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Рігден Джаппо

Гідний поваги той, 
хто живе і діє заради 
своєї душі і духовного
майбутнього всього

людства.

Передсвяткове 
натхнення: 

слова любові і подяки,
адресовані всім добрим людям

Читайте на стор. 11

Основна думка моїх пу-
блікацій – звеличення Божої 
Любові в нас, людях. Без неї 
ми ніхто і ніщо. Бог є Любов, 
а ми – Його діти, створені за 
Його подобою. Все, що в кож-
ному є гарне, це від Бога. 

«Вся справа в думках. Думка – початок усього. 
І думками можна керувати. І тому головна спра-
ва вдосконалення: працювати над думками».

                                                          (Лев Толстой)

Напуття дня

Дорога редакціє «Пантелеймона»! Я ваш давній передплат-
ник, мені дуже подобається газета. Коли її отримуєш, завжди 
знаходиш відповіді на свої життєві питання. Дякую вам від 
щирого серця, всі рубрики дуже цікаві.

Заздалегідь вам дякую і низько вклоняюся за ваші труди і 
сердечність. Спасибі!

З повагою – Любов Олексіївна Рибак, м.Одеса

– Любі друзі! Неймовірно 
надихає цикл передач про 
Благотворче суспільство за 
участі Ігоря Михайловича 
Данилова, які виходять на 
АЛЛАТРА ТБ. Це передачі 
про нас, про людей, про 
наше майбутнє, про те май-
бутнє, яке ми з вами може-

мо побудувати! Ці передачі 
дуже надихають тим, що від-
кривають очі на реальний 
потенціал людства. Реаль-
ний потенціал нас із вами 
на те, на що ми з вами вну-
трішньо здатні. Як цивіліза-
ція, як люди, як одна велика 
людська сім'я!

І це дуже надихає, і 
дуже хочеться цим ді-
литися. Найголовніше 
– виникає таке розумін-
ня, що тільки ми самі, 
люди, зараз, у цей мо-
мент життя, тільки 
ми самі можемо цій ІДЕЇ 
дати можливість ре-
алізуватися, розвину-
тися, поділитися нею, 
зібратися разом для її 
реалізації.
(Продовження – на стор. 2)

ЧАС СТВОРЮВАТИ — 

ЗАРАЗ!

ЧАС СТВОРЮВАТИ – ЗАРАЗ! 
МИ – ЛЮДИ, МИ ТУТ, ЩОБ ЖИТИ. 

ТИ МОЖЕШ ЗРОБИТИ БАГАТО!
Шановні читачі! Дивовижно душевне, наповнене лю-

бов'ю звернення озвучила учасниця Міжнародного гро-
мадського руху «АллатРа» Анна: «Час створювати – зараз! 
Ми – люди, ми тут, щоб ЖИТИ. Ти можеш зробити бага-
то!»

ПОДЯКА ЗА ПРАЦЮ І СЕРДЕЧНІСТЬ

Здрастуйте, шановна редакціє «Розумного господар-
ства»! Передплачую вашу газету вже багато років і маю в 
архіві всі випуски за попередні роки. Дякую вам за вашу не-
втомну працю, яку ви вкладаєте в це чудове видання. Для 
читачів села це скарб.

У цій газеті є все для того, щоб отримати урожай і вести 
підсобне господарство. Тільки ледачий, прочитавши ці пора-
ди, не скористається ними. Хоча ми з дружиною вже у віці, але 
багато знань із газети використовуємо для того, щоб отримати 
хороший урожай, щоб біля будинку цвіли квіти.

Шановна редакціє! Хочу вас попросити, щоб в Місячному 
календарі ви вказували ще й добу Місяця, якщо це можливо. 
Ну, або щось більш оригінальне можете запропонувати. Буду 
щиро вдячний.

Надсилаю вам квитанції для участі в конкурсі 2020 року.
Усіх із зимовими святами і з Новим 2021 роком!

З повагою – Василь Кирилович Дробний,
с. Буди, Тростянецький р-н, Вінницька обл.

ДОБРІ ПОБАЖАННЯ УЛЮБЛЕНІЙ ГАЗЕТІ

ВИДАЄТЬСЯ
З 2004 РОКУ

90219
Передплатний індекс: 

Ви можете передпла-
тити газету російською 
або українською мовами.

Корисна для вас ін-
формація буде завжди 
під рукою.

Якщо вам цікаво з нами, 
передплачуйте на 2020 рік!

Газета без політики і тільки з добрими новинами. Корисна для здоров'я!

«Пантелеймон» — 
добра газета для
добрих людей!

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
можно в будь-якому поштовому 

відділенні «Укрпошти» 
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ЦЕ ЦІКАВО

«Не той великий, хто ніколи не падав, а той великий, хто падав і вставав». (Конфуцій)

 (Продовження. 
Початок – на стор. 1)

І ці передачі надихнули на 
такий ще новий формат звер-
нення, яким хотіла б зараз із 
вами поділитися. Звернення 
про те, що нам як людям важ-
ливо зрозуміти всю згубність 
споживацького суспільства і 
об'єднатися разом у побудові 
Благотворчого суспільства і в 
розкритті нашого сьогодення 
внутрішнього людського по-
тенціалу.

Мы — люди, мы здесь, 
чтобы жить, пусть телам 

суждено умирать,
Но мы — люди, и пока мы 

все здесь, это наше время — 
созидать.

Мы ждём перемен, надежды 
переложив на тех, на кого 

пал выбор наш.
Просто когда-то решили, 

что кто-то будет решать 
нашу судьбу за нас.

Передали свои права, 
передали свои решения,
Будто для нас это более 

удобное положение.
Есть потом кого винить, 
есть на кого нападать —
Не нам же, в конце концов, 

решать.
Но пока мы в таком 

состоянии,
Пусты все наши надежды, 

пусты все обещания.
Ведь от кого мы 

ждём их исполнения?
От тех, у кого полномочия, 

наши блага, права, 
убеждения.

Ведь мы как люди хотим 
жить в мире,

В любви и счастье, в дружбе, 
и в уютной квартире,

И в уютном доме — так,
Чтобы на балкон выйти и 

на сад свой посмотреть,
Где растут цветы, 
где пахнут травы,
Где играют дети, 
где мы рады сами.

Мы чувствуем 
от жизни наслаждение,
И нет у нас друг к другу 
ненависти и презрения,

Где мы открываем новый 

день и открываем 
новые планеты,

Где мы расчищаем 
новые пути

К освоению глубин океана 
и себя внутри,

Где мы познаём другие 
измерения и других себя.

Мы познаём глубины 
красоты друг друга,

Той красоты, что в нашем 
мире каждый где-то 

ущемляется открыть,
Ведь в обществе, где нажива 

правит миром, лучше 
что-то чистое скрыть.

Разве это тот мир, 
о котором мы мечтали?

Разве это тот мир, 
который детскими своими 

видели глазами?
Разве это тот мир, 

который мы бы детям
 передали?

Разве это тот мир, 
который мы бы 
с вами создали?

Глядя на сегодняшние 
диалоги,

Что происходят в мире 
и на полосках новостных,

Неутешительные просятся 
итоги. Неужто мы 
изжили нас самих?

Неужто мы забыли 
для чего мы здесь?

Не ценим время, хоть 
так мало его есть.

А может быть 
ведь по-другому!

Когда действительно ты 
рад тому, с кем делишь 

ты дорогу.
Когда ты видишь общее 

с каждым на пути
И в диалог не власти, а мира 

можешь с ним войти.
И глядя на судьбу, которая 
выстраивается нарочито
Такими потребительскими 

мерками условий,
Мы понимаем, что сейчас 

судьба открыта
Для решения нашего,
 для выбора и воли.

Мир потребления, что есть, 
оставить,

Гнить и засыхать 
в страданиях?

Или предпринять шаг,
сгустить резервы 

и в стараниях
Создать мир будущего, 

мир созидания?!
Где человек есть Человек, 
где первой стоит жизнь 

и её познание.
В каждом из нас 

есть видение это,
Ведь все мы люди на этой 

планете!
Все мы единое сообщество,

И каждый из нас хочет 
строить Созидательное 

общество.
Сейчас самое время
 об этом сказать,

Выразить это, написать, 
записать видео, 

сделать влог,
Высказать на своём сайте 

или даже возле дорог,
Поговорив с собеседником на 
остановке, пока вы ждёте 

маршрутку.
Всё с расстановкой ему рас-

сказать, как есть, 
как видишь ты.

Что мы можем жить в об-
ществе нашей мечты.

В обществе, 
где каждый из нас

Мог бы действительно не, 
как сейчас,

А по-настоящему 
счастливым быть,

В комфорте жить, доста-
ток иметь, уверенность,
Радость, размеренность.

Конечно, каждому 
выбирать, как ему жить,

Но условия для этого 
мы можем сложить!

Мы сами, как люди, можем 
выбрать эту судьбу!

За нами — не молчать! 
Время трубить в трубу,
Говорить, петь, может, 

где-то кричать,
Но ласково. Ведь это всё 

не про революцию.
Это всё про правду, 
время и эволюцию.

Если условия, которые есть 
сейчас, кто-то придумал,
Неужели мы не можем их 
перепридумать? Можем!

Все люди вместе, 
договорившись и выбрав 

путь созидательный,
Не разделившись, а вместе 

идя вперёд в едином 
стремлении смелом

К достижениям и победам,
К обществу 

Созидательному,
К миру Процветающему,

К будущему 
Открывательному,

К Человеку Созидающему!
Анна, учасниця

МГР «АллатРа»

ЧАС СТВОРЮВАТИ – ЗАРАЗ! 
МИ – ЛЮДИ, МИ ТУТ, ЩОБ ЖИТИ. 

ТИ МОЖЕШ ЗРОБИТИ БАГАТО!
Саме час поділитися з усіма інформацією про унікальну міжнародну онлайн-кон-

ференцію «Благотворче суспільство. Разом ми можемо», яка відбулася 20.12.2020 на 
ALLATRAUNITES.COM.

Безпосередньо від кожного з нас залежить, щоб зараз цей величезний, масштабний ме-
ханізм почав діяти. Від того, щоб кожен на своєму місці зараз поділився, запалив ще один 
вогник, а потім – ще сто, ще тисячу, ще мільйон, і таким чином ми, люди, об'єднавшись у 
цій масштабній меті, її досягнемо – в меті досягнення БЛАГОТВОРЧОГО СУСПІЛЬСТВА!

Р. S.
Шановні читачі! 

Передачі, про які го-
ворить Анна, за участі 
шанованого Ігоря Ми-
хайловича Данилова 
–– це «Благотворче 
суспільство об'єднує 
всіх» і «Благотворче 
суспільство. Перспек-
тива цивілізації». І нещо-
давно вийшла «Нове заван-
таження. Вигоди людства 
у Благотворчому суспіль-
стві».

