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ВВИИДДААЄЄТТЬЬССЯЯ  ЗЗАА  ББЛЛААГГООССЛЛООВВЕЕННННЯЯММ  ППРРЕЕООССВВЯЯЩЩЕЕННННООГГОО    ППААННТТЕЕЛЛЕЕІІММООННАА,,  
ЄЄППИИССККООППАА  ККІІРРООВВООГГРРААДДССЬЬККООГГОО  ІІ  ООЛЛЕЕККССААННДДРРІІЙЙССЬЬККООГГОО  

З РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ! 

Улюблені у Господі пастирі, чесне 
чернецтво, дорога молодь, брати і сестри! 

Сердечно поздоровляю усіх Вас з великим і 
радісним святом 
Різдва Христового і 
Новоліттям! 

 Нехай 
Віфлеємська зірка 
яскраво світить для 
кожного з Вас, 
освітлюючи життєвий 
шлях і Ваші справи. 
Хай благословить 

Новонароджений 
Христос Спаситель 
Україну, нашу Святу 
Церкву і наш 
благочестивий народ 
своїм миром, радістю і 
благополуччям! Від 

усього серця бажаю кожному з Вас доброго здоров’я, 
довголіття та успіхів у праці, щасливої долі!\ 
 З любов’ю у Христі 

ПАНТЕЛЕІМОН, 
Єпископ 
Кіровоградський і 
Олександрійський. 
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НАШІ СУЧАСНИКИ 
ПЕТРЕНКО  
Анатолій Олексійович 
   Народився 20 лютого 1938 року в нашому 
селі Бірках. Його дитинство обпалила війна. І 
всього за три місяці до Великої Перемоги на 
батька, Олексія Онисимовича Петренка, 
прийшла похоронка. Мама, Тетяна Петрівна, 
залишилася з п'ятьма маленькими дітьми, 
зазнала багато горя. Чимало його пережив і 
Анатолій, який ріс п'ятою дитиною у сім'ї. 
Вчився у школі, не маючи книжок, за зошит 
слугували шматки газет чи ще якогось паперу, на якому можна було писати 
чорнилом з бузини чи вуглинкою... Взувався у старі великі чоботи, коли 
наставало його черга, бо чоботи були одні для всіх дітей. Виростав у злиднях і 
тяжкій праці, допомагаючи мамі. Та при цьому його душа гартувалася на 
доброті й чесності, на тих найкращих чеснотах, яким навчала його мама, 
вчителі у школі. Став працювати, коли йому виповнилось дев'ять років. 
Спочатку по наймах пастухом, потім біля молотарки. 
      Після закінчення семирічки вступив до Шамівського технікуму, що у 
Знам'янському районі, який успішно закінчив. Працював за направленням у 
Новгородківському районі керуючим відділком радгоспу "Третій - вирішальний" і 
добивався значних успіхів.                   
    У 1972 p. A. O. Петренко закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський 
інститут за фахом - вчений агроном-економіст.  У 1975 р. Петренка призначили 
директором радгоспу "Устинівський" Устинівського району Кіровоградської 
області. Розбудовував господарство, розбудовував село, які входили до складу 
радгоспу. Петренко посадив 320 гектарів лісу, побудував 250 будинків для 
сільських трудівників, у тому числі для вчителів, побудував школу в Садках, у 
Криничному збудував шкільний спортзал, чотири магазини, сільську раду, 
пошту, інші соціально важливі об'єкти. За рахунок господарства провів газ по 
селах Криничне та Садки. У той час як нав'язані кучмівськими посіпаками 
реформи нищили довколишні села, зовсім протилежне відбувалося в 
господарстві Анатолія Олексійовича Петренка. Він проводить природний газ до 
селянських осель, вирощує високі врожаї сільськогосподарських культур, 
впроваджує сучасні виробничі технології у скотарстві та свинарстві. ПСП 
"Україна" - одне з небагатьох на Кіровоградщині, де збережено цілісну 
структуру господарювання, трудовий колектив (понад 200 осіб) і, відповідно, 
інфраструктуру виробництва. 
      Кожен сільськогосподарський рік господарство завершує з прибутками. 
Збережено село, людей.  Адже у Петренко працює багато молодих: середній вік 
працюючих водіїв та механізаторів - до 45 років. 
      Більше шестисот селян віддали свої земельні паї в оренду А. О. Петренку. 
При переоформленні договорів на подовження терміну оренди всі залишилися 
з господарем, якого величаво і з повагою у селі називають батьком, бо йому 
вірять. Невипадково, Анатолій Олександрович - заслужений працівник 
сільського господарства,  нагороджений орденами Леніна, Трудового Червоного 
прапора, "Знак пошани". 
     А ще А. О. Петренко будує в Криничному новий православний храм в ім’я 
Святителя Миколая, як в його рідних Бірках. Не забуває допомагати й 
бірківській церкві.   
    Бережи вас Боже, дорога людино! 
 



