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Христос рождається!
Крайова Екзекутива Українського Конґресового Комітету

Америки бажає Вам Божого благословення і радісних Свят Різдва
Христового! Нехай цей святковий час принесе Божі

благословення всім українцям, і особливо для наших братів і
сестер в Україні, котрі продовжують захищати територіяльну

цілісність і суверенітет нашої Батьківщини!

Славімо його!

Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія |
Патріарший собор УГКЦ:
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Божественна літургія в день Різдва Христового | Православна
Церква України:

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) - Відділ у
Філядельфії - запрошує всю українську громаду на віртуальне

відзначення Актів Незалежности й Злуки, історичних річниць, 22-
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го січня 1918 і 1919 рp., Бою під Крутами (29-го січня 1918 р.) та на
вшанування полеглих воїнів за незалежність, свободу та

соборність України.

Записана віртуальна програма буде постійно доступна 3 22-го
січня, 2021 p. o 12:00 за філадельфійським часом.

Частина програми відбудется перед пам’ятником полеглим
борцям за волю України, на українському католицькому

цвинтарі св. Марії в Елкінс Парку в Дженкінтавні, Па.

Програма включатиме урочисту панахиду й поминальну
церемонію біла могили Лонгина Цегельського (1875-1950),

державним секретарем (міністром внутрішніх справ)
Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та

представником уряду ЗУНР в США

Проповідь виголосить Владика Борис Ґудзяк, архиєпископ
Філадельфії та митрополит Української Греко-Католицької

Церкви в США

Записані привітання почесних гостей та високопосадовців
включатимуть слова надзвичайного і повноважного посла

України в США, Володимира Єльченка

YouTube - https://bit.ly/UCCATube

Facebook - https://www.facebook.com/pg/UCCA.org/videos
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Share the Facebook Event
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Soyuzivka is an iconic location that has, for generations, allowed
Ukrainians everywhere to come together and celebrate Ukrainian

history and culture. Since March 2020, however, Soyuzivka has been
left without its usual sources of income from its camps, festivals and

other in-person events. At the same time, the expense of running
Soyuzivka has continued. The financial impact of the pandemic has

been considerable. In order to raise funds for the continued operation
of Soyuzivka, please consider donating to the Rekindle the Magic of

Soyuzivka campaign at their Virtual Winter Gala on January 16 at
3:00pm.

Share the Facebook Event
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