У ній глибоко розкрива-
ються питання:

Якими будуть вигоди лю-
дини в найближчому май-
бутньому після побудови 
Благотворчого суспільства? 
Як стрімко зміниться со-
ціальний устрій суспільства, 
оточення людини, її побу-
тове життя з урахуванням 
новітніх відкриттів у фізиці, 
які забезпечать доступ кож-
ної людини до вільної енергії 

та управління мікросвітом? 
Миттєвий навик. Як буде 
цінуватися час життя люди-
ни? Як людина натисненням 
однієї кнопки буде самостій-
но забезпечувати себе всім 
необхідним? Чому побутові 
та інші відходи нинішньої 
цивілізації в майбутньому 
стануть ціннішими, ніж зо-
лото? Відкриття для людей: 
наука на службі людині в 
Благотворчому суспільстві. 
За яких умов «заборонені від-
криття» будуть використо-
вуватися на благо людства? 
Єдина мова, що об'єднує всіх 
людей. Еволюційні відкрит-
тя в медицині майбутнього 

після побудови Благо-
творчого суспільства: 
пролонгування життя 
людини за видову межу, 
особливі апарати, що 
дозволяють самостійно 
і швидко коригувати 
своє здоров'я, змінюва-
ти за бажанням зовніш-
ність і так далі. Світ без 

воєн. Чому зникне злочин-
ність? Військові надтехноло-
гії майбутнього: «ваджра» і 
«око Бога», які знецінять все 
сучасне озброєння і зроблять 
його безглуздим металоб-
рухтом. За допомогою яких 
технологій люди зможуть не 
тільки виживати в космосі, 
але і успішно колонізувати 
нові, придатні для життя, 
планети?

Всі передачі за участі 
І. М. Данилова і Лайф-влог 

Анни можна подивитися на 
інтернет-каналі 

https://allatra.tv/new
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ЦЕ ЦІКАВО

«Життя на 10% складається з того, що з нами відбувається, а 90% з того, як ми на це реагуємо». (Джон Максвелл)

Доньці недавно виповни-
лося 5 років. Вранці збирає-
мося в садок, і я їй кажу:

– Софіє, давай ручку, да-
вай ніжку...

Дитина:
– Тату, ну що ти зарядив: 

«Cофія та Софія ...»?
– А що таке?
– Мені вже 5 років ви-

повнилося, тепер я – Софія 
Костянтинівна.



Мій молодший син (4,5 
року) сьогодні весь день хо-
див «в депресії». Це трагедія 
вселенського масштабу – він 
усвідомив, що коли він виро-
сте і йому буде 10 років, то 
його старший брат так і за-
лишиться CТАРШИМ.



Заходжу з дитиною до кіо-
ску за куркою-гриль. Дочка у 
мене маленька, з-за прилавка 
не видно. Продавець дістає 
мені курку, а в цей момент я 
помічаю, що дочка налягла 
на вітрину обличчям. Кажу 
їй наказовим тоном:

– Не треба облизувати!

Продавець, злякавшись, 
обертається:

– А я і не збиралася ...
Всі в черзі усміхнулися.



Дочка (7 років) гостювала 
влітку в селі. Спостерігає за 
тим, як бабуся приносить ві-
дро води і починає напувати 
корову. Потім із докором так 
видає:

– Тепер зрозуміло, хто і як 
молочко водою розбавляє...

– Давай, Севко! Працюй 
мандибулами, – сказав дядь-
ко Михайло і поклав на стіл 
шматок солоного сала з час-
ником. Дістав із пакета ко-
ровай чорного хліба, пляшку 
горілки і пучок зеленого пір’я 
цибулі з кропом і петрушкою.

Трирічний Севка зморщив 
свій носик гудзиком. Севка 
вмів тільки мукати. Навіть 
«мама» не сказав жодного 
разу. Куди його тільки не во-
дили – і до логопедів, і до пси-
хологів. Севка мовчав.

Севка був сином його рід-
ної дочки Машки, яку рапто-
во викликали на чергування 
до лікарні. Онука він бачив 
рідко, тільки тоді, коли при-
ходив у гості до дочки. А тут 
ось оказія. Так поспішала, що 
швидше було привезти Севку, 
ніж чекати, коли дід доїде до 

іншого кінця міста. Машка, 
захекавшись, сунула сина до 
рук діда і втекла. Наостанок 
крикнула:

– Тату, він йогурт з'їв, си-
тий, нехай лягає спати, вранці 
заберу!

Легко сказати, нехай лягає 
спати. Михайло виділив йому 
своє ліжко, а сам вирішив по-
стелити собі в залі. Але Севка 
почав ревіти. Михайло грав 
йому на баяні, потім танцю-
вав «Яблучко». Севка лише 
гидливо відвертався і вив ще 
голосніше.

– Може, ти їсти хочеш? 
Га? – нарешті здогадався дід і 
дістав сало.

Нашаткував прозорими 
пластинками. Бенкет був на 
весь світ. Севка, зціпивши 
в пухкому кулачку шматок 
солоного сала з часником, 
самозабутньо гриз його. У 
іншій руці у нього був шма-
ток чорного хліба. Очі його 
заблищали, стали веселими, 
він голосно крикнув: «Діда!», 
чим розчулив Михайла, і той 
тяпнув ще чарку.

Потім вони сиділи і роз-
мовляли. Дід Михайло 
розповідав Севці про армію, 
про своє життя, про улюбле-
ну дружину Люську. А Севка 
зводив білясті бровки і вигу-

кував то здивовано, то весело: 
«Діду, діду!»

Потім Михайло побачив, 
як онук солодко закемарив зі 
шматочком недоїденого хлі-
ба. Він обережно взяв його на 
руки і відніс у ліжко. Сам ліг 
на підлозі, біля ліжка, накрив-
шись кофтою. Так вони і спа-
ли всю ніч до ранку.

Вранці Маша забрала сина. 
Привезла додому, потім мила 
його ручки, обличчя в крих-
тах чорного хліба. А Севка 
дивився дорослими Михай-
ловими очима і говорив:

– Діда в амію ходий. Діда 
Юську юбий. Мама, дай сая!

– Слава Богу, заговорив! – 
раділа Маша. – А то вже дума-
ла, німтура ти у мене.

Потім вона телефонувала 
батькові і радісно кричала в 
трубку:

– Севка заговорив! Речен-
нями! Ти що там зробив вчо-
ра?

– Розмовляти з сином тре-
ба, – буркнув Михайло, – нія-
кого секрету немає ...

Автор: Лара Хамзіна

Інша моя подруга – Оля – 
психолог в МНС. Була в Бес-
лані. Її перший чоловік, війсь-
ковий хірург, загинув 12 років 
тому. 

Минулого року вона вий-
шла заміж за оператора, який 
знімав репортаж про одну з 
рятувальних операцій. 

Спочатку вони просто 
дружили, а потім моя подру-
га потрапила в аварію, і він 
пів року її доглядав. Взяв від-
пустку на роботі, щоб не їзди-
ти у відрядження. Підробляв, 
знімаючи весілля. Подруга, 
незважаючи на прогнози 
лікарів, встала на ноги. Олин 
син називає його батьком. 

А він пишається, що хлоп-
чик поїхав на олімпіаду з фі-
зики до Стокгольму.

Маша – професор філосо-
фії. Вийшла заміж за чоловіка 
без вищої освіти. Але він бу-
дує їй будинок, готує обіди, 
обожнює дітей і забороняє 

шуміти в будинку, тому що 
Марія Анатоліївна готується 
до лекцій. Маша схиблена на 
науковій кар'єрі і планує на 
рік поїхати на стажування до 

Китаю. Чоловік схиблений на 
Маші. Він не знає, хто такий 
Гегель, і екзистенціалістів не 
читав. 

Але зате він знає, який у 
Маші розмір ноги, і не забу-
ває поміняти літню гуму на 
зимову на її машині. А ще у 
Машиного чоловіка реальний 
бізнес із виробництва дерево-
обробних верстатів. Не олі-
гарх, але мільйонер.

Коли мені починають 
розповідати, якою має 
бути ідеальна жінка, щоб 
її любили і звали заміж, я 
дуже голосно сміюся. 

Тому що люблять не 
ідеальних, а тих, хто 
підходить. З усіма свої-
ми тріщинами і вм'яти-
нами. Кожна каструля 
знайде свою кришку.

Тому не треба боятися 
жити так, як хочеш, і бути 
тим, ким хочеш. Це все, що я 
хотіла сказати вам сьогодні. 
Обіймаю.

Олена Пастернак

Хвилинка гуморуКОЖНА КАСТРУЛЯ ЗНАЙДЕ СВОЮ КРИШКУ
Моя подруга Рита – судмедексперт. Їй 42. У неї довгі тонкі пальці і другий дан із айкідо. 

Вона палить міцні сигарети, лається матом і не боїться смерті. У Рити є чоловік, молодший 
на 9 років. Він провідний архітектор в одній дуже солідній будівельній фірмі. І дуже краси-
вий. Пече найсмачніші торти, які я їла в своєму житті. І складає дитячі казки для одноріч-
них близнюків. Сам укладає їх спати, якщо Рита на роботі. І встає до них уночі, тому що 
Рита втомлюється.

ВЕЧІРНЯ РОЗПОВІДЬ «РОЗМОВЛЯЙТЕ З ДІТЬМИ»
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Вчіться більше сміятися. Як на мене, сміх так само святий, як і молитва». (Ошо)

ДОСВІД ЧИТАЧІВУ БЛОКНТОТ!

 Заваріть однією склянкою окропу 2 ч. ложки сухих ягід 
шипшини, підігрійте на маленькому вогні 5 хвилин, дайте 
настоятися пів години і процідіть.

 Змочіть ватяний тампон у відварі і прикладайте до хво-
рих або подразнених очей на 15–20 хвилин.

 Для зняття втоми очей 
допоможе проста вправа: без 
натиску прикласти тильну сто-
рону долонь рук до закритих 
очей, потім долоні прибрати 
і відкрити очі. Повторити 10 
разів.

Кажете, болять суг-
лоби? Особливо в сиру по-
году? Та ще й коліна під-
пухають до вечора?.. На 
жаль, такі скарги – не 
рідкість. Особливо серед 
моїх ровесників, кому за... 

Але не хочеться гово-
рити зараз про вік. Бо, 
як у тій пісні співається: 
«Мої роки – моє багат-
ство». Краще поділюся 
рецептом засобу, що до-
помагає мені вгамувати 
біль у колінних суглобах. 
Може, ще комусь знадо-
биться.

Берете родзинки (3 ст. 
ложки), 40 г насіння гарбуза, 
2 ст. ложки желатину, 4 ст. 
ложки кунжуту, 200 г меду, 8 
ст. ложок лляного насіння.

Все ставите в 
блендер і збиває-
те до однорідності. 
Потім перекладіть 
суміш у контейнер 
і поставте в холо-
дильник.

