
Наша сила - в нас самих!

Світло перемагає!

Різдво швидше,
ніж ти думаєш

Після здобуття Незалежності, Україна визначила ін-
теграцію з Європою та Заходом, як одну зі своїх 

пріоритетних цілей у зовнішній політиці. Разом 
із поглибленням економічної та політичної 

співпраці із західними партнерами, укра-
їнському суспільству важливо відновити 
спільні культурні та релігійні традиції, які 
розірвав Радянський Союз. 

Слід пам’ятати, що агресія, яку сьогодні про-
вадить Росія щодо України, не обмежується 
військовим вторгненням та політико-еконо-
мічним тиском. Протистояння також ведеться 

на рівні духовних сенсів, ідей, цивілізаційного 
вибору. 

Українці сміливо заявили 
про свій шлях до 
європейської спільноти 

З початком Революції Гідності та війни на Сході, українці 
сміливо заявили про свій шлях до європейської спільноти, 
і це стало “точкою неповернення” до нашого північно-схід-
ного сусіда. Продовжити євроатлантичну інтеграцію та без-
поворотно віддалитися від Московії ми можемо лише до-
клавши спільних зусиль. Тому сьогодні Українська Галицька 
Партія розпочинає широкий суспільний діалог про єдину 
дату святкування Різдва в Україні та Світі – 25 грудня.

Нині 93% усіх християн 
Світу святкують народ-
ження Ісуса Христа 25 
грудня і лише 7% – 7 січня 

Тож, УГП закликає усіх прихильників святкування Різдва 
Христового спільно із цивілізованим Світом пройти з цим 
закликом від хати до хати кожної української сім’ї, щоби 
мрія спільного святкування стала реальністю. Нашим ве-
ликим досягненням стане звернення до церковних владик  
України про затвердження святкування Різдва 25 грудня. 

Нашим наступним кроком до відновлення культурного та 
духовного возз’єднання зі Світом стане утвердження укра-
їнськими Церквами єдиної дати святкування Різдва в Укра-
їні – 25 грудня!
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Святкуймо Різдво 
зі Світом!

Богдан Панкевич, 
співзасновник УГП

Українська Галицька Партія проявила сміливу ініціати-
ву звернутися до глав українських Церков із проханням 
розпочати обговорення питання спільної дати Різдва - 25 
грудня!

Ми вважаємо, що вже настав час такої дискусії. Рішення 
за церковними ієрархами. Якщо воно буде позитивним, 
то напевно буде прийнято одночасно в ПЦУ і УГКЦ. 

Отець Василь Рудейко, 
експерт УГП, доктор богослов‘я

Всі віруючі люди розуміють абсурд-
ність ситуації, коли новорічні веселощі 
відбуваються в час посту, в очікуванні 
Різдва, а не після нього. Новий Рік не 
був важливою складовою української 
ідентичності, тому ми порівняно легко 
перейшли на святкування його з усім 
світом 1 січня. 

Натомість Різдво із нашими релігійними 
обрядами є дуже знаковим і важливим, 
воно дуже українське. Тому час його 
святкування не змінювали, коли зміни-
ли час новорічного свята. От і живемо 
дотепер у цьому абсурдному часовому 
графіку, коли Новий Рік святкуємо спо-
чатку, а Різдво - пізніше.

Вважаю, що зараз у нас є досить спри-
ятливий час для змін. Зокрема, через 
те, що Українська Православна Церква 
нарешті отримала визнання Вселен-
ської Патріархії і Грецької Церкви, які 
до речі, дотримуються новоюліанського 
календаря. І католики, і більшість пра-
вославних церков, святкують Різдво 25 
грудня. Чому ж тоді наші православні і 
греко-католики продовжують святкува-
ти 7 січня?

Я думаю, що Україна свій цивілізацій-
ний вибір зробила у європейському 
напрямку, і ми не мусимо триматися 
за помилковий календар тільки тому, 
що це, нібито, якась наша традиція. 
Блаженніший Любомир Гузар нео-
дноразово говорив, що немає жодних 
історичних, культурних, богословських 
чи догматичних перепон, святкувати, 
принаймні, Різдво й інші нерухомі
свята разом із цілим світом.

Це, на перший погляд не 
дуже важливе питання про 

дату святкування Різдва,
 є також питанням 

цивілізаційного 
вибору.

 

Чи українці доєднаються 
до всього християнського 

світу - чи залишаться 
святкувати разом із 

“рускім міром”.

?

12/19



93 % 7%

Тарас Антошевський,
керівник РіСУ, експерт УГП

!

Для мене питання святкування Різдва зі Світом  постало на 
Майдані у ніч з 24 на 25 грудня 2013 року. Тоді увесь Май-
дан цілу ніч колядував! Що цікаво, тоді серед людей в 
абсолютній більшості були саме православні, а не римо-ка- 
толики, протестанти чи греко-католики, проте колядували 
усі. Зі сцени лунали вітання “Христос рождається!”. Тоді 
ми переживали прекрасне відчуття святкової єдності та 
справжнього духу Різдва - Різдва разом зі Світом. У цей 
момент ми усвідомлювали, що більше не належимо до 
“русского міра”, ми - це Європейський Світ. 

Звичайно, що ідеологам “руского міра” дуже важливо, 
щоб Україна і далі жила за тим календарем, за яким живе 
Кремль. Їм вкрай необхідно зберегти єдине релігій-
но-культурне поле, тому, власне, це питання переходить не 
тільки в сферу культури, але й політики.

У наших церковних середовищах і досі панує стереотип 
про перехід на “страшний латинський календар”, хоча вар-
то нагадати - абсолютна більшість Православних Церков 
вже давно живуть за новим стилем.

