
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

«Попроси Миколу, і він скаже: 
«Спасу» 

 

     

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Грудень 2013 р. Б. Випуск №9 

Випуск підготували: Катола Х., Боргуш Ю., Крушельницька Ю., Крушельницька Н. 

Пишіть нам, залишайте новини або 

привітання для друзів і родичів: вул. 

св. Миколая, 6а, м. Глиняни, 

Золочівський р-н, Львівська обл., 

або завітайте до церкви і залишайте 

привітання та пропозиції нашим 

отцям!  Будьте щасливі.  

Духовне слово 
Ось надійшов довгоочікуваний 

усіма, особливо дітьми, празник 
святого Миколая. Це особливий час 
подарунків, приємних несподіванок, 
радості серця і теплоти душі.  

Для нашої парафіяльної спільноти 
це ще й свято небесного покровителя. 
Сьогодні з цим світлим днем  з 
щирого серця вітаю усіх: дітей, 
молодь, батьків, усіх нас.  

Нехай Господь, за молитвами 
нашого небесного опікуна, обдарує 
нас твердою вірою, міцною надією, 
щирою любов’ю, усіма духовними 
дарами і необхідними земними 
благами. Бажаю усім миру,  радості та 
щастя. 

Адміністратор храму Св. Миколая  

Андрій Лукачик 

«Плітки» 
- День Святого 

Миколая; 

- варто прочитати 

(історія свята); 

- народні традиції на 

Миколая; 

- вітаємо іменинників 

місяця грудня; 

- сторінка для дітей; 

- молитва за кращу 

долю України; 

- Глиняни на майдані. 

Історія виникнення свята 

Свято святого Миколая, єпископа міста Миру в Малій Азії, припадає на 19 грудня. Народився 

Микола у багатій сім'ї і зріс доброю і чуйною до чужої біди дитиною. Але не довго тривало 
щасливе дитинство, бо батьки померли дуже рано. І хоча хлопчикові нічого не бракувало, він жив 

під опікою родичів, все ж таки відчував нестачу батьківської ласки і любові. Маленький сирота все 

частіше тікав з багатого будинку до друзів, дітей убогих батьків, котрі жили в темних глиняних 
хатах і нерідко йшли спати голодними. 

Минули роки. Миколай став священиком. Віддав усе своє майно бідним людям і скрізь чинив 

тільки добро. Одного разу він врятував невинного чоловіка, батька багатьох дітей, від страти, 
запропонувавши за те своє життя, проте помилували обох. 

Священик   Миколай своїм милосердям заслужив винагороду у Бога – благодать творіння 

чудес. Після смерті його було визнано святим, а мощі 1087 р. перенесено у м. Бар, що в Італії, де їх 
було перезаховано. І от з того часу кожного року на день Ангела Св. Миколая 19 грудня ми 

справляємо це, улюблене всіма, свято. В цю ніч усі мають бути щасливі. І ті, що роблять дарунки і 

ті, що отримують. А найбільше щастя робити добро. 
Кажуть, Миколай увесь день напередодні свята працює, він випікає зірочки в дарунок дітям. 

Однак усе встигнути один він не може, йому повсякчас допомагають добрі ангели. Де лихо чи 

халепа, має линути молитва до Миколая-Чудотворця. Він і допоможе в скрутну годину, і порадить, 
і втішить. Проте не можна ображатися, коли допомога не надійде швидко. Адже Микола на небі не 

сидить, він на землі добро робить. 

Автори статті: Емеліна Наталя, Скляренко Еліна 
 

Дивіться більше новин та попередні 

випуски газети на сайті 

http://www.hlynyany.org/ 

Молитва за кращу долю України 
Декілька тижнів на Майдані відбуваються 

події, які тривожать душу кожного українця. З 

болем спостерігаємо за народним спротивом 

проти насилля над студентами, мирними 

протестувальниками. 
На звернення Митрополита Львівського Ігоря 

Возняка від 6 грудня 2013 року відгукнулися 

отці церкви св. Миколая у м. Глиняни. Вони 
організували щоденну «живу» молитву 

впродовж тижня.  Кожен парафіянин  обрав 

зручний час ( пів години щоденно) для молитви 
в родині за щасливе майбутнє українського 

народу, за мирне вирішення конфлікту між 

владою і народом, за справедливість для 

невинних жертв насилля, за мудрість 

провідників. 

Молитва за кращу долю України 

У молитовному поклоні схилили голови  брати і 

сестри перед Христом у просьбі: 

Ісусе, помилуй український народ! 

Ісусе, зціли український народ! 

Ісусе, спаси український народ! 

Ісусе, звільни український народ! 

Інформація з сайту 

http://www.hlynyany.org/ 

Храмовий празник святителя Миколая 

у м. Глиняни 

Наше маленьке чудове містечко 19 

грудня святкує храмовий празник – день 

Святого Миколая. Помолімось у цей день 

до святителя Миколая, подякуймо йому за 

його дари і попросимо кращої долі для нас 

і нашої неньки України. 

