
КОЛЯДИ НА РІЗДВО РИСТОВЕ
CANTOS DE NATAL

1. БОГ ПРЕДВІЧНИЙ

Бог предвічний народився:
(2 р.)  Прийшов днесь із небес,
           Щоб спасти люд свій ввесь
           І утішився.

В Вифлеємі народився:
(2 р.)  Месія, Христос наш,
           І Пан наш, для всіх нас
           Нам народився.

2. БОГ СЯ РАЖДАЄ

Бог ся раждає, хто ж Його може 
знати!
Ісус Mу ім’я, Марія Mу Мати!
(2 р.)  Тут Ангели чудяться,
           Рожденого бояться,
           А віл стоїть, трясеться,
           Осел смутно пасеться,
           Пастиріє клячуть,
           Бога в тілі бачать
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!
 
Марія Mу Мати прекрасно співає,
І хор Ангельський Їй допомагає!
(2 р.) Тут Ангели чудяться,
          Рожденого бояться,
          А віл стоїть, трясеться,
          Осел смутно пасеться,
          Пастиріє клячуть,
          Бога в тілі бачать
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! 

3. В ВИФЛЕЄМІ НОВИНА

В Вифлеємі новина,
Діва Сина зродила,
(2р.) Породила в благодаті,
           Непорочна Діва Мати - Марія.
 
Положила на сіні
В Вифлеємській яскині,
(2 р.) Йосиф Діву потішає,
          Повивати помагає - Марії.

4. ВІТАЙ, ІСУСЕ

Вітай, Ісусе, з Пречистой Діви 
Зроджений,
(2 р.) Вітай нам, Боже, у людськім тілі 
          З’явлений.

Ти добротою над всіми кращий, 
Синами,
(2 р.) І милосердя границь не має 
          Над нами.

Ти в славі рівний Отцю і Духу 
Святому,
(2 р.)Чому ж зійшов Ти до нас в укриттю 
         Такому.

5. ВОЗВЕСЕЛІМСЯ

Возвеселімся всі разом нині:
Христос родився в бідній яскині!
(2 р.) Послідним віком став чоловіком,
         Всі утішайтесь на землі. 



Всі утішайтесь на землі гойно, 
Хвалу віддайте Йому достойно, 
(2) Пожаданому, з неба даному,
      Которий ввесь світ відкупив.

6. ВОВИФЛИЄМІ НИНІ НОВИНА

Во Вифлиємі нині новина,
Пречиста Діва зродила Сина,
(2 р.) В яслах сповитий поміж бидляти
          Спочив на сіні Бог необнятний.
 
Вже Херувими славу співають,
Ангельські хори Пана вітають.
(2 р.) Пастир убогий несе, що може,
          Щоб подарити Дитятко Боже.

7. ДИВНАЯ НОВИНА

Дивная новина: нині Діва Сина
(2 р.) Породила в Вифлеємі Марія 
єдина!

Не в царській палаті, но межи бидляти
(2 р.) Во пустині, во яскині, а треба 
всім знати.

Що то Бога іста, Марія Пречиста
(2 р.) І рождає, і питає Його, як 
невіста.

8. НЕБО І ЗЕМЛЯ

Небо і земля (2) нині торжествують,
Ангели й люди (2) весело празднують;
(2 р.) Христос родився, Бог воплотився,
          Ангели співають, царіє вітають,
          Поклін віддають, пастиріє грають,
         «Чудо, чудо!» повідають!
 
Во Вифлеємі (2) весела новина:

Чистая Діва (2) породила Сина!
(2 р.) Христос родився, Бог воплотився,
          Ангели співають, царіє вітають,
          Поклін віддають, пастиріє грають,
          «Чудо, чудо!» повідають!

9. ПРЕЧИСТАЯ ДІВА

Пречистая Діва Сина зродила,
В яслах Го поклала, сіном покрила:
(2 р.) А Марія чиста Діва,
          Родить Сина образ Бога
          Предвічного.

Радість нам велика з неба зіслана,
Родить Діва Сина з Духа Святого,
(2 р.) Віл і осел коло ясел,
          Звізда ясна світить красно,
           Над Вертепом.