Ми повинні розуміти, що новий календар, по-перше, не 
суперечить тому календарю, який створив Господь, бо Він, 
створюючи світ, задав йому певні норми та закони,  в тому 
числі оббіг Землі навколо Сонця, у нашому розумінні рік. 
25 грудня як дата народження Ісуса Христа була встанов-
лена в ІV столітті і ця дата є умовною - вона позначає те, 
що день вже починає зростати. 

Дуже часто очільники українських Церков говорять про те, 
що перехід має бути здійснений тільки разом. Мій коментар 
до цього - “ то ж почніть це робити”. Слід розуміти, що ми по-
вертаємося не до календаря Латинської Церкви, ми перехо-
димо на календар, який є з одного боку природній, а з іншого 
- це той календар, якого дотримується матірна Церква для 
Київського християнства, а саме Константинопольська.

Cьогодні питання стоїть 
радикально: чи ми хочемо 
рухатись до цивілізованого світу, 
чи ми  залишаємося у своїй 
старій пострадянській схемі?

Лише деякі з 15-ти 
православних
автокефалій світу 
досі не перейшли на 
оновлений календар

Підтримай!
Святкування Різдва 
25 грудня!

Вкрай важливо пояснити людям, що у церковному житті 
вони живуть за календарем, який запізнюється і по-дру-
ге, що Христос аж ніяк, в буквальному сенсі, не народив-
ся з 6 на 7 січня, адже Різдво - це умовно встановлена 
дата.  Дати Великодня є ближчими до точності, ніж дата 
народження Христа.

Нам важливо усвідомлювати, що змінюючи календар, 
ми позбуваємося самообману, пристосовуємо церковний 
календар до календаря астрономічного.
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“Ми повинні прямувати до 
того, щоб святкувати Різдво та 
інші нерухомі свята за точні-
шим григоріанським кален-
дарем . Це питання має не так 
догматичний, як дисциплінар-
ний зміст. Я прагну, щоб це 
питання піднімала не тільки 
ієрархія, а й миряни.”

“Більшість помісних право-
славних церков святкують 

Різдво за новим, григоріан-
ським, календарем. І ми це 

можемо робити у майбутньо-
му, якщо це буде сприймати 

український народ.”

Блаженніший
Святослав Шевчук, 2016 рік

НАША ГАЛИЧИНА
Свідоцтво про реєстрацію
No 21972-11872 ПР від 2016 р.
Розповсюджується безкоштовно.
Використані ілюстрації - з відкритих
інтернет-джерел.

Митрополит
Епіфаній, 2018 рік

4236 рік до н. е. найдавніший 
календар - сонячний календар 
Стародавнього Єгипту. Вважаєть-
ся прототипом для усіх календа-
рів.

325 рік н. е. 1582 рік45 рік  до н. е.

Юлій Цезар запроваджує календар, 
названий у свою честь. З того часу 
встановлено, що рік триває 365 днів 
та 6 годин. Тому впроваджується ви-
сокосний рік.

Xристияни всього світу приймають 
юліанський календар. Ним користу-
ються до XVI ст. Доки не з’ясувалося: 
календар не ідеальний - на кожні 128 
років він відстає від асторономічних 
явищ на 1 день.  Цей день “набігав” 
через хвилини, які ігнорували при ви-
значенні високосних років. Через це 
до XVI ст. назбиралось аж 10 “зайвих” 
днів.днів.

Папа Римський Григорій XIII запрова-
джує новий, григоріанський кален-
дар. Після 4 жовтня 1582 року настає 
відразу 15 жовтня. Ці 10 діб, які накопи-
чилися - ліквідували. Рік стає точнішим 
і становить уже 365 днів 5 годин 49 
хвилин і 12 секунд. На новий кален-
дар відразу переходить Італія, Франція, 
Іспанія, Річ Посполита, Португалія, Ні-
дерланди . Пізніше - Пруссія, Німецькі 
землі, Габсбурзька монархія та інші.

У XVI ст. ситуація між польською 
католицькою та українською пра-
вославною церквою була дуже 
напруженою. Спроби змусити 
православних прийняти гри-
горіанський календар лише 
ускладнили ситуацію. Відтак, 
Українська Православна (так само, 
як і Греко-католицька) Церква 
проігнорувала перехід. Залиша-
лись на юліанському календарі.

13 серпня 3113 року до н. е. - ка-
лендар майя. Вважається, що з 
цього дня індіанці-майя відлічува-
ли минулі роки. 

Приблизно з  500 року до н. е. вво-
дять спеціальний цикл обрахунку 
за формулою: 5 років з 12-ма міся-
цями + 3 роки по 13 місяців.

Як так? Чому українці 
живуть за двома календарями?

Що каже
офіційна церква?

5  12
3  13

+

1916 рік - Григорій Хомишин, 
єпископ Станіславівський УГКЦ 
запровадив григоріанський ка-
лендар на території своєї єпархії, 
який діяв там впродовж 2 років.

1918 рік  - на григоріанський ка-
лендар переходить Українська 
Народна Республіка. 16 лютого 
стає 1 березня. З цього моменту 
і надалі українці починають жити 
за двома календарями «одночас-
но»: у світському житті за григо-
ріанським, у церковному - за юлі-
анським.

2017 рік - ВР України приймає за-
кон, де 25 грудня визнає держав-
ним вихідним днем в Україні.

2018 рік - Утворення Єдиної По-
місної Української Православної 
Церкви.

2019 рік - Українська Галицька 
Партія започатковує суспільний 
діалог про єдину дату святку-
вання Різдва в Україні і Світі – 25 
грудня і закликає українську цер-
кву наважитись на крок, який ми 
мали зробити разом зі світом ще  
п’ять століть тому. 

??? рік - українські християни пе-
реходять на оновлений церков-
ний календар.
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