 

СВЯТО РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
 

У   нинішній   радісний   день,   коли Свята 
Церква урочисто згадує Різдво Христове, без сумніву 
багатьом з нас, братія, хотілося б не думкою тільки й 
серцем, а й самим тлінним тілом нашим перенестися до 
Віфлієма. Хотілося б полетіти туди до вертепу, де на-
родився Христос, — до ясел, де Він лежав. Хотілося б разом з 
пастирями поклонитися йому, разом з волхвами 
принести дари Йому. А інші, можливо, навіть готові й вмерти 
біля ніг Його, вмерти за Нього разом з немовлятами, 
яких звелів убити жорстокий Ірод. 

Однак, братія, це нездійсненне: ми не сучасники 
народженого Христа. За- мість цього втішимося тим, що 
Господь близько, недалеко від кожного з нас (Флп. 4, 5; Діян. 
17, 27); і нам треба тільки самим відшукати Його (Єр. 39, 
13), і наблизитися до Нього, тоді й Він наблизиться до нас 
(Як. 4, 8). Що ж нас може наблизити до Христа? Що нам 
робити для цього? Подивимося, хто й за що був 
наближений до Христа при народженні його. 

Ближче всіх до народженого Христа є його 
Пречиста Матір, Пресвята Діва Марія. Свою близькість до 
Господа, високу честь бути матір'ю Христа,— честь, що 
зробила її чеснішою від херувимів і славнішою від 
серафимів, Вона заслужила найбільшою чистотою й непорочністю тіла й душі, глибоким смиренням і 
благоговійною покірністю та відданістю волі Божій. 

Далі при Різдві Христовому близьким до Нього є наречений батько Його, Йосип. Святий євангеліст 
називає Йосипа мужем праведним (Мф. 1, 19), і без сумніву за свою праведність, за дотримання закону, за 
справедливість і чесність, поєднані з великодушністю (по відношенню до Богоматері,— ст. 19) Йосип і 
удостоївся честі бути близьким до Христа. 

Після Богоматері та Йосипа Обручника раніше інших до народженого Христа наблизилися 
Віфліємські пастухи. Чому саме до них раніше, ніж до інших, звернулися ангели з благо-вістям про 
народження Христа? Пастирі Віфліємські були прості за званням люди (пастухи), але, звичайно, не за це вони 
удостоїлись щастя наблизитися до Господа, а за те, що ці прості люди були прості й за серцем своїм, за 
душею, а в простих серцях, за народним висловом, пробуває Сам Бог. Таємниці Царства Божого, за словами 
Самого Христа, відкриваються дітям (Мф. 11, 25),— дітям не за віком, а за душею,— тим людям, у яких дитяче 
серце — незлостиве, лагідне, довірливе, чисте, цнотливе. Таке серце з готовністю й радістю сприймає глаголи 
Божі й, не мудруючи лукаво, вірить їм, як і Віфліємські пастухи, які, тільки-но почули благовістя ангелів, одразу 
поспішили піти поклонитися Христу. 