ГЛИНЯНИ НА МАЙДАНІ! 

Усі ви добре знаєте що зараз 

відбувається у нас на Україні, а особливо 

в Києві. Кожен намагається поїхати на 

майдан і хоч якось допомогти своєю 

присутністю. Не виняток і наш 

глинянський народ. Наш отець Микола 

Стронянський побував у «полі бою» і 

допомагав чим тільки міг. Наша міська 

рада організувала автобуси на майдан до 

Києва для усіх не байдужих. Ми повинні 

боротись за свої права і свободу. СЛАВА 

УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поміркуй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДИТЯЧА СТОРІНКА 

 

Народні традиції на Миколая 

На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, на які варили 

кутю і узвар, щоб у наступному році забезпечити врожай на жито й плоди. 

На Київщині хазяїн, прийшовши цього дня із церкви, брав миску зі свяченою водою, 

паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля, ішов кропити господу, худобу та 

збіжжя, примовляючи: «Святий Миколай, помилуй та сохрани нас від усякого лиха!». 

Св. Миколай опікується воїнами, водіями і мандрівниками, допомагає бідним у скруті, 

вважається покровителем дітей та студентів, моряків, торговців та лучників. 

В народних переказах святий Миколай боронить людей перед стихійним лихом, а 

найбільше на воді. Всі одеські рибалки в своїх куренях мали образ святого Миколая. 

Виходячи в море на промисел, рибалки завжди брали з собою образ святого 

чудотворця.  

Народні прикмети:  

 Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього. 

 У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває  

холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи. 

 Як впаде великий іній - на гарний врожай хліба. 

 Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину. 

 Морозяний день - на уроду хліба й городини. 

 З цього дня підходять другі морози - Миколині: 

"На Студеного Миколу снігу навалить гору". 

 Якщо в день Миколая замітає слід, дорозі не стояти  

від Миколи до Різдва (7 січня). 

Матеріали взяті із сайту  «Українські традиції» 

 

 Вітаємо! 
 

ВІДПОВІДІ 

НА ЗАВДАННЯ, вміщені у №8 

Поміркуй:  

окріп, ріпка, карта, тато, тонна, 

народ, родина, намисто, стожари, 

рись. 

 
Хочеш – вір, а ні – т о перевір… 

 Морська ящірка може важити 12 кілограмів і сягати у довжину 140 сантиметрів. 

 Перший електричний ліфт було створено в 1880 році. 

 Волоський горіх живе до 400 років. 

 Білка може мати кілька гнізд – головне і запасні. 

 Фламінго серед тисячі пташенят упізнає голос свого. 

 Дика яблуня живе до 200 років. 

 Альбатроси можуть літати, не торкаючись землі, кілька місяців. 

Вітаємо усіх, хто носить це прекрасне ім'я Микола. нехай Бог 

благословить вас на кращу долю, щоб святий Миколай і ваш Ангел 

охоронець завжди був з вами, щоб ви були щасливі і здорові і щоб все в 

житті вдалося! 

Яремчук Марію Володимирівну  з 

днем народження! 

Хай сонце осяває Вам дорогу, 
Хай з ласки Божої Вас успіх не 

мина. 
Щоб панували у сім’ї любов, 

добробут, 
А на роботі – шана і хвала! 

 
 

Лужовську Лесю з днем 

народження! 

В день чудовий і прекрасний 
Бажаємо щедрот і щастя! 
Життя хай сонячно радіє 

І заповітні здійснюються мрії! 

ВІТАЄМО наших отців Миколу 
Добруцького та Андрія Лукачика з 

днем Ангела та храмовим празником! 

Хай Ангел на іменини 
Здійснить всі бажання, 
Несе щастя щохвилини, 
Успіх й процвітання. 

Радістю життя вквітчає 
І додасть здоров‘я, 

Мудрістю благословляє, 
Добром і любов‘ю! 

ВІТАЄМО нашого отця Миколу 
Стронянського з потрійним 

святом: днем народження, днем 

Ангела та храмовим празником. 

Із словом Божим Ви прийшли у світ, 
Щоб за собою нас вести незрадно. 
Для Вас сьогодні – і пісні, і цвіт, 
І людська шана – щира і доланна. 

Хай образ Божий у душі сія, 
Христова віра множиться з роками, 

Хай Ваше добре й дороге ім’я 
Як символ миру буде поміж нами. 

Зимової ночі перед дев'ятнадцятим грудня Святий Миколай 
опускається на срібній вервечці з неба на землю. Сивобородий, у довгій 
золотавій киреї, він заходить до кожної хати і кладе дітям у черевички 
або під подушки свої пречудові небесні гостинці. Правда, збитошникам 
Святий Миколай дарує хіба що прегарного прутика, бо з неба він бачить 
кожного з нас і добре знає, хто чемний, а хто й не дуже... 

Матеріали взяті із сайту «МОЛИТВА – могутній засіб спасіння» 


