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Більше чотирьох тисяч кілометрів розділяє українців Португаліі з Батьківщиною. Хоч на
чужині кожен старається інтегруватися в нове життя і оточення, проте Український Дух
ніколи не полишає наших заробітчан.
Зимовий календар багатий святами. Природа теплої Португалії, здається,не дає відчути
звиклого з дитинства зимового різдвяного настрою. Тому туга за рідним краєм заставляє
створювати свято по- українськи.

Особливо це відчувається в святкуванні Різдва Христового і свят напередодні його. От
хоча би свято Миколая. Більшість українських громад стараються потішити малят і
дорослих. Учні недільних шкіл готують сценарії, вивчають пісні, вірші. Батьки готують
театралізовані костюми, а святий Угодник Миколай обдаровує дітлахів заробленими
подарунками.

Не забувають українці своїх традицій у святкуванні Різдва Христового. Так,українська
спільнота щиро шанує Різдво Христове, яке святкує весь світ у грудні, що зветься у
Португалії Натал. Проте з трепетом чекає і готується зустріти українське Різдво
Христове.

Знаково, що цьогорічна Коляда освячена з`їздом Єпископів Східних Католицьких
церков Європи і присутності Блаженнішого Патріарха Святослава, Глави УГКЦ, і
напередодні 100-літнього ювілею від часу об`явлення Пресвятої Богородиці дітям у
Фатімі.

В ці дні багато дорослих прикладають зусилля, щоб відчути себе частиною великої
нації з повчальною історією і великою побожністю. Тому перш за все родина українська,
кожна зокрема, готує зустріч цього празника, що починається з Святої Вечері 6 січня. Це
приготування пісних страв, прикрашання оселі і вечеря в лоні сім`ї.

Свято Різдва Христового – свято дуже глибокої, ніжної близькості Бога до людини.
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Тому й спішить в ці дні більшість українців прийняти участь в Різдвяних
богослужіннях,щоб засвідчити свою вдячність новонародженому Месії. Молитва щира і
чиста, щоденне перебування з Всевишнім в ці дні - ось основне, що характеризує кожного
українця зокрема і всіх нас, як націю разом. Так ми відчуваємо себе, виховуємо своїх
дітей і не мислимо прийдешні покоління без покровительства Божої Матері і ЇЇ сина Ісуса
Христа.

Тому українські громади стараються усі Різдвяні свята перебувати в атмосфері
величного дійства, залучаючи до них дорослих і дітей. Тут і видумувати нічого не треба.
Традиції наші багаті. В основному всі стараються, щоб звучали наші улюблені колядки,
навчають їх співати дітей.

Кожна спільнота робить це по-своєму. Так українці в Еворі вже другий рік поспіль
готує Різдвяне дійство з участю дорослих і малечі. Тут присутні Різдвяне застілля,
звучать колядки,щедрівки. Обов`язковим елементом є Вертеп,що заставляє ще глибше
окунутись в атмосферу Різдва і зрозуміти його велич.

В цей нелегкий для України час Спілки українців організовують Коляду з різдвяними
піснями, ярмарками , на яких відбувається розпродаж виробів ручної роботи, солодощів,
щоб зібрати кошти і допомогти українському війську. З молитвою і колядою сподіваємось
на Божу поміч в захисті священних рубежів нашої Неньки Укаїни, збереженні сил і
здоров`я бійців,що їх захищають.
Ціль таких заходів не тільки в тому, щоб об`єднати українців, а й ознайомити населення
Португалії з українськими традиціями і культурою, привернути увагу до наших проблем і
показати,що ми єдині і непереможні.

А в ці Різдвяні дні звістка про народження Христа приносить радість в наші серця,
вселяє надію і розкриває нові сподівання. Не біймося темряви ночі і тимчасових
труднощів, бо зірка, яка просвітила дорогу пастушкам і мудрецям, опромінить наш
завтрашній день во славу Божу, на вічні віки.

Веселих Різдвяних свят,смачної куті, гарної коляди!

Христос народився! Славімо Його!
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