Молитва дитини
Молитва святого Патріка
Христос зі мною,
Христос наді мною,
Христос піді мною,
Христос поперед мене,
Христос позаду мене,
Христос ліворуч мене,
Христос праворуч мене.
***
Я іду відпочивати,
біля мене Божа Мати!
Ангелики по-боках,
я у Божих руках.
***
Я лягаю ввечір спати
наді мною Божа Мати,
Два ангели по боках
І спаситель в головах.
Я з Ісусом розмовляю:
«Ой, Ісусе, глянь на мене,
Зроби добре дитя з мене.
Я до тебе ручки зложу
І здоров’ячка попрошу
І для мами, і для тата,
Для сестрички і для брата,
Для бабусі, для дідуся,
Для всієї родини.
Ой, Ісусе Христосе,
Послухай малої дитини».
Амінь.

***
Ангелику Божий,
хоронителю мій,
Ти завжди при мені стій.
Рано,
ввечір,
вдень,
вночі
Будь мені до помочі.

Виховання
дітей
Слово до батьків
«Пустіть дітей, нехай ідуть до мене; не бороніть їм: таких бо Царство Боже». (Лк. 18, 16)
Слова нашого Господа актуальні сьогодні, як
ніколи. Щоденні турботи батьків про добробут
дітей: хліб насущний, одяг, навчання, розваги,
відпочинок, дозвілля є головними у піклуванні
про дітей. Батьки не зауважують, як грішний
світ захоплює розум і серце дитини зранку і до
вечора; а саме в школі, на вулиці, вдома, біля
комп’ютера чи телевізора. Одного дня мати та
батько усвідомлять, що дитина «віддалилась» від
них, замкнена в собі і живе в іншому світі, в який
вони не в силі проникнути. Головний лік зросту
«маленької» душі батьки повинні придбати в Господа, щоб дитина зростала для Бога і в Бозі.
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Слово до батьків
Родинна молитва
Уцерковлення дитини
Молитва дитини

Родинна молитва
Змалечку слід привчати дітей до молитви
спочатку в родині, співаючи немовляті «Отче
наш». Не наказуйте сину чи дочці: «молися»,
а моліться разом щодня із своїми дітьми.
Якщо дітки молодшого шкільного віку, то
слід молитися з ними молитвами зрозумілими для самої дитини: «Отче наш», «Богородице Діво», «Ангеле-хоронителю», заносити разом з дітками особисті прохання до Господа
Бога за живих і померлих родичів.
Читайте щодня на вечірній родинній молитві Святе Письмо, для маленьких – дитячу Біблію. Читання Святого Письма в домі,
освячує дім і тих, хто живе в ньому. Бо зі
святої книги виходить на вірних сила і Божа
благодать. Корисно над хворими чи навіть
сплячими дітками читати Святе Писання.
Добре, якщо Боже Слово читає батько.
Для родинної молитви зберіться всі разом
перед іконою, запаліть свічку, можна покласти ладану в лампаду для приємного запаху.
Молитва може бути короткою, навіть своїми
словами з подякою чи проханням. Важливо,
щоб родина молилася щовечора.
Під час вечірньої молитви разом з дітьми
моліться за Церкву, Батьківщину, за хворих,

сиріт, за померлих. Колись ваші діти підуть
з дому, але вони завжди пам’ятатимуть найщасливіші хвилини родинної молитви, пережиті з батьками. Згодом вони навчать своїх
дітей так само молитися і Бог миру буде з
вами у вашому домі назавжди.

Уцерковлення дитини
Розпочинайте батьківську науку ще суботнього вечора, розповідаючи діткам, як ви
всією родиною завтра підете в гості до Ісуса,
який чекає всіх у храмі. Ще не вийшовши з
дому, вчіть дітей доброї поведінки в храмі.
Нехай діти знають, що перед дверима святого храму потрібно затихати, відкидати сміх,
не стукати ніжками, не витирати взуття, не
гримати дверима, на початку уважно перехреститись та помолитися перед улюбленим
образом разом з татом і мамою.
Вчіть їх не пустувати з іншими дітьми у
храмі, не повертатись спиною до вівтаря, бо
там живе Ісус. Не давайте дітям на Літургії
ляльок, солдатиків, машинок, бо іграшки
розвивають у дітей байдужість до того, що
відбувається.

Годуйте дітей вчасно, не приносьте до храму ласощі, які збуджують апетит в інших дітей, що стоять поруч. Якщо діти споживають
Святе Причастя, то слід пам’ятати, що піст
Євхаристійний розповсюджується і на дітей
(не менше одної години до Причастя).
Звертайте увагу дітей на ровесників, що
чемно поводяться та моляться.
Заохочуйте дітей запалювати свічки в
храмі за живих і померлих родичів, привчайте їх давати на Службу Божу за здоров’я та
упокій.
Заохочуйте діток до літургійного співу,
наприклад: «Господи, помилуй», «Подай, Господи», «Тобі, Господи», «Амінь», «Отче наш»,
«Вірую».
Разом з дітьми готуйтеся до Святої Сповіді та частого Святого Причастя.
Віддавайте своїх дітей до катехитичних
шкіл, юнацьких та молодіжних спільнот при
храмі, церковного хору.
Діти, для яких батьки є живим Євангелієм, не пропадуть для Царства Божого завдяки молитвам Божої Матері, батьків, святих
угодників, і гріховність світу для них не буде
згубною.

