
Які цьогоріч українські традиції? Як завжди – атмосферні. У кожній 

дрібниці прослідковується вдячність за незламний минулий рік. 

Від роду до роду, із покоління в покоління кожен українець має щось 

найдорожче, найсвятіше, тобто заповідане. Для когось – це святиня духовного 

чи матеріального спадку – це материнська молитва чи вишиті її натрудженими 

руками рушники, або ж насаджений та вирощений батьком сад. І найсуттєвіша, 

невід’ємна ознака тієї заповіданої коштовності, що вона – з родового коріння. 

Це спадок багаторічної пам’яті, глибинна історія, закодована в наших колядках 

та щедрівках. 

 

І саме різдвяна вистава «Три празники в гості» (режисер Володимир 

Кравчук) за участю членів ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» 

та студентів нашого коледжу Неделюк Марії, Дарчик Ангеліни, Галія Влада, 

Семенюк Мирослави є свідченням того, що наші свята – про особливі цінності, 

про особливу єдність та віру. 



 

Актуальними сьогодні є і слова Тит Нат Хана: «Якщо вдивитеся в свою 

долоню, то побачите своїх батьків і всі покоління своїх предків. Усі вони живі в 

цьому моменті. Кожен і кожна присутні у вашому тілі. Ви є продовженням 

кожної і кожного з них». 

З вуст Володимира та Олени Лисюків звучала колядка-оберіг: 

Ой, Ти, Ісусе, Ти, Божий сину, 

Ми Тебе просим за Україну, 

Ми Тебе просим за Україну. 

За Україну, нашу родину, 

Ми Тебе просим, Божу дитину, 

Ми Тебе просим, Божу дитину. 

Ми Тебе просим, дари 

приносим. 

Дари приносим, поклони щирі, 

Дай, Боже миру, нашій Вкраїні. 

Тож у різдвяні свята бажаємо Вам відчути всю силу українських традицій 

під мирним небом, вберегти пам’ять народу, його душу, які завдяки Богу та 

нашим захисникам ніхто не зможе у нас відібрати! 

Дякуємо Володимиру Кравчуку, Ользі Яренчук, Володимиру та Олені 

Лисюкам, Борису Паталію, Олегу Гелетусі та їхнім рідним, колядникам, нашим 



студентам Неделюк Марії, Дарчик Ангеліні, Галію Владиславу, Семенюк 

Мирославі, Кузьміній Дарині, Леденцовій Катерині, Хоміч Аліні, Чорнобай 

Альбіні, Грабович Дарині, Лукашик Вікторії, що ми мали змогу відчути 

атмосферу родинного затишку, любов та повагу до рідного українського, 

поліського! Адже це найцінніший дарунок для кожного з нас!!! 

 