Випивайте по 1 
ст. ложці цих ліків 
перед сніданком і 
перед обідом.

Через кілька тижнів 
помітите, як ваші коліна ста-
ють все сильнішими, більш 
слухнянішими і не болять.

Будьте здоровими!
Марія Гончаренко, м. Харків

1Що таке свята вода? 
Звичайна за походжен-

ням і складом вода, яка піс-
ля вчинення особливого мо-
лебню – водосвяття – набула 
освячення, благодатності і 
цілющих властивостей.

2Для чого використову-
ють святу воду? У пра-

вославній Церкві свята вода 
вважається джерелом Божої 
благодаті в таємничому освя-
ченні всіх і за все. Свята вода 
супроводжує віруючого все 
його життя, і не тільки в хво-
робах.

Святою водою благослов-
ляють мандрівного, кроплять 
учнів перед початком навчан-
ня. Освячують будинок – пе-
ред початком будівництва, і 
потім, коли ми там вже живе-
мо. І, звичайно, святою водою 
кроплять всі предмети церк-
ви, що мають священне при-
значення.

3Як вона діє? Свята вода 
– не магічна панацея, 

вона має силу, тільки якщо в 
нас живе віра, покаяння, сми-
рення і милосердя. У молитві 
на освячення води є таке 

прохання до Бога: «... вчини, 
щоб вона [вода] силою, дією і 
благодаттю Пресвятого Духа, 
стала для всіх із вірою тих, 
хто її п’є, хто вживає і кро-
пить нею рабів Твоїх гріхів 
прощенням, звільненням від 
пристрастей, позбавленням 
від всякого зла, множенням 
чеснот, зціленням хвороб... 
» Тобто свята вода не тільки 
зцілює від хвороб духовних і 
фізичних, а й звільняє нас від 
пристрастей (що, на думку 
отців Церкви, є причиною на-
ших хвороб), захищає від зла, 
направляє нас до добра.

4Як вживати? Освяче-
ною водою потрібно 

користуватися благоговій-
но. За традицією, святу воду 
вживають натщесерце вранці, 
що можна пояснити: в першу 
чергу людина споживає свя-
тиню, а потім вже приступає 
до звичайної їжі. 

Що стосується решти 
доби, то в Типіконі – книзі, 
що фіксує церковні прави-
ла, сказано, що нерозумно 
утримуватися від святої води 
через вживання їжі. Тобто 
Церква не забороняє пити 
її в будь-який час і докоряє 

тим, хто вважає, що пити її не 
натще не можна.

Святою водою можна 
помазувати хворі місця. 
Не робити компреси, а 
помазувати, наприклад, 
хрестоподібно. Справа 
не в кількості води, не в 
тривалості контакту її 
з тілом. Справа у дотику 
зі святинею, від якої ви 
теж хочете отримати 
благодать для зцілення. 
Робити все треба з мо-
литвою.

5Чи дозволяється роз-
бавляти її простою во-

дою?
Можна і навіть потрібно, 

через святість води – навіть 
мала частина здатна пошири-
ти свої чудодійні особливості 
на великі обсяги. Не потріб-
но брати в церкві літри води, 
можна принести трохи, і в мо-
литовному благоговінні вли-
ти в посудину з необхідним 
для сім'ї об'ємом.

6... а кип'яченою?
Піддавати кип'ятін-

ню або використовувати для 

приготування їжі святу воду 
заборонено. Для освячення 
в храмах в основному беруть 
тільки придатну для пиття 
воду, яка при отриманні бла-
годаті стає чистою, свіжою і 
довго не псується.

7Як зберігати святу 
воду? Як і звичайну, 

тільки необхідно підписати 
ємність, щоб випадково не 
вилити і не використовувати 
не за призначенням.

8Псується свята вода 
чи ні? Є достовірні дані 

про те, що свята вода у віру-
ючих в таборах, де вони бе-
регли святиню, як зіницю ока, 
не псувалася навіть після ба-
гатьох розбавлень. Не псуєть-
ся свячена вода у багатьох і 
зараз. На це немає простих 
пояснень, швидше за все, тре-
ба згадати слова Христа: «По 
вірі вашій нехай буде вам».

9Що робити, якщо свя-
та вода зіпсувалася? 

Святу воду не виливають в 
раковину, не вихлюпують на 

землю. Її виливають в недо-
ступне місце, тобто в те місце, 
по якому не ходять люди (не 
топчуть ногами) і не бігають 
собаки. Можна вилити воду 
в річку, можна – в квітковий 
горщик, в чисте місце під де-
рево.

Існує помилкова дум-
ка, ніби є різниця між 
водою, освяченою у Водо-
хресний святвечір, 18 січ-
ня, і власне водохресною 
водою, освяченою 19 січ-
ня. Це міф, і 18-го, і 19-го 
січня вода освячується 
одним і тим же великим 
чином. Називається 
ця свята вода «велика 
агіасма», тобто велика 
святиня («агіасма» на 
грецькій – це «святиня»). 
На відміну від води, освя-
ченої в інші дні. Така вода 
називається «мала агіа-
сма», і освячується вона 
інакше.

За матеріалами: https://rg.ru, 
https://thram-m.ru/

ПРИМОЧКИ З ШИПШИНИ 
ВІД ВТОМИ ОЧЕЙ 

І ПРИ КОН'ЮНКТИВІТІ

ЯК Я РЯТУЮСЯ ВІД БОЛЮ В КОЛІНАХ

НАШ ДУХОВНИЙ ЛІКНЕП

СВЯТА ВОДА: 
ЩО З НЕЮ МОЖНА РОБИТИ, А ЩО НЕ МОЖНА

У дні свята Хрещення багатьох наших читачів хвилюють питання про святу воду: наві-
що потрібна і як допомагає; що можна зі святинею робити, а що не можна; правда, що свята 
вода не псується і т. д. Спробуємо в цьому всьому розібратися, посилаючись на тлумачення 
духівників.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ЧАС ЗДОРОВ'Я

«Кожна мить життя божественна тим, що вона ніколи більше не повториться». (Мудрість)

Найвідоміша цілюща 
властивість хвойних де-
рев, яку використовува-
ли ще в давнину, під час 
різних воєн і лихоліть 
– протицинготна. Вчені 
зазначають, що хвоя со-
сни, ялини, кедра і ялиці 
за вмістом вітаміну С 
прирівнюється до ци-
трусових.

Зелені голки сосни та яли-
ни діють сечогінно, жовчогін-
но, потогінно, знеболювально 
та антисептично. А сухий пи-
лок із квітучих жовтих ши-
шок сосни оберігає організм 
від передчасного старіння.

 

ЩО Ж ЗЦІЛЮЮТЬ 
ВІЧНОЗЕЛЕНІ?

 Простудні захворю-
вання. Настій хвої, весняних 
пагонів і шишок здавна засто-
совували при затяжних про-
студних захворюваннях. Роз-

терту хвою корисно нюхати 
при нежиті ... Відвар бруньок 
сосни використовується для 
інгаляції при ангіні і катарі 
дихальних шляхів. При ангіні 
рекомендується закапувати в 
кожну ніздрю по одній 
краплі ялицевої олії.

 Серцево-су-
динні. При серцевих 
захворюваннях п'ють 
настій ялинової кори 
або відвар із соснових 
бруньок і молодих ши-
шок. При атероскле-
розі корисні кедрові 
горіхи.

 Шкірні. Відвар моло-
дих гілок і шишок сосни п'ють 
при шкірних висипах. Жовту 
плівку кори сосни приклада-
ють до ран, виразок, фурун-
кулів, карбункулів.

 Легеневі. Молоді шиш-
ки ялини у вигляді відварів 
вживають при запаленні 
верхніх дихальних шляхів і 
бронхіальній астмі. Настій 
і відвар соснових бруньок 

здатні розріджувати мокроту 
і прискорювати її відділення 
при захворюваннях верхніх 
дихальних шляхів.

 Нирки і сечовий міхур. 
Як сечогінний засіб вжива-

ють відвар із хвої або бруньок 
ялиці, витриманий 20 хвилин 
на водяній бані. Відвар хвої 
п'ють при захворюваннях ни-
рок і сечового міхура.

 Шлунко-
во-кишковий тракт. 
Живиця сосни лікує 
виразку і гастрит. Ке-
дрові горіхи допома-
гають при підвищеній 
кислотності шлунко-
вого соку, при вираз-
ках шлунка і дванад-
цятипалої кишки.

 Суглобові болі, 
ревматизм, радикуліт. На-
стої з гілок сосни або з будь-я-
кої хвої у вигляді ванн вико-
ристовують при ревматизмі. 
Пилок сосни заварити і пити 
як чай. Свіжу соснову тир-
су, розпарену в окропі, при-

кладають до попереку, хво-
рих суглобів. А лапки ялини 
кип'ятять із сіллю і роблять 
ванни при радикуліті.

 Авітаміноз. Для його 
лікування популярний 
вітамінний настій хвої (20 г 
на 1 склянку води), який ко-
рисно пити по 2 ст. ложки 3 
рази на день.

 Неврози і мігрені. Як 
заспокійливе застосовують 
хвойні ванни. Відвар кори 
сосни вживають при шумі і 
болю в голові.

ЯК ГОТУВАТИ?

- Настій для ванн: завари-
ти 0,5–1 кг хвої або бруньок 
3 літрами окропу, настояти 4 
години.

- Настій соснових або 
ялинових бруньок: заварити 
1 склянкою окропу 10 г под-
рібнених бруньок, настояти 
4 години, процідити. Пити по 
1 ст. ложці через кожні 2–3 
години при застуді, захворю-
ваннях легенів і нирок.

https://rg.ru/

ЦІЛЮЩА СИЛА ЗЕЛЕНОЇ ГОЛКИ
Встановлено, що в повітрі соснового лісу в десятки разів менше бактерій, ніж у листя-

ному лісі. Повітря навколо хвойних дерев насичене фітонцидами – речовинами, здатни-
ми вражати небезпечні мікроорганізми і віруси. Та й самі зелені голки – справжня при-
родна аптека.

 Наприклад, в стародав-
ньому Межиріччі всі хвороби 
лікували так: закопували нез-
дужого по шию в пісок і лили 
йому воду на кінчик носа. Чо-
мусь ніс вважали головною 
точкою всього організму.

 
 Стародавні тайські ці-

лителі теж лікували водою: 
наливали в миску, ставили на 
живіт хворому і дві доби не 

турбували. Вважали, що коли 
сонце зайде вдруге, всі хво-
роби перейдуть у воду, вклю-
чаючи коросту і затьмарення 
свідомості.

 А в середньовічній Єв-
ропі від меланхолії лікували 
вельми оригінальним спосо-
бом – пацієнта просто кидали 
в воду. Якщо нещасному лег-
ше не ставало, йому виливали 

на голову ще від 10 до 50 відер 
холодної води.