10. СВЯТА НІЧ
Свята ніч, тиха ніч!
Ясність б’є від зірниць.
(2 р.) Дитинонька Пресвята, |
          Така ясна, мов зоря,
          Спочиває в тихім сні. |

Cвята ніч, тиха ніч!
Гей отри сльози з віч,
(2 р.) Бо Син Божий йде до нас, |
          Цілий світ любов’ю спас!
          Вітай нам, святе Дитя! |

11. В ВИФЛЕЄМІ ДНЕСЬ МАРІЯ

В Вифлеємі днесь Марія Пречиста
Породила у вертепі нам Христа.
(2 р.) Слава во вишніх Богу,
          Слава во вишніх Богу,
          І мир всім на землі! …



 Ангел з неба пастирям ся являє,
І веселу цю новину звіщає!
(2 р.) Слава во вишніх Богу,
          Слава во вишніх Богу,
          І мир всім на землі!

12. ПОСЛУХАЙ НИНІ

Послухай нині у тій новині,
(2 р.) Що Ангели приносять,
          Над вертепом голосять.

Це мила радість, вірним у сладість:
(2 р.) Христа Спаса рождество, 
          Всьому міру торжество.

13. ПО ВСЬОМУ СВІТУ

По всьому світу стала новина:
Діва Марія зродила Сина,
(2 р.) Сіном притрусила, в яслах 
положила,
            Господнього Сина.
 
Діва Марія Бога просила:
В що ж би я Сина свого повила?
(2 р.) Ти, небесний Царю пришли 
свої дари
            Цьому господарю.

ВІНШУВАННЯ 
VOTOS DE FELIZ NATAL

1. З Різдвом Христовим, 
З Новим роком, 

Хай Вам щастить 
За кожним кроком, 

Хай Матір Божа Вас охороняє, 

А Господь Бог здоров’я посилає. 
Покиньте смуток - радість нині:
Христос родився в яслах на сіні. 

І нині між нами Він пробуває. 
З святом великим, 

Христос ся рождає!

2. Віншую для вашої родини,
З Рождеством Христовим,

Щоб щастя вам квітло
Вінком малиновим.

А над вашим домом -
Любов процвітала,

А у вашім домі -
Слава панувала.

Щоб Ісус із того світла
Слав вам щастя, долю

І многая літа!
Христос ся рождає!

3. Natal é a presença de Jesus em nos-
sos corações

Não só representa a fé, mas a vida
O nascimento do Filho de Deus.

A consciência de família, amor, paz, 
felicidade

Que o sentido do Natal esteja sempre 
presente em vosso dia a dia.

E que a esperança seja um objetivo 
concretizado

Que a luz do Menino Jesus percorra 
vosso lar

Trazendo alegria aos vossos corações.

Feliz Natal! Христос ся рождає!

* Cantores: Jorge Hanysz, Ir. Marcos Chimilouski - osbm, Pe Paulo Serbai - osbm, Pe Joaquim 
Sedorowicz, Samoel Hupolo, Teodósio Haliski, Julia Regina Bordun Bertoldi, Magdalena Kovalechuki 
Guirelli, Irª Margarete Kavetski - osbm, Ilda Sydorak Popadiuk, Maria Aparecida Pankievicz.



CRISTO NASCEU!  Христос ся рождає!

Caríssimos Irmãos e Irmãs em Cristo, 

Estamos celebrando as novenas em preparação para a grande Festa do 
Natal. O Menino Deus da Misericórdia vem ao nosso encontro, com 
Sua simplicidade e humildade, iluminando as trevas e trazendo a Paz, 
como cantamos na nossa liturgia: “O povo que andava nas trevas, viu 
uma grande luz: porque Deus está conosco”.  Preparemos o mais lindo 
presépio: os nossos corações, as nossas famílias, as comunidades e 
paróquias. Entoemos as nossas lindas canções natalinas cantando junto 
com os anjos: “Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos 
homens que Ele ama” (Lc 2,14). 

Por isso desejamos a todos vocês, 

que cada lâmpada dos presépios e árvores de natal cumpra a nobre função 
daquela “estrela do Oriente” (Mt 2,2), de nos conduzir até Jesus para 
festejar com grande alegria o Seu aniversário, descobrindo que Ele é 
realmente a nossa Luz. Vamos acolher esta Luz ,E que nos ilumine, dando 
alegria, força, ânimo e coragem em todos os dias de 2017 e deixemos 
reinar nas nossas vidas o Príncipe da Paz, Amor, União e Misericórdia.

FELIZ NATAL E ABENÇOADO ANO NOVO! 

São os votos de

Dom Volodemer Koubetch, OSBM – Arcebispo Metropolita 

e de Dom Meron Mazur, OSBM - Bispo Eparca.


