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Не всі знають, що в цьому святі при-
хована історія життя людини, яка про-
славилася своєю добротою, чуйністю і 
підтримкою нужденних. За переказами, 
хлопчик на ім’я Миколай із ранніх років 
виділявся серед інших особливою лю-
бов’ю і чуйністю, співчуттям до оточен-
ня, завжди допомагав бідним, роздавав 
монети убогим. Саме за добродушність 
і милосердя уже дорослим він отримав 
велику подяку і шану від людей і був 
віднесений до когорти святих.
Нині вже з неба Миколай нагадує 

нам: творіть добро, не забувайте про 
тих, кому зараз важко, учіться ділитися 
з іншими і шматком хліба, і радістю.
Це особливо актуально в наші дні, 

коли навколо чимало тривоги і болю, 
коли й досі на українській землі немає 

миру, а кращі сини і доньки країни 
гинуть за право мати свою незалеж-
ну державу. Не додає спокою людям 
і поширення небезпечної інфекції, 
що принесла нашим землякам багато 
бід і непоправних втрат. Кажуть, що 
світ ніколи не буде таким, як раніше. 
Напевне, що так: ми вчимося більше 
цінувати життя, тепло рідної домівки й 
турботу найближчих людей.
Існує гарне повір’я: якщо у перед-

день чарівного свята загадати заповітні 
бажання, то Святий Миколай їх обов’яз-
ково виконає. Нам є про що просити 
благодійника. 
Хай він принесе кожній родині й 

кожній людині здоров’я, світле сьо-
годення і щасливе майбуття. І просто 
можливість БУТИ.

Хай нам вистачить сил і мудрості 
впоратися з усіма непростими викли-
ками, не втратити надії і поваги одне 
до одного.
Хай розвивається й квітне рідний 

край, аби тут народжувалися, навчали-
ся, працювали наші діти, а потім ростили 
своїх синів і доньок. Тоді можна буде не 
хвилюватися про завтрашній день.
Хай усі дівчатка й хлопчики завжди 

мають тата й маму, хай їхні долі будуть 
світлими і щасливими.
Ну і, звичайно, хай до кожного з 

нас завітає Святий Миколай: із добром, 
благополуччям, миром та любов’ю. І 
подарує те, про що кожен мріє. Він же 
чарівник, а тому здатен творити дива.
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Святий Миколай 
розпочинає цикл 
новорічних свят
Дев’ятнадцяте грудня — один із найочікуваніших днів року. 
Особливо для дітей. Адже вони вірять, що вранці обов’язково знайдуть 
під подушкою омріяний подаруночок.
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