 У Стародавній Греції 
при застуді рекомендувалося 
цілувати мордочку волохатій 
миші, найкращим засобом 
від нежиті вважалося крово-
пускання, а ангіну лікували, 
обмотуючи шию хворого чер-
воною ниткою.

 А ось східні цілителі до 
рота хворого на ангіну під-
носили велику жабу і змушу-

вали на неї дихати. Від цього 
серце жаби нібито починало 
прискорено битися, а хворо-
му від цього ставало краще.

 У південно-американ-
ських індіанців ліками від 
усіх хвороб була чорна морсь-
ка свинка. Хворого обливали 
квітковим відваром, а потім 

протягом двох годин натира-
ли тіло морською свинкою.

 Ще один кумедний ре-
цепт від індіанців. Вони роби-
ли настоянку на пазурі барса, 
посліді орла, порошку з пан-
цира черепахи і корі століт-
ньої сосни. «Ліки» потрібно 
було випити, піднявшись на 
гору в безмісячну ніч, дотор-
кнувшись спочатку до носа, 
а потім – до обох вух, стоячи 
обличчям на схід. Якщо після 
цього хворий не видужував, 
значить, він щось переплу-
тав...

Надіслав 
Всеволод Нечитайло, м. Київ

ЧИМ ЛІКУВАЛИ В ДАВНИНУ?
У давнину, коли людина мала досить слабке уявлення про свій організм, способи ліку-

вання могли бути найнеймовірнішими. Ртуть використовувалася як проносне, а червоне 
вино з товченим смарагдом було протиотрутою.

СМІШНО, АЛЕ ПОВЧАЛЬНО
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Представлена інформація на сторінках про здоров'я носить ознайомлювальний і просвітницький характер і не призначена для самодіагностики або самолікування. Вибір і призначення 
лікарських препаратів, методів лікування, а також контроль за їх застосуванням може здійснювати тільки лікар. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем.!

«Найздоровіші і найкрасивіші люди — це ті, яких нічого не дратує». (Мудрість)

Овен (21.03 – 20.04)

У цілому турбуватися про 
самопочуття Овнам не дове-
деться. Якщо будете стежи-
ти за своїм харчуванням і не 
лінуватися робити зарядку, 
серйозних побоювань не пе-
редбачається. На початку 
року стежте за станом горла і 
вчасно лікуйте ангіну. Також 
приділіть час відвідуванню 
стоматолога і перевірте робо-
ту щитовидної залози в разі 
потреби. Будьте уважними і 
до дихальної системи. Завзя-
тим курцям необхідно поз-
бавлятися нікотинової залеж-
ності.

Телець 
(21.04 – 20.05)

У першій половині року 
у Тельців можуть бути не-
значні головні болі. У травні 
особливо акуратними потріб-
но бути тим представникам 
знака, чия робота пов'язана 
з ризиком для здоров'я. Вар-
то також подбати про хребет 
і приділити увагу роботі су-
глобів і голосових зв'язок. Во-
сени постарайтеся поповнити 
організм вітамінами і стежте 
за здоровим харчуванням. 
Порушення обміну речовин 
може спричинити алергічні 
реакції.

Близнюки 
(21.05 – 21.06)

Близнюкам важливо до-
тримуватися правильного 
режиму роботи і відпочин-
ку. Уникайте перевтоми і 
робіть перерви для очей при 
роботі за комп'ютером. Важ-
ливо давати собі достатньо 
часу на відновлення і роз-
слаблення. Уникайте стресів 
і емоційних перевантажень, 

відмовтеся від 
алкоголю і шкід-
ливих продуктів. 
Деяким Близню-
кам потрібно до-
тримуватися дієт, 
спрямованих на 
нормалізацію об-
міну речовин.

Рак (22.06 – 
22.07)

На початку 
року у Раків може 
погіршитися настрій, деякі 
представники знака можуть 
відчути зниження тонусу, 
підвищену тривожність і про-
блеми зі сном. Намагайтеся 
більше відпочивати і висипа-
тися. Якщо ви погано пере-
носите самотність, частіше 
проводьте час із близькими і 
друзями. Тільки не грішіть із 
алкоголем і уникайте жирної 
їжі. Схильним до гіпертонії 
Ракам протипоказано будь-я-
ке перенапруження.

Лев (23.07 – 23.08)

Для Левів небезпечними 
можуть бути сезонні захво-
рювання навесні або восени, 
тому уважно стежте за імун-
ною системою. Не забувайте 
про благотворний вплив за-
гартовування, розвантажу-
вальних днів і вітамінів на 
організм. Намагайтеся більше 
бувати на свіжому повітрі, 
прогулюватися пішки. Відмо-
втеся від солі і міцних напоїв, 
не переохолоджуйтеся і три-
майтеся подалі від протягів.

Діва (24.08 – 23.09)

Якщо Дівам хочеться мати 
міцне «бичаче» здоров'я, то 
займайтеся спортом і відмо-
втеся від шкідливих звичок. 
Це два важливих критерія. У 
міжсезоння уникайте людних 

місць, носіть маску, щоб не 
підхопити вірусної інфекції, 
не переохолоджуйтеся і не пе-
ревтомлюйтеся. Слідкуйте за 
травленням. За необхідності 
можна провести обстеження 
кишечника і підшлункової за-
лози. 

Діви – великі трудяги, але у 
весняні та літні місяці від тру-
дових подвигів варто утрима-
тися. У цей період здоров'я 
потрібно поставити на перше 
місце в списку ваших цінно-
стей і зробити все можливе, 
щоб відчувати себе добре.

Терези (24.09 – 23.10)

Упродовж 2021 року Те-
резам слід дотримуватися 
правильного харчування і 
давати своєму тілу розумні 
навантаження. Віддайте пе-
ревагу кардіотренуванням. 
При цьому не допускайте 
серйозних перевантажень і 
уникайте переохолодження. 
Пам'ятайте, що профілактика 
– це велика річ, тому планові 
візити до лікаря допоможуть 

зберегти рівнова-
гу в організмі. В 
цілому будь-які 
ваші старання в 
справі збережен-
ня здоров'я бу-
дуть успішними. 
Є ймовірність на-
віть вилікувати 
хронічну недугу, 
яка досить довго 
приносила вам 
дискомфорт.

Скорпіон 
(24.10 – 22.11)

Ви будете здоровими цілий 
рік, якщо дотримуватиметеся 
необхідної дієти і вчасно при-
слухатиметеся до свого стану. 
Слідкуйте за роботою шлун-
ково-кишкового тракту і змі-
цнюйте імунітет, не вживайте 
важкої, жирної їжі і алкоголю. 
Можна звернути увагу на не-
традиційні види лікування, 
які допоможуть без збоїв пра-
цювати вашій печінці, кишеч-
нику і сечостатевій системі.

Стрілець 
(23.11 – 21.12)

Стрільцям у рік Бика треба 
берегтися від застуди і вірусів, 
що докучають нам останнім 
часом. Ретельно стежте за 
станом дихальної системи. У 
першій половині року ризик 
для здоров'я може бути підви-
щеним. Будьте уважними до 
вашого травлення, дотримуй-
тесь необхідної дієти і відмов-
теся від шкідливих продуктів. 
Нехай здоров'я завжди буде в 
вашому фокусі уваги.

Козеріг 
(22.12 – 20.01)

Протягом всього року Ко-
зерогам необхідно уникати 
важких фізичних наванта-
жень і тепліше одягатися, а 
також дотримуватися необ-
хідних заходів профілактики і 
гігієни. Навесні можете поча-
ти ходити в басейн, зайнятися 
спортом на свіжому повітрі. 
Не забувайте досить відпо-
чивати, вживати вітаміни і 
практикувати медитації для 
зміцнення духу і тіла.

Водолій 
(21.01 – 20.02)

Водоліям потрібно нама-

гатися менше піддавати себе 
фізичним та емоційним на-
вантаженням, щоб уникнути 
збою в роботі нервової систе-
ми. Слідкуйте за тим, щоб не 
перевтомлюватися протягом 
роботи, зверніть увагу на зба-
лансованість харчування. Не 
потрібно захоплюватися пе-
рекушуваннями на ходу або 
обідом всухом'ятку. Це може 
призвести до гастриту. При-
діляйте час кардіонаванта-
женням, але не перевищуйте 
своїх можливостей в спорті.

Риби (21.02 – 20.03)

З урахуванням епідеміо-
логічної ситуації доведеть-
ся поберегти себе і уникати 
місць із великим скупченням 
людей. Намагайтеся більше 
бувати на свіжому повітрі. 
Ведіть здоровий спосіб життя 
і частіше ходіть пішки, опа-
нуйте скандинавську ходьбу. 
Слідкуйте за організмом і в 
разі хвороби не пускайте її на 
самоплив. Протягом всього 
року ваша мета – зміцнення 
імунітету і загартовування 
організму.

За матеріалами: 
https://strana.ua/, 

https://www.oloveza.ru/

ГОРОСКОП ЗДОРОВ'Я  
ЗА ЗНАКАМИ ЗОДІАКУ НА 2021 РІК

У рік Білого Бика зі здоров'ям, як запевняють астрологи, у всіх буде все в порядку. Якщо, 
звичайно, щадно ставитися до свого організму і мислити позитивно.

Гороскоп здоров'я на 2021 рік радить при будь-якому нездужанні звертатися до лікарів-
спеціалістів, а не лікуватися самостійно. Не варто нехтувати повноцінним відпочинком, за-
ходами профілактики, фізичними вправами і режимом харчування.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Ваша думка є першопричиною зародження ваших життєвих обставин». (А. Нових)

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

Дислексією в психонев-
рології називають пору-
шення читання, дисграфією 
– порушення письма. Діти з 
дислексією припускаються 
помилок при читанні: пропу-
скають звуки, спотворюють 
звучання слів, швидкість чи-
тання у них невисока, вони 
міняють букви місцями, іноді 
пропускають початкові скла-
ди слів ... Часто страждають 
здатністю чітко сприймати 

на слух певні зву-
ки і використо-
вувати їх у своїй 
промові при чи-
танні і письмі. 
Порушується при 

цьому можливість розрізнен-
ня близьких звуків: «Б-П», 
«Д-Т», «К-Г», «С-З», «Ж-Ш». 
Тому такі діти неохоче вико-
нують завдання з мови: пере-
каз, читання, виклад – всі ці 
види робіт їм не даються.

При дисграфії діти важко 
опановують письмо: диктан-
ти, виконані ними, і вправи 
містять безліч граматичних 
помилок. Вони не викори-
стовують великі літери, зна-
ки пунктуації, у них поганий 
почерк. У середніх і старших 
класах діти намагаються ви-
користовувати короткі фрази 
з обмеженим набором слів. 

Нерідко у таких дітей ро-
звивається почуття власної 
ущербності, в колективі вони 
перебувають в ізоляції.

