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життя святого
Святий Миколай-Чудотворець, архієпископ Мирлікій-

ський, належить до найвизначніших святих християнської 
церкви. Його люблять і вшановують на Заході та Сході. 
Архієпископ Миколай, багатолітній пастир антіохійських 
християн на межі ІІІ-ІV століть, був однією з найяскра-
віших постатей в історії Церкви перших віків. Його слу-
жіння припадає на час останніх великих гонінь на вірних і 

подальше становлення Церкви після Костянтинової реформи.
                        Що живить людську пам’ять про Святого вже стільки століть? 

Серед сучасників отець Миколай відзначився чистотою життя, за яку мав від Бога 
дар чудотворення, а також милосердям і благодійністю. Очільники Церкви й бо-
гослови, встановлюючи свято, закликали вірних пам’ятати саме про ту взірцеву 
чистоту й щедру доброчинність, брати їх за взірець. З історичних джерел знаємо, 
що вже в VI ст. день упокоєння Святого став значним християнським святом - 
тоді імператор Юстиніян І (527-565) збудував на його честь церкву в Константи-
нополі.  Усі грецькі місяцеслови з IX століття мають цей празник. Найдавніший 
життєпис Святого Миколая походить теж із IX ст., а імператор Мануїл Комнен 
(1143-1181) державним законом приписав святкувати день пам’яті Святого Ми-
колая. З Візантії свято поширилося по цілому світу - й на наші землі також. За 
переданням князь Аскольд узяв Святого Чудотворця за небесного покровителя й 
мав хресне ім’я Миколай. До Західної Церкви свято прийшло у IX ст., коли папа 
Миколай (858-867) - перший папа з цим іменем - близько 860 р. збудував у Римі 
церкву Святого Миколая.

Вважався Святий Миколай захисником бідних, скривджених, несправедливо 
засуджених, також за свого покровителя святого узяли й трудівники-селяни...

Шанували святителя і як покровителя шлюбу. Одне з перших його чудес - ря-
тунок від ганьби та блуду трьох сестер, батько яких не мав коштів на посаг і ве-
сілля. Тоді, ще юний, священик Миколай уночі підкинув до хати тієї родини три 
торби грошей. 

Як же Святого Миколая „привласнили” собі діти? Спершу з появою шкіл 
при храмах Святий Миколай став опікуном учнів - ця традиція теж ґрунтується 
на житії святителя, якому в дитинстві легко давалася всяка наука. Так, за хро-
ніками відомо, що в XI столітті у Кельнському соборі в день пам’яті святителя 
учнів церковної школи обдаровували солодощами. З храму та школи свято по-
ширилося на родину.

В Україні день Святого Миколая здавна був значним і веселим святом, а в бага-
тьох містах і селах того дня припадало храмове свято. (Навіть нині тільки в Києві 
на Подолі є три церкви Святого Миколая - і кожну супроводить давня легенда.)



Св. Миколай опікується 
воїнами, водіями, 

моряками, торговцями,  
і подорожуючими.  

Є покровителем дітей 
та студентів, допомагає 

бідним у скруті.
Визнається опікуном міст 
Амстердам (Нідерланди) 

Барі (Італія), Бар 
(Україна), Барранкілья 

(Колумбія).

Римо-католицькі, 
греко-католицькі та 

православні християни 
пам’ятають його і 

шанують,  
як історичну особу  

та великого святого. 
 

В Україні  
та в інших країнах 

світу цей святий став 
прообразом міфічної 
фігури Діда Мороза 

(Санта Клауса). 
 

Св. Миколай також 
відомий під іменами: 

Міколай, Міклаш, 
Йолупукі, Сейнт 

Ніколаус, Сантаклос, 
Фадер Крісмас,  

Пер Ноель, 
Сінтер Клаас.

молитва
Святителю миколаю, помагай в потребі,
Покровителю святіший на землі i в небі.
ти є славний в чудах многих по нашій країні,
тебе славим, прославляєм торжественно нині.
Будь помічником ласкавим, Святий Чудотворче,
Хорони нас від бід всяких, ласкавіший отче!
ми до тебе всі покірно, щиро прибігаєм,
в тобі помочі, утіхи i ласки шукаєм.
вислухай моління наше, отче миколаю,
Що до тебе ми в надії завжди посилаєм.

Дорогі Немирівчани!
Щиро вітаємо вас із Днем Святого Миколая – одним 

з найсвітліших і найрадісніших християнських свят, 
що защедрує наші оселі радістю, світлом і добрими 
сподіванками. 

З приходом цього дня кожен з нас очікує 
на маленьке диво, звершити яке під силу лише 
Святому. Особливі надії на Миколая покладають діти, 
а також ті, кого доля обділила своєю прихильністю, 
бо щиро вірять, що добрий і всесильний покровитель 
допоможе здійснити давню заповітну мрію.

Шановні дорослі! Пам’ятаймо, що кожен з нас 
є своєрідним помічником Миколая. Освятімося 
найкращими людськими чеснотами, чистими 
помислами і благочестям. Поділімося своєю любов’ю, 
добром і щедрістю душі з ближніми, допоможімо їм 
відчути радість свята. Аби цього справді казкового 
дня Святий Миколай завітав до кожної людини.

Сердечно бажаємо вам, шановні краяни, здоров’я, 
добра, радості та великої духовної благодаті. Нехай 
щедрий Святий принесе мир, щастя, злагоду вашим 
родинам та благополуччя нашій Україні.



Святий  Миколай  в  християнській  традиції  
є уособленням  благочинності.  

В  цей  радісний  день  діти  вірять,  
що  знайдуть  свій  подарунок, 

 тому  що  Святий  Микола  всіх  бачить  
з небес,  любить  і  дарує  добро  

«нині  і  вічно  і  повсякчас».
День Святого Миколая дає нам можливість 

хоч один день побути дітьми. 

парафіяльна акція
Дорогий немирівчанин, запрошуємо тебе взяти участь 

у християнській акції «А ти можеш бути святим Миколаєм?», 
який допомагав бідним, дітям, захищав скривджених, 

несправедливо засуджених, примирював ворогуючих… 
Коли ми думаємо про добрі діла зазвичай уявляємо щось велике, 

а насправді великі справи складаються з маленьких 
добрих вчинків та слів. 

Пропонуємо тобі почати з малого – вручити ближньому листівку 
зі словами подяки. Це може бути твоя дитина, батьки, сусіди, рідні, 

близькі, твої друзі, а особливо старша, самотня людина.

„Ми, сильні, мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати.
Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому: 

на добро, для збудування” (Рим. 15, 1-2). 
Ісус просить, щоб ми зустрічаючи наших ближніх, 

виявляли їм допомогу, сердечність, зацікавлення, турботу... 

Перебіг Події:

Неділя, 2 грудня 2012 р.
Цього дня, під час Служби Божої буде виголошена катехеза на тему даної 
події.

Четвер, 6 грудня 2012 р.
Цього дня вручатимемо листівки нашим ближнім зі словами подяки.