Нарешті, до народженого Христа наближаються для поклоніння волхви, східні мудреці й знатні люди, 
які принесли йому дари. Отже, і вченість, й багатство, й високе становище самі по собі не тільки не віддаляють 
людей од Христа, а ще можуть наближати до Нього, якщо тільки поєднуються, як у волхвів, з шуканням вищої 
мудрості Божественної, з визнанням суєтності земної величі та багатства, з прекло-нінням перед Царем 
Небесним і служінням Йому від своїх сил, дарувань і достатку. 

Отже, братія, ми бачимо, що народженого Христа оточують непорочна чистота й цнотливість Матері 
Його, праведність Йосипа, довірлива простота Віфліємських пастухів і освічена мудрість та велич волхвів. 

Якщо у кого й нині є ці святі чесноти та благородні властивості, той зі сміливістю нехай підійде до 
народженого Христа. Господь близько (Флп. 4, 5). А що ж нам, грішним, у яких немає цих чеснот? Ніхто, з тих, 
які зв'язані плотськими похотями та пристрастями, не достойний служити Царю слави чи наближатися до 
Нього: Йому ж бо служити велично й страшно і для самих небесних сил.   Та, однак,   невимовного  ради   й   
безмірного   людинолюбства   (з молитви   під час Херувимської пісні)  Христос, Котрий в плоть вдягнувся,  не 
відігнав блудницю, яка прийшла  в  сльозах,  не відринув  розкаяного митаря, не відігнав розбійника,  не  
полишив  розкаяного  гонителя, зле всіх, хто прийшов до Нього з покаянням, вчинив у  коло друзів  своїх (з 9-ї 
мол. перед Причащанням). Тому й ми не будемо впадати в розпач щодо свого спасіння, й, уповаючи на 
безмірну   милість  Христову,   наблизилося до Нього, якщо не з чеснотами, котрих у нас немає, то з душею 
скрушеною і з покаянним молінням про те, щоб   Він  прийняв  і  нас,  як  прийняв блудницю, розбійника та 
митаря. 

Людинолюбче Господи! Ти знаєш зла багато, бачиш і струпи наші й виразки; але й віру й бажання 
бачиш і зітхання чуєш, не втаїться від Тебе ні крапля слізна, ні краплі частина ніяка (з 7-ї мол. перед Прич.). 
Нехай же буде віра наша замість діл, немає бо діл, що виправдають нас, але та віра нехай буде натомість, 
нехай буде і відповіддю, і виправданням, і покаже нас причасниками слави Твоєї (з 8-ї мол. вранішн.), і нехай 
сподобить і нас разом з пастирями та волхвами неосудно поклонитися в вертепі народженому Христу 
Життєдавцю. Амінь.      
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ПРАВОСЛАВНИЙ НОВИЙ РІК 
14 січня всі православні християни святкують три свята — старий Новий Рік, обрізання Господа Ісуса Христа 

по плоті та пам'ять великого сина Церкви Христової Святителя Василія Великого. А напередодні цих свят християни 
святкують пам'ять преподобної Меланії Римлянки, щедрий вечір. Молоді хлопці і дівчата щедрують, а після зустрічі 
старого Нового року парубки з досвітку посівають та вітають з наступаючим Новим роком. 

Обрізання Господнє це одне з великих свят, яке християни святкують в Новий рік, воно було здійснено над 
Богодитям Ісусом Христом на восьмий день після Його народження за староіудейським обрядом — обрізання. Оскільки 
закон велить дати Йому ім'я, то Він був названий Ісусом, як віщував Архангел Гавриїл перед зачаттям Діви Марії. В 
майбутньому староіудейський обряд обрізання було замінено таємницею хрещення. 
Свято також приурочується пам'яті святителя Василія Великого. Василій народився в Кесарії 329 року після Різдва 
Христового в сім'ї багатих благочестивих людей. Виховувався в християнки бабусі Мокрини. З раннього дитинства 
проявляв любов до Бога і закінчив декілька вищих учбових закладів, які були знамениті на той час. 

