малітвам («Ойча наш», 

«Вітай, Марыя», «Хвала Айцу») 

можна пачынаць вучыць тады ж, калі 

дзіця вучыць першыя вершыкі. Але, 

паўтаруся, калі маленькі пастаянна 

чуе малітвы ў сям’і, ѐн можа 

вывучыць іх вельмі рана, і спрабаваць 

адмаўляць разам з дарослымі, як толькі навучыцца гаварыць.  

Распавядаць пра Бога, чытаць дзіцячую Біблію і тлумачыць сэнс 

святой Імшы, мне падаецца, трэба пачынаць тады, калі ў дзіцяці 

пачнуць узнікаць пытанні на гэтую тэму. Хаця нават гадавалым  

малюткам мамы часам кажуць у касцѐле «глядзі, там Божанька» ці 

нешта падобнае. Можна не сумнявацца, што калі малітвы, удзел у 

нядзельнай святой Імшы з’яўляецца неад'емнай часткай жыцця 

дзіцятка, то пытанні пачнуцца вельмі рана, толькі паспявай 

адказваць. Варта нагадаць вялікую вартасць катэхезы ў гэтым 

працэсе. У некаторых парафіях яна пачынаецца ўжо для дзетак ад 

3 гадоў. Гэта цудоўная магчымасць дадаткова задаволіць 

цікаўнасць дзіцяці. 
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Якім чынам даць зразумець дзіцяці, што касцѐл — святое месца і 

там трэба весці сябе крыху па-іншаму, 

чым, напрыклад, дома? 

Першы крок тут — гэта паводзіны 

саміх бацькоў, іх стаўленне да святой 

Імшы. Зразумела, канечне, што бацькі 

не пачнуць бегаць па касцѐле і крычаць, 

але дзіця выдатна адчувае іх настрой. 

Калі дарослыя відавочна нудзяцца, не 

слухаюць уважліва, не ўдзельнічаюць у 

спевах і супольных малітвах, малое ўспрыме невербальны сігнал 

«Імша — гэта такое нуднае мерапрыемства, якое трэба адбыць». А 

паколькі дзіця не можа кантраляваць сябе так, як дарослыя, то, калі 

яно нудзіцца, то пачынае забаўляцца як умее. У тым ліку бегаць, 

шумець і г.д. 

Другі крок — дзіцяці трэба проста патлумачыць, што касцѐл — 

гэта месца, дзе мы праслаўляем Бога. Ён збірае нас там, таму што 

нас любіць, а мы любім Яго. Мы стараемся весці сябе як мага 

лепей, каб Пану Богу было прыемна, таму і дзеці таксама павінны 

паводзіць сябе добра. 

 

Ці варта дзіця нейкім чынам узнагароджваць за добрыя паводзіны 

ў касцѐле? 

Думаю, што не, таму што вельмі часта 

гэта ператвараецца ў гандаль: калі я 

буду сядзець ціхенька, купіш цукерку? 

Калі не буду бегаць, пойдзем у 

заапарк? 

Але пахваліць дзіця, якое добра сябе 

паводзіла, ці прынамсі прыкладала намаганні для гэтага неабходна. 

Варта сказаць, што вы вельмі ўсцешаны яго паводзінамі, і, на 

вашую думку, Пану Богу таксама было прыемна ўбачыць такога 

выхаванага хлопчыка (дзяўчынку). 
 

Паводле: Наталля Станкевіч, Святлана Жылевіч, http://catholic.by 

Працяг у наступным нумары. 
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XIV Нядзеля Звычайнага Перыяду 
 

На гэтым тыдні расклад багаслужэнняў будзе наступны: 

 у панядзелак, аўторак, сераду, чацвер - святая Імша ў 18.00 

 у пятніцу, суботу – святая Імша у 10.00 

 у нядзелю – святая Імша ў 16.00 

 

у літургіі успамінаем: 

 11 ліпеня (пятніца) свята св. Бэнэдыкта, Апекуна Еўропы. 

Святы Бэнэдыкт нарадзіўся каля 480 года. Атрымліваў 

адукацыю ў Рыме, але, ідучы за голасам ласкі, аддаўся 

пустэльнаму вобразу жыцця, прысвечанаму малітве і аскезе. 

Калі да Яго пачалі імкнуцца вучні, заклаў у аколіцы 12 

кляштараў. Потым пераехаў у Монтэ-Касіна, дзе заклаў 

абацтва і напісаў рэгулу, якая хутка распаўсюдзілася ўва 

ўсѐй Еўропе. Памѐр у сваім кляштары 21 сакавіка 547 года.  

У 1964 годзе папа Павел VI абвясціў святога Бэнэдыкта 

апекуном Еўропы. 
 

З Божай дапамогай мы распачалі рамонт даху ў будучай  

парафіяльнай капліцы. Шчырае дзякуй для кожнага, хто ў гэтыя 

дні прыняў удзел у сумеснай працы! Просім аб далейшай 

дапамозе, перад усім малітоўнай, каб клапатліва скончыць 

запланаваныя працы. 
 

Просьба аб малітве за тыя парафіі, якія не застаюцца абыякавымі 

адносна лѐсу нашай супольнасці – Ракаўская парафія, парафія св. 

Сымона і Алены ў Мінску, парафія св. Яна Евангеліста і св. 

Максіміліяна ў Мінску, парафія Найсвяцейшай Тройцы ў Друі, 

Ушацкая парафія св. Лаўрэна, парафія св. Антонія ў Слуцку, св. 

Барбары ў Замосці, а таксама ―Карытас‖ нашай архідыяцэзіі.  
 

Дзякую Вам, дарагія браты і сѐстры, за супольную малітву. Няхай 

Добры Бог узнагародзіць вашую шчодрасць і дабрыню. Добрага 

перажывання нядзелі і плѐнных дзѐн працы. 
 

тэл: 8-029-880-99-19 (кс. Андрэй) 

Пар аф і ял ьныя  аб вес т кі:  
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Мц 11, 25–30 
Я ціхі і пакорны сэрцам 

 

+ Чытанне святога Евангелля паводле 

Мацвея. 

 

У той час, адказваючы, Езус сказаў: 

Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан  неба  і  

зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і 

разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, 

Ойча, бо такая была Твая добрая воля. Усѐ перададзена Мне 

Айцом Маім, і ніхто не ведае Сына апроч Айца; і ніхто не ведае 

Айца, апроч Сына і таго, каму Сын захоча адкрыць.  

 

Прыйдзіце да Мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя, і Я 

супакою вас. Вазьміце ярмо Маѐ на сябе і навучыцеся ад Мяне, 

бо Я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў 

вашых. Бо ярмо Маѐ любае і цяжар Мой лѐгкі. 

Гэта слова Пана. 

 

Як жа часта мы з’яўляемся спрацаванымі, абцяжараныя, стомленыя, 

знясіленыя… Як жа часта непакой знаходзіцца ў нашых сэрцах… 

Хрыстос кажа: ―Прыйдзіце да Мяне..‖ Бо з Ім будзе лягчэй, хоць, 

канешне, будзе няпроста…  

Прыйсці да Хрыста – гэта азначае пачаць крочыць шляхам Божай 

праўды, шляхам Божай любові, якая трывае вечна…  
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