ЯК ПЕРЕШКОДИТИ 
ПОЯВІ ТАКИХ 
ВІДХИЛЕНЬ 

АБО ЇХ УСУНУТИ? 
Головне – пам'ятати, що 

дислексія і дисграфія – це ста-
ни, для визначення яких по-
трібна тісна співпраця лікарів 
і батьків. При виявленні 
подібних проблем важливо 
звернутися до логопеда, який 
проведе корекційну роботу 
з малюком. Непогано також 
показатися і психоневрологу: 
він може порекомендувати 
певні стимулюючі препарати, 
що покращують пам'ять і об-
мін речовин мозку.

https://www.rebenok.com/

 Що важча ковдра, під 
якою ви спите, то міцніший 
сон. Здивовані? Справа в 
тому, що легкі дотики від 
тонких пледів, покривал і 
порожніх підковдр розбур-
хують нервову систему, а 
важкі і м'які – заспокоюють. 

Звичайна вага ковдри 
для дорослих – від 7 до 14 кг, тож що більша, то краще. Важка 
ковдра – відмінний інструмент для допомоги людям із триво-
жним розладом, що зазнають агресії, що знаходяться на межі 
зриву через низький рівень серотоніну. Ще такі ковдри реко-
мендують дітям з діагнозами ДЦП, гіперактивністю та аутиз-
мом.

 
 Рецепт для відновлення 

сил: змішайте чверть м'якоті 
лимона (разом зі шкіркою), 
чверть очищеного грейпфру-
та і м'якоть одного апельсина. 
Цей засіб допоможе відновити 
сили після напруженої роботи, 
перенесеної хвороби і в разі 
авітамінозу.

Картопля крохмалиста, 
але цей факт не робить її 
шкідливою для здоров'я. Це 
означає, що потрібно бути 
обережнішими з її порціями. 
Картопля, якою не зловжи-
вають, є відмінним джерелом 
вітамінів і мінералів, важли-
вих для здоров'я.

Експерти порталу Food 
News назвали причини, які 
пояснюють, чому корисно 
їсти картоплю.

1. Бореться з запаленням. 
Цей овоч дуже ефективний у 
зменшенні запалення завдя-
ки високому рівню вітаміну 
С. Будучи потужним 
антиоксидантом, цей 
вітамін допомагає по-
збавлятися вільних 
радикалів, що спри-
чиняють розвиток за-
пальних процесів.

2. Підтримує здо-
ров'я серця. Картопля 

не містить жирів, натрію і хо-
лестерину. При цьому містить 
речовини антоціани, що зни-
жують ризик серцевих захво-
рювань.

3. Знижує кров'яний тиск. 
Калій у картоплі впливає на 
зниження кров'яного тиску 
за рахунок розслаблення кро-
воносних судин. Це дозволяє 
поліпшити кровообіг.

4. Покращує функції моз-
ку. Альфа-ліпоєва кислота, 
будучи коферментом кар-
топлі, сприяє поліпшенню 
функціонування мозку, що 

знижує ризик розвитку хво-
роби Альцгеймера.

5. Заспокоює нерви. М'я-
коть картоплі багата на 
триптофан – амінокислоту, 
необхідну для вироблення 
гормонів, контролюючих 
цикли сну і неспання в ор-
ганізмі, і серотоніну, що за-
безпечує спокій і позитивний 
настрій.

6. Запобігає закрепам. 
Картопля містить клітковину, 
яка, зв'язуючись із калом, по-
легшує його відходження.

7. Підтримує здоров'я 
кісток. Кальцій і фосфор, що 
містяться в картоплі, зміцню-
ють кістки.

8. Лікує передменструаль-
ні симптоми. Дослідження 
показують, що вживання кар-

топляного соку може по-
легшувати напругу, яка 
у деяких жінок виникає 
при ПМС. Вчені вважа-
ють, що цей позитив-
ний ефект багато в чому 
пов'язаний з високим 
вмістом триптофану в 
картоплі.

https://www.uarp.org/ru

Надмірна пітливість сту-
пень називається підошов-
ним гіпергідрозом і є досить 
поширеною проблемою: від 
неї страждають до 20% лю-
дей (чоловіки частіше за жі-
нок).

До найбільш простих 
причин підвищеної піт-
ливості ніг, що швидко 
усуваються, належать 
недотримання правил 
гігієни ступнів, неякісне, 
незручне або тісне взут-
тя, синтетичні устілки 
або шкарпетки, звичка 
ходити в теплому взут-
ті в приміщенні, підви-
щені фізичні наванта-
ження.

Але спричинити гіпер-
гідроз можуть також вну-
трішні чинники і патології: 
гормональні збої в організмі, 
грибкові захворювання шкіри 
і нігтів, цукровий діабет, 

ожиріння, плоскостопість, 
часті стреси, невроз, підвище-
на тривожність. Іноді схиль-
ність до надмірної пітливості 
ніг буває спадковою.

Якщо немає серйозних 
хронічних захворювань і 
мікозів, для початку спробуй-
те впоратися з проблемою са-
мостійно. Якщо ж причиною 
пітливості стали порушення 
в роботі організму, наявність 
інфекцій, тоді знадобиться 
допомога фахівців. Відвідайте 
терапевта, дерматолога, ендо-
кринолога і невропатолога.

Ірина Лебединець, 
http://napensii.ua

ДОБРІ ПОРАДИДО УВАГИ БАТЬКІВ

ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТІВ

ДИСГРАФІЯ І ДИСЛЕКСІЯ: 
ЩО ЦЕ ТАКЕ?З початком навчання в школі у деяких 

дітей раптом виявляються труднощі з 
читанням і письмом. 

«Дисграфіків» і «дислексиків» діста-
ють вчителі, вдома лають батьки, драж-
нять однолітки.

ЧОМУ КОРИСНО ЇСТИ КАРТОПЛЮ: 
8 ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ПРИЧИН

Картоплю корисно вживати в їжу з важливих для здо-
ров'я причин: вона, наприклад, покращує функції мозку, 
підтримує в хорошому стані серце, захищає від запалення.

ПРОБЛЕМА ПІТЛИВОСТІ НІГ
«У сина постійно потіють ноги, причому більше в зимо-

вий період. У чому може бути причина?

Л. В. Сегеда, м. Тернопіль»
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

«Думати, що хтось інший може зробити тебе щасливим або нещасним, — просто смішно». (Будда)

БАБИН ВЕЧІР

Особливу увагу в народі 
було приділено вечору перед 
Хрещенням – святвечір (18 
січня). Він відомий на тери-
торії нашої країни як Бабин 
вечір, Голодна кутя. У цей 
день християни готуються до 
очищення і освячення святою 
водою, тому дотримуються 
одноденного посту. Основна 
страва на столі – кутя. Але 
вона має бути «голодною», 
тобто складатися із зерен 
пшениці, родзинок, горіхів, 
без масла або вершків. Крім 
неї, подавали пісний борщ, 
вареники, пиріжки, тушкова-
ну капусту, рибу.

19 січня – безпосередньо в 
свято – на обід готували борщ 
або капусняк на свинячій гру-
динці, голубці, печеню, сма-
жену з цибулею печінку, шин-
ку, ковбасу, кров'янку.

Перше, що повинна 
спробувати людина на 
Хрещення, це склянку ос-
вяченої води, адже вва-
жається, що в цей день 
вона має особливу силу 
і здатна захистити від 
зла і хвороб. А після цього 
потрібно з'їсти куті.

Подавали також спечений 
напередодні хліб, калачі, пи-
роги, книші, пампушки. На 

закуску – солодкий кисіль, 
коржики, «хмиз», пряники, 
пиріжки. У цілому ж на Водо-
хреща їли такі ж страви, як і 
на Різдво чи Новий рік.

З тих давніх часів, 
коли склалися хрещенсь-
кі традиції, багато що 
змінилося. Деякі обряди 
збереглися, але багатьом 
із них перестали нада-
вати якесь значення. 
Однак вшанувати вікові 
традиції приготуван-
ням кількох водохресних 
страв, мабуть, варто.

З Хрещенням будьте здо-
рові!

Зазвичай на святкових 
застіллях ми даємо собі волю 
і насолоджуємося всіма за-
пропонованими закусками. 
Природно, шлунок втом-
люється від такого розмаїт-
тя і наступного дня вимагає 
чогось легкого, свіжого. Для 
таких ситуацій пропонуємо 
рецепт дієтичного і смачно-
го салату.

Інгредієнти: 3 моркви, 2 
апельсина, 2 ст. л. очищеного 
насіння гарбуза (або кунжут), 
оливкова олія, сіль і перець – 
за смаком.

Очистіть моркву і натріть 
на тертці (на дрібній або для 
корейської моркви).

М'якоть апельсина наріж-
те кубиками, змішайте з 
морквою і додайте насіння. 
Перемішайте, посоліть, по-
перчіть і заправте оливковою 
олією.

Можна подавати салат до 
столу!

Дякую за рецепти з при-
готування корисних страв. 
Хочу поділитися рецептом 
соусу, який готую вже 11 
років. Він підходить до риби, 
м'яса, салатів і називається 
«Макало».

Інгредієнти: імбир, кур-
кума, перець чорний, поро-
шок гірчиці – всього по 1 
ч. ложці, перець червоний 
– 0,5 ч. л., оливкова олія – 4 
ч. л., 1 зубчик часнику, сік 1 
лимона, мед – 4 ч. ложки.

Змішати спеції і додати 
оливкову олію. Додати час-

ник (подрібнений), потім 
– сік лимона і мед. Добре пе-
ремішати. Соус готовий.

Смачного вам і всього 
найкращого!

До справи приготу-
вання цих ласощів під час 
шкільних канікул та каран-
тину можна долучити всю 
сім'ю. До того ж лукум ви-
ходить смачнішим і кори-
снішим, ніж магазинний. 
Готуйте і радійте!

Інгредієнти: 400 мл ман-
даринового соку; 2 мірних 
ложки підсолоджувача; 3 ст. 
л. кукурудзяного крохмалю; 
1 ст. л. вершкового масла; 
цукрова пудра, кокосова 
стружка, кунжут або под-
рібнений горіх – варіанти 
для прикраси.

Якщо соку більше, про-
порційно збільште кількість 
інших інгредієнтів.

Проціджений сік манда-
ринів перелийте в каструлю, 
всипте крохмаль і замінник 
цукру. Перемішайте. Маса 
повинна бути однорідною, 
без грудочок.

Поставте каструлю на 
середній вогонь. Варіть, по-
стійно помішуючи, до заки-
пання.

Після зменшіть вогонь до 
мінімуму і варіть до 
консистенції джему. 
Зніміть каструлю з 
вогню і відразу ж до-
дайте масло, збийте 
віночком.