Спочатку Василій був викладачем в учбових духовних закладах, потім, прийнявши сан священика, 
проповідував на кафедрі рідного міста Кесарії. Брав участь в Соборі Константинополя. Праці Василія були досить значні, 
він написав багато Богослужбових книг. За його життя було відкрито безліч парафій та монастирів. Святитель славився 
своєю проповіддю, за це Церква Христова його возвеличує Василієм Великим. 

Життя подвижника Церкву Христової було досить коротке, він прожив 50 років. Його було поховано в Римі, де 
і понині знаходяться його мощі. 
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СВЯТИТЕЛЬ МИКОЛАЙ,   
ЗАВДЯКИ БОРИСУ КУЗИКУ,  

СТАВ ЩЕ БЛИЖЧИМ ДЛЯ БІРЧАН 
Для жителів села Бірок 19 грудня – особливий день. На Святителя Миколая у 

селі – храм. Адже на честь угодника Божого багато віків тому було освячено місцеву 
церкву. 

Епіцентром свята став Свято-Миколаївський храм. Його настоятель, протоієрей 
Володимир (Сошин) відправив божественну літургію на честь святого покровителя церкви, 
виголосив проповідь про чудеса Святителя Миколая. Настоятель храму навіть вірші Івана 
Франка про одне з див Божого угодника прочитав. 

У день престольного свята віруючих села Бірок чекав сюрприз. На службу Божу 
завітав член-кореспондент Російської академії наук  та  дійсний член Академії військових 
наук Російської Федерації, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки 
Російської Федерації, лауреат Державної премії Російської Федерації в області науки і 
техніки, генерал-майор, письменник, відомий в Україні та Росії доброчинець Борис 
Миколайович Кузик та його брат Георгій Кузик. Для Бориса Миколайовича давній 
бірківських храм має особливе значення.  Ось що про це розповідає настоятель Свято-
Миколаївської церкви,  протоієрей Володимир (Сошин): 

 - Стежкою до Бога став храм Святителя Миколая для нашого доброчинця Бориса Миколайовича Кузика, який у дитячі роки разом з 
бабусею Параскою Гаврилівною Балабушкою відвідував 
бірківську церкву. Ці відвідини завершились посівом 
духовності. Місце з цілющим лісовим повітрям, мальовничими 
берегами річки, чистими полями вдалині назавжди залишилось 
в душі Бориса Миколайовича. 

Та й святий покровитель його батька Миколи 
Петровича Кузика – Святитель Миколай. 

Хоч минулого чимало років, але дитячі спогади, 
пам'ять про бабусю Параску Гаврилівну, що проклала йому 
дорогу до храму, пам'ять про тата спонукають Бориса 
Миколайовича знову і знову відвідувати Свято-Миколаївський 
храм. І завжди приїздив Борис Миколайович не з пустими 
руками. Завдяки його зусиллям багато зроблено для 
відродження святині. Дзвін «Благовіст», Святе Євангеліє, 
камінь з Синайської гори, подаровані ним, стали цінним 
доповненням до давніх реліквій. 

Та головною справою, яку зробив Борис 
Миколайович для бірчан, олександрівців, всіх православних 
християн є спорудження за його кошти каплички в ім'я 
Христа Спасителя. Капличка розмістилась на бірківській 
землі біля автомагістралі Олександрівка - Кіровоград - Кривий Ріг і стала своєрідною візиткою духовності Бірок, закликом до всіх проїжджих, 
перехожих не забувати дорогу до Бога, шанувати давню віру прадідівську. 

