
Обов’язковим атрибутом різдвяно-новорічних свят є колядки. 

«Увечері, як геть стемніє, йдуть з колядою … дівчата. Дівоча ватага 

ходить з ліхтарем, що має вигляд місяця або зірки. Ліхтар дівчата носять не в 

руках, а прив’язують до довгої тички, щоб здалека було видко дівоча ватага 

йде!...» - зустрічаємо в українського етнографа, фольклориста Олекси Воропая. 

«Наколядуємо, бувало, і горіхів, і цукерків, грошей на стрічки. Ідемо 

вулицею, а люди гукають: «Дівчата, до нас ідіть!» – так згадувала свою «дівочу 

коляду» Ликера Степанівна, яка доживала свій вік в еміграції. 

Ніде, крім України, ви не знайдете такого розмаїття світських і церковних 

колядок, таких різних за мелодією і сюжетами. Це скарб нашого народу, якого 

інші не мають. 

Українці вірили, що у дні великих свят відчиняються небесні ворота. 

Тому все, що відбувається, має особливе значення і може помітно вплинути на 

подальшу долю людини. Для того, щоб цей вплив був позитивним, протягом 

століть виконувалися ритуальні дії, які забезпечували добробут і захищали від 

впливу зла.  

Вважається, що в різдвяний час кожну українську родину відвідують 

гості «з того світу» – предки. Прихід колядників сприймається як їхній візит. 

Колядками величають усіх і бажають достатку та щастя. Співають про 

багатство і майбутній урожай, про лад у домівці й порядність, про військову 

звитягу, а сьогодні – і про те горе, яке «нині в нашій славній Україні».   

 



З колядою «Хай Ісус, мале дитя» наші студенти-волонтери І-ІІІ курсів 

(Грабович Дарина, Дарчик Ангеліна, Галій Владислав, Кавас Діана, Петрук 

Анна, Чорнобай Альбіна, Семенюк Мирослава, Лукашик Вікторія, Леденцова 

Катерина, Неделюк Марія, Хоміч Аліна, Кравчик Карина) та студент 

Волинської православної богословської академії, паламар собору Благовіщення 

Пресвятої Богородиці Матвійчук Володимир побували у Ковельському відділі 

поліції ГУНП у Волинській області, у відділенні ПриватБанку, у школі 

англійської мови "EuroFuture", у відділенні № 5 Нової пошти, у супермаркеті 

АТБ, у Ковельській міській раді, у ресторані ОТТО, у відділенні Ощадбанку та  

ін. 

 

З колядою та віншуваннями з нагоди Різдва Христового вони вітали і 

студентів, викладачів та працівників нашого коледжу: 

Віншую Вас добрі люди, що Христос родився, 

Що народ наш український від ярма звільнився. 

Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, 

Не всі наші українці Рождества діждались. 

Ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру, 

Що понесли Хрест і муку за Христову віру… 

І ми нині рожденого всі Ісуса просим 

«Нехай наша Україна своє ім’я носить. 

Нехай носить, ще й голосить, нехай прославляє, 

Нехай в нашій кожній хаті Христос ся Рождає!» 



 

Дякуємо кожному, хто відгукнувся! Ковельчани – Ви неймовірні! 

 

Зібрані кошти у сумі 18 300 гривень витрачені на необхідні ліки для 

наших сильних, незламних, вмотивованих та безстрашних захисників на 

передовій. 

Разом – ми сила!?? 