П р и г о т у й т е 
форми. Змастіть їх 
вершковим маслом і 
розлийте в них ман-

даринову суміш. Поставте 
формочки в холодильник 
до повного застигання. Іде-
ально – на ніч. Тому робити 
лукум рекомендується зве-
чора.

Вранці вийміть застиглу 
субстанцію з формочок і 
поріжте порційними шма-
точками. Обваляйте в 
стружці, пудрі або горіхах.

Домашній лукум гото-
вий!

«Чим же відрізняєть-
ся мікрогрін від городньої 
зелені?» – запитаєте ви. 
Справа в тому, що зловити 
момент, коли насіння ледь 
почало проростати, щоб 
зірвати його, в умовах від-
критого ґрунту дуже склад-
но. Не очікувати ж сіянці 
на грядці! А мікрогрін – це 
та ж грядка, тільки у вас пе-
ред очима, на кухонному 
підвіконні. Що дозволяє 
контролювати процес і вчас-
но збирати врожай.

Щіпка зелені 10-ти 
днів від народження – це 
справжній концентрат мі-
кроелементів, вітамінів, ан-
тиоксидантів і амінокислот. 
Особливо міні-грін бага-

та на аскорбінову кислоту, 
вітаміни Е і К, A, B1 В2, РР, 
ефірні олії. Тому, розбив-
ши таку грядку у себе на 
підвіконні, можна цілий рік 
харчуватися свіжою зелен-
ню, додаючи її в салати, бу-
терброди, супи. І авітаміноз 
вам не загрожує!

Дотримуємося традиції Рецепт від читачки

Солодкі канікули Рецепт від читачки Кулінарний тренд

День Хрещення Господнього, що відзначається 19 січня, 
завершує цикл новорічно-різдвяних свят. За повір'ям, саме 
в водохресну ніч відкривається небо, і Всевишній приймає 
всі молитви людські і прохання. Свято Хрещення пов'язане 
також із очищенням душі від гріхів, тому в цей день прий-
нято купатися.

Здрастуйте, шановна редакціє! Пише вам Анна Пи-
липівна Соловей із Одеси. Я використовую бальзам Боло-
това і ферменти, і ось при замовленні продукції отримала 
вашу газету «Пантелеймон» (№22 за 2020 рік). Прочитала 
її від початку до кінця. Сподобалося все: і рецепти, і по-
ради на всі випадки життя. А ще добре, що є сторінка на 
духовні теми. Нині це дуже актуально, особливо для лю-
дей, які стали на духовний шлях розвитку.

Слово «мікрогрін» з англійської перекладається як 
«міні-зелень». Це молоденьке бадилля рослин, зірване 
в момент розвитку справжніх листків (майже на стадії 
сім'ядоль). З моменту посіву до збору врожаю минає 
близько двох тижнів. Фактично це будь-яка «зеленка», 
що досягла певної стадії розвитку: рукола, гірчиця, бу-
ряк, редис, дайкон, горох, крес-салат, базилік, петрушка, 
кріп, кінза, злаки, а також всілякі види капусти.

ЩО ПРИГОТУВАТИ НА СВЯТО ХРЕЩЕННЯ

СМАЧНИЙ І КОРИСНИЙ СОУС «МАКАЛО»

МІКРОГРІН: 
ВЕЛИКА КОРИСТЬ МАЛЕНЬКОЇ ЗЕЛЕНІ

САЛАТ МОРКВЯНО-
АПЕЛЬСИНОВИЙ

ГОТУЄМО
ДОМАШНІЙ ЛУКУМ
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БОГ Є ЛЮБОВ 

«Глибинні почуття — це і є особлива мова, відмінна від людської». (Анастасія Нових)

ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕРКОВНИЙ 
КАЛЕНДАР НА 2021РІК

СВЯТА, ПОСТИ І ПОМИНАЛЬНІ ДНІ

Коли в 2021 році святкувати Масляну, готува-
тися до Великого посту, вітати з Великоднем? Пу-
блікуємо календар православних свят, поминаль-
них днів і постів на 2021 рік.

Православний календар ще називають кален-
дарем або святками. Спочатку це була спеціальна 
Церковна богослужбова книга, в якій вказувалися 
дні і дати кола церковних свят.

Найголовніше зі свят – Великдень, але є ще низ-
ка, не менш важливих, їх називають двонадесяти-
ми. Також у році є недвонадесяті свята, кілька важ-
ливих поминальних днів і довгі багатоденні пости.

Запитання: 
«Добридень. Якою молитвою найкраще молитися 

вночі мирянину, якщо працюєш ночами, без шкоди для 
душі і тіла?

Дмитро»

Відповідає Протоієрей Андрій Лемешонок:

– Ночами робота фізична, і ви хо-
чете і духовно не спати, тому добре б 
читати Ісусову молитву або молитву 
Божої Матері «Богородице Діво, ра-
дуйся». Такі молитви більш короткі, 
і на них можна зосередити більше 
уваги.

Ісусова молитва – це короткий 
зміст всього Євангелія, як кажуть святі отці. Якщо ви 
навчитеся уважно читати цю молитву, і вона буде чи-
татися не тільки мовою, розумом, а й увійде в серце, 
тоді це буде великою перемогою в духовному житті і 
дасть вам опору в цьому світі, де так багато складно-
щів, перешкод для людини, 
яка хоче жити з Христом.

Дуже правильно, що ви 
поєднуєте і тілесну працю, і 
духовну. Допоможи вам, Гос-
поди!

Ієрей Георгій Глинський: 
«19 січня ми святкуємо день 
Хрещення Господнього. Сам 
образ Хрещення нагадує нам 
старозавітну подію 
– Всесвітній потоп, 
який змив гріх із лиця 
землі. Дух Святий у 
вигляді голуба гово-
рить про того самого 
голуба, якого Господь 
посилає праведному 
Ною з оливковою гіл-
кою, щоб свідчити про 
примирення Бога і лю-
дини».

ІСТОРІЯ ПОЯВИ 
СВЯТА

Хрещення Господнє як 
святкова подія згадується вже 
в «Апостольських постановах 
і правилах». Але на самому 
початку Хрещення і Різдво 
Христове були одним святом 
– Богоявленням.

Приблизно з кінця IV 
століття Хрещення Господнє 
стає окремим святом. Хоча в 
богослужінні і зараз можна 

побачити деяку єдність цих 
днів – обидвом святам пере-
дує святвечір (строго пісний 
день).

У перші століття христи-
янства на свято Богоявлення 
існувала традиція хрестити 

новонавернених (оголоше-
них), і цей день називали 
«днем Просвітництва» або 
«святом Світел» – на знак 
того, що таїнство Хрещення 
очищає від гріха і просвіщає 
Світлом Христовим.

З другої половини V 
століття свято Хрещення вже 
відзначають як окреме, а сло-
во «Богоявлення» стає його 
синонімом, не торкаючись 
вже свята Різдва.

МОЛИТВИ СВЯТА

Тропар, глас 1:
Коли Ти, Господи, хре-

стився в Йордані, стало 
поклоніння Пресвятій 
Трійці, бо голос Отця свід-
чив про Тебе, називаючи 
Тебе улюбленим Сином, і 
Дух, що з'явився у вигляді 
голуба, підтвердив істин-
ність цього слова. Христе 
Боже, що з'явився і про-

світив світ, слава Тобі!

Величання
Прославляємо Тебе, Хри-

сте, Подателю, за те, що Ти 
нині для нас хрестився тілом 
від Іоанна в водах Йордану.

Багатоденні пости
Великий піст у 2021 році – з 15 березня по 1 травня.
Петрів піст у 2021 році – з 28 червня по 11 липня.
Успенський піст у 2021 році – з 14 по 27 серпня.
Різдвяний піст – із 28 листопада 2021 року по 6 січ-
ня 2022 року.

Одноденні пости
Середа і п'ятниця протягом усього року, за винят-
ком суцільних седмиць і святок.

Водохресний святвечір – 
18 січня.
Усікновення глави Іоанна 
Предтечі – 11 вересня.
Воздвиження Хреста Гос-
поднього – 27 вересня.

ВІДПОВІДАЄ ДУХІВНИК ОБИТЕЛІ

ЯКУ МОЛИТВУ КРАЩЕ ЧИТАТИ, 
ПРАЦЮЮЧИ ВНОЧІ?

ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ
Свято Хрещення Господнього є одним із двонадесятих 

свят Православної Церкви і відзначається 19 січня за новим 
стилем. Цей день має також другу назву – Богоявлення, тому 
що при Хрещенні Ісуса Христа вперше в історії людства всі 
три Особи Святої Трійці були явлені людям.

ВЕЛИКІ ЦЕРКОВНІ СВЯТА В 2021 РОЦІ

ЦЕРКОВНІ ПРАВОСЛАВНІ ПОСТИ В 2021 РОЦІ

БАТЬКІВСЬКА СУБОТА У 2021 РОЦІ 
(ДНІ ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ)

14 січня – Обрізання Господнє 
                     (Святителя Василя Великого).
7 липня – Різдво Іоанна Предтечі.
12 липня – Апостолів Петра і Павла.
11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі.
14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці.

7 січня – Різдво Христове.
19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення).
15 лютого – Стрітення Господнє.
25 квітня – Вхід Господній в Єрусалим 
                         (Вербна неділя).
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
10 червня – Вознесіння Господнє.
20 червня – Святої Трійці (П'ятидесятниця).
19 серпня – Преображення Господнє.
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.
27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Вселенська поминальна субота (мясопустна) – 
                                                                           6 березня.
Субота 2 седмиці Великого посту – 27 березня.
Субота 3 седмиці Великого посту – 3 квітня.
Субота 4 седмиці Великого посту – 10 квітня.
Поминання покійних воїнів – 9 травня.
Радониця в 2021 році – 11 травня.
Троїцька поминальна субота – 19 червня.
Дмитріївська поминальна субота – 6 листопада.

ДВОНАДЕСЯТІ СВЯТА У 2021 РОЦІ
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«Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні». (Піфагор)

ЧЕМ СТАРШЕ 
СТАНОВЛЮСЬ, ТЕМ 

Я СЧАСТЛИВЕЙ!

Чем старше становлюсь, 
тем я счастливей

Себя Душой я ощущаю 
в каждом дне.

Чем дальше — взгляд на 
Мир Правдивей,

И всё легко читаемо, 
понятно мне.

Со мною рядом — 
Самые родные,

Любимые и Настоящие 
Друзья,

Талантливые люди 
и душой простые,
Кто ценит жизнь 

и важность бытия.

Кто дружбу и любовь
не меряет деньгами,

Кто знает толк 
и кто душой богат,

И кто своими добрыми 
сердцами

Обогревает всех
 и  жизни рад.

Спасибо, Жизнь, 
за вИденье моё,

За дар, которым я владею,
За интуицию и за чутьё,
За всё спасибо, что имею!