Після закінчення служби Б. М. Кузик хотів виступити перед віруючими, але його випередив отець Володимир. У день престольного свята 
він від імені віруючих щиро подякував Бориса Миколайовича за богоугодні справи і подарував доброчинцю, який багато зробив для храму, картину 
кіровоградського художника Юрія Гончаренка із зображенням Свято-Миколаївської церкви. Потім до мирян з теплим святковим словом звернувся 
Борис Кузик. Він передав храмові ікону Святителя Миколая з капсулою землі з міста Міри, де проповідував святий. Подарував Борис Миколайович і 
ковчег із землею мірською. Тож тепер, завдяки дарові Б. М. Кузика, Святитель Миколай став ще ближчим для православних бірчан 

Б. М. Кузик пообіцяв всебічно підтримувати храм, недільну школу, що наступного року відкриється у Бірках. 
      На знімках: отець Володимир передає картину Борису Кузику (фото вгорі); після передачі Борисом Кузиком дарів Свято-
Микиолаївській церкві (фото внизу).   



 

 

ХРЕЩЕННЯ  
ІСУСА ХРИСТА 

той час, коли Іоан Предтеча 
проповідував на берегах Йордану і 
хрестив людей, Ісусові Христу 
виповнилося тридцять років. Він 
також прийшов з Назарета на річку 

Йордан до Іоана, щоб отримати від нього 
хрещення. 

Іоан же вважав себе недостойним хрестити 
Ісуса Христа і став відмовляти Його, кажучи: 
"Мені треба хреститися від Тебе, і чи Тобі 
приходити до мене?" 

Та Ісус сказав йому у відповідь: "Облиш 
нині", тобто не відмовляй Мене тепер, "бо так 
належить нам виконати всяку правду" -виконати 
все за Законом Божим і показати приклад. 

Тоді Іоан не став перечити і хрестив Ісуса 
Христа. Після завершення хрещення, коли Ісус 
Христос виходив з води, раптом розкрилися над Ним небеса, й Іоан побачив Духа Божого, Який у вигляді голуба 
спускався на Ісуса, а з неба почувся голос (Бога Отця): "Це є Син Мій улюблений, в Ньому Моє благовоління". 

Тоді Іоан остаточно впевнився, що Icy с є очікуваний Месія, Син Божий, Спаситель світу. 
(Див.: Мф З, 13-17; Мк 1, 9-11, Лк 3, 21-22; Ін 1, 32-34). 

Хрещення Господа нашого Ісуса Христа святкується православною Церквою як одне з великих свят 6 січня (19 
січня н. ст.). Свято Хрещення Господнього також називається святом Богоявления, тому що під час хрещення Бог явив 
(показав) Себе людям, що Він є Пресвята Тройця, а саме: Бог Отець промовляв з неба, втілений Син Божий хрестився, 
а Дух Святий зійшов у вигляді голуба. А також при хрещенні люди вперше могли побачити, що в особі Ісуса Христа 
з'явилась не тільки людина, але разом і Бог. 

Напередодні свята встановлено піст. Цей день називається Навечір'ям Богоявления, Святим вечором, Свят-
вечором. У пам'ять того, що Спаситель Своїм хрещенням освятив воду, в цей день освячується вода у храмі, а в саме 
місці, де беруть воду.   Процесія для освячення води називається Хресним ходом на Иордан. 

ТРОПАР СВЯТА 
В Йордані хрестився Ти, Господи, і Троїчне явилося поклоніння, Отцівський бо голос засвідчив про Тебе, улюбле-

ним Тебе Сином іменуючи; і Дух, у вигляді голубинім, сповістивслова ствердження. Явився Ти, Христе Боже, і світ 
просвітив. Слава Тобі. 
 

До уваги читачів, які бажають допомогти та пожертвувати на Свято-Миколаївську  церкву, або на 
видання   газети «Божа Іскра! Ви можете перерахувати пожертвування почтовим переказом або внести в банк 
«Аваль» на рахунок Свято-Миколаївської церкви. Наш р/р 260073654 в ВАТ  «Райфайзен Банк Аваль», м. Кіровоград,  
МФО 323538, ідент. номер 23229484. Газета приймає також оголошення та рекламу.  
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