© Лариса Дубровіна

2021
Рік Бика йде на зміну року 
Щура. Бик – це сильна, 
працьовита і завзята 
тварина. Удача обов'яз-
ково прийде до того, хто 
заклав її основу в 2020 
році, але не дочекався ре-
зультату від вибагливою 
Щура.

Добрий день, дорогі пра-
цівники газети «Пантелей-
мон цілитель»!

З виданням знайома дуже 
давно. Я – переселенка з До-
нецької області. І поки була 
можливість, завжди перед-
плачувала мою улюблену га-
зету. А коли почався цей галас 
із війною, коли нас розділили 
на дві частини, передплату 
заборонили. Зараз я живу в 
місті Ірпінь Київської області, 
вже 2 роки на орендованій 
квартирі. При отриманні пер-
шої пенсії відразу ж передпла-
тила собі «Пантелеймон». Це 
моя віддушина, свіже повітря, 
я чекаю її, як великого свята.

Мені 87 років. Болячок бу-
кет, живу одна, діти (у мене 
дві дочки) роз'їхалися. Стар-
ша живе в Росії вже 40 років, 
молодша – за 100 км від мене, 
в селі Київської області. Вона  
і привезла мене сюди, подалі 
від війни. У дитинстві пізнала 
війну, і вмирати доведеться в 
війну. Як це страшно, мото-
рошно!

Закрила трикімнатну квар-
тиру з усіма зручностями і 
приїхала сюди. Болячок, як я 
вже говорила, букет, і цей бу-
кет збільшився після смерті 
чоловіка, його немає з нами 
вже 13 років. Я прожила з ним 
50 років і 3 місяці щасливою, 
дружною сім'єю. Всього не 
опишеш, та й немає сил згаду-
вати. Повернення немає, все 
в минулому. Погано, що ноги 
підводять, дуже болять колі-
на, часом просто важко вста-
вати на ноги, але через силу 
ходжу, обслуговую себе сама 
з Божою допомогою. Дякую 
Господу за все!

Зараз такий важкий час, 
багато людей розлючені, мало 
співчутливих, і це можна зро-
зуміти. І, думаючи про це, я 
завжди згадую вірш «Поспі-
шайте робити добрі справи!» 
Його я взяла з газети «ЗОЖ» в 
№2 за 2012 рік. «ЗОЖ» і «Пан-
телеймон» я передплачувала 
давно. Хочу подарувати цей 
вірш людям.

Спешите делать добрые дела!
Пусть это будет просто 

знак вниманья.
Пока не пробили колокола,

Пока не наступил последний 
час прощанья.

Спешите делать добрые дела!
Откройте в вашем 

сердце двери,
Чтоб ваша жизнь всегда была

Приобретеньем — 
не потерей.

Спешите делать добрые дела!
Друзей почаще за свой стол 

зовите.
И даже на врагов не знайте зла,

И ближнего, как завещал 
нам Бог, любите.

Спешите делать добрые дела!
Последнее отдайте, 

коль придётся,
Чтоб в сердце вашем 
лишь любовь жила,

И вам за вашу доброту 
зачтётся!

Вітаю з 2021 роком! Не-
хай він принесе всім нам мир, 
дружбу, радість, достаток, 
душевну теплоту, бажання 
жити, сміятися, закохувати-
ся, дружити країнами. А вам, 
мої дорогі, здоров'я і творчого 
натхнення!

Марія Пилипівна Сукачова, м. 
Ірпінь, Київська обл.

Березень 2018 року. Моя 
дорога сусідка Наташа Се-
верін приносить мені почи-
тати два березневих номери. 
Дивуюся, бо з такою назвою 
газети зустрічаюся вперше. З 
великим інтересом перечи-
тую. Газета привернула мою 
увагу відразу. У ній оголошу-
вався конкурс серед читачів. 
Посилаю свою замітку «Лю-
блю життя». Спасибі, надру-
кували! А газету цю Наташі 
передплатила на три місяці 
сестра, яка проживає в Києві. 
У селі її ніхто не передплачує.

І ось під кінець червня 
отримую листа із Токмака 
Запорізької області. Здиво-
вана, оскільки туди ніколи не 
писала. Перечитую ... Автор 
– Любов Олексіївна Рухляда 
– дякує за мою замітку і хоче 
вручити мені передплату на 
наступне півріччя. Але я вже 

передплатила. Прошу у неї 
(в листі був номер мобільно-
го телефону) надіслати мені 
вирізку. І ось напередодні 
свого дня народження я от-
римую весь номер «Панте-
леймона».

Але на цьому пригоди не 
закінчилися. Листоноша, 
роблячи передплату, поми-
лилася в індексі. Два місяці 
я отримувала журнал «Док-
тор», і тільки з вересня отри-

мала добру газету, з якою не 
розлучаюся донині.

За моїми рекомендація-
ми нашу газету отримують 
вже кілька передплатників. 
Крім того, я веду пропаганду 
і іншим шляхом. Ось і зараз 

мої друзі, колеги читають 
підшивку «Пантелеймона 
цілителя», де були надру-
ковані мої замітки і вірші. 
Адже люди похилого віку 
не завжди можуть виділи-
ти кошти на передплату.

З Любою Рухлядою ми 
тепер друзі. Дякую газеті 
«Пантелеймон цілитель»! 
Листуємося, вітаємо зі 

святами один одного, часто 
телефонуємо і розмовляємо 
про наше життя-буття.

Газети, газети, 
як вас багато!

Об’ємні, змістовні, 

простенькі.
Перечитати усі  
вже сили нема,

Бо ми — немічні люди 
й старенькі.

Коли пішла на пенсію, 
То більше вільного

 часу мала, 
До деяких газет замітки 

свої писала.
Стали їх друкувати, 

А я навчилась їх зберігати.
Більше, як із двадцяти эар-

кушів
Підшивку зробила, 

Свої дописи і вірші з різних 
газет помістила.

І ось такий сувенір эміж 
читачів — 

Людей похилого віку — эпу-
стила. 

Тож хай з охотою читають,
Про наше далеке минуле 

згадають.

Отже постійним читачем 
улюбленої газети я буду і в 
2021 році. Усім миру, добра, 
благополуччя!

З повагою – Г. О. Таран

ІСТОРІЯ ЗНАЙОМСТВА З ГАЗЕТОЮ, ЯКА ПОДАРУВАЛА НОВИХ ДРУЗІВ
Добрий день, шановні працівники доброї газети для добрих людей! Міцного вам здо-

ров'я, хороших успіхів у роботі на довгі роки!
Розповідаю свою історію знайомства з газетою, яка стала для мене порадницею, глибо-

ким джерелом знань у багатьох життєвих питаннях.

ПОСПІШАЙТЕ РОБИТИ ДОБРІ СПРАВИ!
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«Що посієш те й пожнеш. Відповідальність за все, що з тобою відбувається, лежить тільки на тобі». (Р. Дауні)

Дорогі мої, близькі і далекі рідні 
люди! Мені так хочеться назвати вас 
своїми братами і сестрами, бо жит-
тям Христа на Землі, Його подвигом 
Любові ми об'єднані в одну величезну 
родину Християн. Свято свят є раді-
стю для душі, яка відкрила двері усім 
тим, хто прийшов врятувати цей світ 
від воєн, стихій, хвороб і страждань, 
хто явив світові Божу правду – правду 
життя вічного.

Історія гріхопадіння людини ба-
гатша (у часі, в просторі і змісті) за 
християнську епоху. Ці корені мі-
цні і глибокі, вони пережили стільки 
трансформацій, що і до цього дня лю-
дина не здатна перемогти гріх, у ньо-
му живе. І тільки життєві обставини, 
випробування, хвороби повертають 
нашу свідомість до підніжжя Спаси-
теля. 

«Як я полюбив вас, так і ви любіть 
один одного» – слова Ісуса Христа на-
гадують і відкривають наші очі всере-
дину себе, в свою Душу. Для когось ці 
слова стали світлом. Для когось навіть 
полум'ям стали, в якому згоріли наші 
гріхи: егоїзм, гординя, жадібність, са-
молюбство, заздрість.

Основна думка моїх публіка-
цій – звеличення Божої Любові 
в нас, людях. Без неї ми ніхто і 
ніщо. 

Бог є Любов, а ми – Його діти, ство-
рені за Його подобою. Все, що в кож-
ному є гарне, це від Бога. Нам не варто 
пишатися своїм розумом і знаннями, 
посадами і станом, зовнішньою чи 
внутрішньою красою. Радісно ділимо-
ся з іншими всім, чим багаті, тому що 
все, що ми робимо для інших людей, 
робимо це для себе !!!

А ще я ось що думаю: тема любові 
– це рідна безголоса мова людини. 
Новонароджена дитина зустрічається 
з нею з першим ковтком материнсько-
го молока. Потім вона росте, і росте 
простір її любові. Кожен день, кожну 
годину і кожну хвилину всі ми потре-
буємо присутності Любові в нашому 
житті. Ще раз повторюся, що без неї 
ми ніхто і ніщо. І саме тоді, коли ми 
для себе відкриваємо цю просту істи-
ну, відкриваються і двері нашого сер-
ця, щоб збагатитися нею, щоб ділити-
ся і щедро дарувати її іншим людям.

Я обожнюю, дорогий 
«Па нтелеймончик у » , 
читати твої публікації 
про людей з великим 
серцем! Хочу через тебе 
передати щиру подяку 
письменниці і поетесі 
Олександрі Павлівні, яка 
нагадала всім нам про 
відповідальність перед 
життям творчої людини. 
Благо, що всі ми єдині, 
всі благотворчі і в рівній 
мірі причетні до подій 
із нами, і з тими, кого 
приручили. Якщо дава-
ти оцінку нашого зем-
ного життя в площині 
теми нашої розмови, то 
картина виглядає дуже 
сумною. І ось Олексан-
дра Павлівна запрошує 
всіх нас брати участь у 
створенні суспільства 
з позиції творця, твор-
чої людини. Давайте ж 
читати, спілкуватися, 
писати, ділитися всяки-
ми хорошими новинами 
один з одним через нашу 
улюблену газету! Особи-
сто для мене стало нес-
подіваним одкровенням 
думка Олександри Пав-

лівни про роль творчості в розвитку 
суспільства. Треба писати всім, у кого 
добрі думки!

На цьому мої подяки «Пантелеймо-
ну цілителю» не закінчуються. Як со-
нечко в листопадовий день дарує нам 
надію на тепло, так і душевне слово з 
газети, наповнене Божою істиною, на-
повнює наші серця спокоєм, радістю 
і надією. А ще передаю тобі, «Панте-
леймоне цілителю», привіти від своїх 
близьких, друзів, сусідів! Дякуємо за 
ласощі, приготовані за твоїми ори-
гінальними рецептами, і за прониз-
ливі вірші, які піснею ллються з до-
брих душ твоїх талановитих авторів.

Ось, мабуть, і кінець: прози і по-
езії, любові і болю, смутку і радості, 
які завжди з нами поруч. Залишилося 
тільки прославити Господа: «Які ве-
личні і славні діла Твої, Господи!»

А ще буду рада, якщо мою про-
щальну повість про любов прочита-
ють улюблені «пантелеймонівці».

Сердце, преисполнено любовью,
Отчего ты сильно так забилось?
Отгони предвестников тревоги

За родных, за близких и любимых.
Неужели возраст — обречённость, 

Горьким вкусом, 
цветом скорби наделённый? 

Неужели зрелость есть помехой
Счастью, что является от Бога?

Правда жизни путь свой пробивает,
Всё не нестоящее уносит,

Лишь зарубинки страстей 
штормящих

След свой в слабом сердце оставляет.

Есть одна у возраста награда — 
Сердце, преисполнено любовью. 

Каждый миг — щемящая отрада,
Как прощальный выдох зрелой скорби.

Как соединить воедино 
Скорбь с любовью, 

с детством старость?
Чем скрепить конец с началом,

А живое с мёртвым чтоб восстало?.. 

Всё любви доступно и возможно,
Только надо время и Твоя, Бог, воля.

А ещё молиться бесконечно:
«Сколько их отпустишь, 

мой Единый!?»

Чи то передсвяткове натхнення, чи 
то від довгого мовчання накопичили-
ся думки, слова і почуття, які важко 
не сказати тут і зараз. Якраз підпи-
сувала конверт, щоб відправити лист 
тобі, улюблена газето, і тут в будинок 
зайшов чоловік, який повертався з 
роботи з цілою пачкою свіжої преси. 

Благо, конверт ще не встигла за-
клеїти, і є місце в листі для слів подя-
ки. Не секрет, що натхнення завжди 
породжує хвилю почуттів, думок і 
слів. Слава Богу, що вони позитивні і 
добрі! І слава Богу, що свого адресата 
вони знайдуть у цьому моєму перед-
святковому листі.

Шановні мої неперевершені, муж-
ні і талановиті зірки на небосхилі 
нашого улюбленого «Пантелеймона 
цілителя» – пані Анна Хатімлянська 
та Ірина Самсоненко! Хочу подяку-
вати Господу за те, що ви є, що світи-
те і грієте, насичуєте наші душі лю-
бов'ю до життя, людей і світу Добра. 
Спасибі вам за щирість, щедрість і 
тепло. 

Повірте мені, це надцілющі 
ліки для душі в цьому прагма-
тично-холодному світі. Довгих 
вам років активного і творчого 
життя!

З любов'ю – Р. Костиря,
смт Бабинці, Бородянський р-н, 

Київська обл.
Експрес-подяка, народжена за 

матеріалом газети «Пантелеймон 
цілитель» №23 за 2020 р.

ПЕРЕДСВЯТКОВЕ НАТХНЕННЯ: 
СЛОВА ЛЮБОВІ І ПОДЯКИ, АДРЕСОВАНІ 

ВСІМ ДОБРИМ ЛЮДЯМ
Дорогі мої співвітчизники-«пантелеймонівці»! Міцного здоров'я, миру, добра і спокою 

душам вашим, щедрості і любові в серцях напередодні новорічних і різдвяних свят!

Складне і непередбачуване з багатьох причин сьогодення не може відмовити нам в од-
ному: зерно, посіяне Господом Богом нашим кілька тисяч років тому, через Слово своє 
кожну зимову пору починає проростати і оживати в наших серцях з новою силою Лю-
бові, Віри і Надії. Слава Богу за всіх живих, хто разом з нами буде проголошувати одне 
одному найбільшу звістку: «Христос народився – будемо славити Його!»
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ВИПОВНЮЄТЬСЯ 75 РОКІВ 
ВАСИЛЮ ХАРИТОНОВИЧУ 

АНДРЄЄВУ 
(чоловікові моєї подруги Галі) з 

с. Шепелівка Глобинського району 
Полтавської області.

Сегодня и всегда желаю тебе 
счастья,

Пусть сохранит судьба 
от горя и ненастья, 

От злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь, коль это 

в Его власти,
Здоровья, радости 

и неземного счастья!
З повагою – Любов Олексіївна 

Рибак, м. Одеса

ДОРОГІ ДОБРІ ЛЮДИ!  
Дуже вас прошу привітати з Днем народження моїх 

учнів, які закінчили школу в 1981 році. Всі вони наро-
дилися в різні дні, але в одному місяці – у грудні 1963 
року.

Їх у класі було таких семеро: це близнюки Толя (нині 
вже покійний) і Таня (9.12), Люда Борка і Гена Ждаха 
– теж в один день (17.12) на світ з'явилися. Потім Валя 
Мартинко (18.12) і Галя Цюпка (22.12). А Наташа Про-
копенко народилася напередодні Нового року (29.12).

ДОРОГІ МОЇ ВИПУСКНИКИ! 
Всіх вас люблю і пам'ятаю. Через улюблену газету, до-

рогі мої «декабристи», з вашим святом вітаю! Згадайте 
наш класний День іменинника, який ми щомісяця від-
значали у вигляді невеликого концерту, де іменинникам 
дарували виготовлені своїми руками сувенірчики ...

І хоча ви народилися в холодний місяць року, я вам 
від щирого серця бажаю чистого неба, сонця ясного, 
тепла весняного та миру дорогого. 
Нехай ваша зрілість ще довго цві-
те, хай усмішка сяє на ваших ву-
стах. І тільки все хороше, радісне, 
привітне перетинає ваші життєві 
шляхи.

З повагою – Ганна Таран

Керуючись духом суперництва, людина нерідко ство-
рює по-справжньому дивовижні об'єкти. Але практична 
їхня користь (крім, звичайно, отримання заслуженого 
місця в Книзі рекордів Гіннесса) часом вельми сумнівна, 
а термін життя не досягає і декількох років.

ПЕРШЕ 
КОЛЕСО ОГЛЯДУ

Після всесвітньої вистав-
ки в Парижі 1889 року амери-
канські чиновники не могли 
осоромитися. До майбутньої 
Всесвітньої Колумбівської 
виставки в Чикаго потрібно 
було придумати гідну від-
повідь Ейфелевій вежі. Пере-

вагу було віддано амбітному проєкту першого в світі колеса 
огляду, розробленого інженером Джорджем Феррісом-мо-
лодшим.

Діаметр колеса склав 75 метрів, а в рух конструкцію при-
водили дві парові машини потужністю по 1000 к. с. кожна. 
До колеса були прикріплені 36 кабінок розміром із автобус, 
в кожній із яких могли розміститися 60 глядачів. Повний 
оберт колесо здійснювало за 20 хвилин. Головна вісь коле-
са вагою в 70 тонн стала на той момент найбільшою кова-
ною залізною деталлю в історії. Але «феррісове колесо» не 
змогло повторити успіх Ейфелевої вежі, що стала символом 
Франції. Залишившись пересічним ярмарковим атракціо-
ном, воно було демонтовано в 1904 році.

SEAWISE GIANT – НАЙБІЛЬШЕ СУДНО НА ЗЕМЛІ
 Seawise Giant був спроєк-

тований наприкінці 1974 
року, коли супертанкери 
через збільшення попиту 
на нафту були надзвичайно 
затребуваними. Спочатку 
морський гігант належав 
грекам, але пізніше був пе-
репроданий гонконгській 
компанії Orient Overseas Line. Її власник, керуючись метою 
збільшити дедвейт судна, доручив власній верфі перебуду-
вати і без того великий корабель. У результаті перебудови 
довжина судна склала 458,45 метра, а дедвейт збільшився до 
рекордних 564 763 тонн. Водотонажність при завантаженні 
«під зав'язку» склала 657 018 тонн. Подібні характеристики 
дали право Seawise Giant вважатися найбільшим морським 
судном у світі. Згодом корабель не раз змінював господарів 
і назву, аж до утилізації в січні 2010 року.

Сергій Євтушенко

«Якби вам вдалося надавати під зад людині, 
винуватій у більшості ваших неприємностей, 
– ви б тиждень не змогли сидіти».

(Євген Гришковець)

ГРАНДІОЗНІ ОБ'ЄКТИ, ЯКІ ЗВЕЛИ, 
ЩОБ ПОТІМ ЗЛАМАТИ

Проблеми не вічні, у 
них завжди є рішення. 
Єдине, що невиліковно, це 
смерть. 

Не дозволяйте нікому 
ображати, принижувати 
або знижувати вашу са-
мооцінку. Крики – інстру-
мент боягузів, тих, хто 
не думає.

Ми завжди будемо зустрі-
чати людей, які вважають нас 
винними в своїх проблемах, і 
кожен отримає те, що заслуго-
вує.

Ми повинні бути сильни-
ми і реанімувати падіння, які 
нам нав'язує життя, щоб на-
гадати нам, що після темного 
тунелю, повного самотності, 
приходять дуже хороші речі.

 Перш ніж говорити, 
      дихай...
 Перш ніж сказати, слухай...

 Перш ніж критикувати, 
       подивися на себе...
 Перш ніж писати, поду-
май...
 Перш ніж зробити боляче, 
дивись...
 Перш ніж здатися, спро-
буй...

Перш ніж померти, ЖИВИ!

Кращі відносини – це не 
відносини з ідеальною лю-
диною, а відносини, в яких 
кожна людина вчиться 
жити з недоліками іншої 
і вміє захоплюватися її 
достоїнствами.

Хто не цінує те, що у ньо-

го є, одного разу він поскар-
житься, що втратив це. А той, 
хто один раз постраждав, от-
римає те, що заслуговує.

Якщо хочете бути щасли-
вими, зробіть кого-небудь 
щасливим. Якщо хочете от-
римати, віддайте себе трохи, 
оточіть себе хорошими людь-
ми і станьте одним із них.

Пам'ятайте: іноді, коли 
ви найменше цього очікуєте, 
з'являться ті, хто подарує вам 
хороший досвід!

Ніколи не псуйте своє 
справжнє через минуле.

Сильна людина знає, 
як зберегти своє життя 
в порядку. Навіть зі сльо-
зами на очах вона з по-
смішкою пристосовуєть-
ся і каже: «У МЕНЕ ВСЕ 
ДОБРЕ».

ДОБРІ НАПУТТЯ НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ
Вільям Шекспір сказав: «Я завжди відчуваю себе щасливим. Ти знаєш чому? Тому що я ні 

від кого нічого не очікую; очікування завжди заподіює біль ...»

Дата виходу наступного номера (№2) — 
26.01.2021 р. (вказується дата друку номера, до вас 
газета може надходити протягом декількох днів)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
 (068)-990-77-37;  (066) 202-63-92

                         Киевстар                           Водафон
 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 90219

БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПIЛЬСТВО

 allatraunites.com Телефонуйте з 10:00 до 18:00 (понеділок – п'ятниця)


