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Слава Ісусу Христу! 
 
Дорогі парафіяни та гості! 
 
Щиро вітаємо Вас на нашому черговому весняному парафіяльному Українському 
Фестивалі! На Вас чекають розваги, ігри, виступи танцювальних і творчих груп, і вже 
звичайно традиційні та смачні українські страви без яких неможливо уявити будь якої 
гостини. Єдине, що нам, напевне, буде дуже бракувати цього разу – це щирої радості у 
всій повноті.   
 
Ще у серпні минулого року ми велично святкували 30-ту річницю Незалежності України 
та раділи усім здобуткам українського народу за цей час і захоплювалися тим як ми 
виросли як нація. А сьогодні наша незалежність і свобода є у небезпеці через розв’язану 
Росією війну 24 лютого цього року. Ми перебуваємо у постійному пережитті через події, 
які зараз відбуваються в нашій з Вами Батьківщині – воєнні операції з оборони, 
контрнаступу та наступу; доля рідних і друзів особливо у фронтовій і прифронтовій зонах 
та тих хто був змушений залишити рідну домівку, або втратив усе. Ми сумуємо і 
оплакуємо усіх невинноубитих дітей, жінок та старших від бомбардувань, навмисних 
розстрілів і в результаті знущань. Саме їхні смерті є гріхами, які кличуть до неба про 
пімсту, і ми вирімо у Божу справедливість і Бога, який за добро нагороджує і карає за зло. 
 
І разом з тим, неможливо не захоплюватися рішучістю, стійкістю та мужністю 
українського війська, народу та президента України, які безстрашно чинять опір ворогові, 
переламують хід війни на нашу сторону і наближують той вже омріяний і дуже бажаний 
всіма день перемоги. Українці за народженням та ті, що стали українцями у серці, 
допомагають наблизити той день перемоги як можливо. Багато з нас вже долучилися 
матеріально і безпосередньо у якийсь спосіб у наданні допомоги військовим, біженцям та 
усім потребуючим. Наша парафія внесла уже велику лепту до цього також через допомогу 
лікарням медикаментами, інструментами та індивідуальними речами забезпечення для 
військових на біля 200 тисяч доларів. 
 
Сьогодні, як ніколи у сучасній історії України, нам потрібно продовжувати єднатися задля 
спільної цілі – врятувати Україну та відновити її цілісність та незалежність. Цілий світ 
перебуває у неприхованому захопленні наскільки сильний, мужній і рішучий є 
український народ. А ми знаємо причину тому. Бо ми не тільки помагаємо матеріально, 
але і духовно – постійно молимо Господа Бога за посередництвом Пресвятої Богородиці 
про захист, силу і ласку перемогти ворога. І Господь вислуховує наші благання… 
Отож, сьогоднішній фестиваль можливо не буде настільки фестивалем радості і 
святкування нашої ідентичності і культури, як фестивалем єдності самих українців і також 
разом з тими хто переживає, підтримує та молиться за Україну повсякчас. Ми кажемо – «в 
єдності сила народу», то ж покажімо цю єдність сьогодні у щирій розмові, співанні пісні, у 
танку та іграх. Будьмо разом у дусі, бо в цьому і є наша сила, яку не зможе перемогти будь
-який ворог! Слава Україні! 
 
З повагою, 
 
Владика Андрій Рабій 
Єпископ-помічник Філадельфійський 
 
 
Most Rev. Andriy Rabiy 
Auxiliary Bishop for the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia 
810 North Franklin Street 
Philadelphia PA 19123 
Tel: 215.627.0143 
Fax: 215.627.0377  













Програма Фестивалю 
 

Субота, 4 червня: 
 
2:00 по пол.           Початок фестивалю 
2:00-5:00 веч.   Прибуття гостей, oбід, шопінг, 
    інформація про вендорів/ 
    спонсорів фестивалю  
5:30 веч.    Офіційне відкриття фестивалю 
6:00-8:00 веч.          Святковий концерт 
8:00-9:00 веч.          Розважальні програми 
    Музика колегіальність та іншe 
10:00 веч.                Розіграш лотереї 
11:00 веч.                 Закриття першого дня  
    фестивалю 
 
 

Неділя, 5 червня: 
 
12:00 по пол.         Початок фестивалю 
1:00    Молитва і офіційні привітання  
1:00    Розважальні програми/ігри для 
    дітей  дорослих 
1:30    Святковий концерт 
4:00 по пол.  Закриття фестивалю 
 
 
Щиро дякуємо всім парафіянам та гостям, волонтерам, 
спонсорам, вендорам, учасникам концертної програми, 
Сестрицтву Св. Анни, Матерям у Молитві, Наші Молоді 
Христові, Братству Молоді, Парафіяльній Раді, нашим 
духовним отцям і помічникам, та Владиці Андрію за офіційний 
лист до фестивальної проґрами, за його щирі слова, віру, надію, 
молитви, моральну і духовну підтримку, участь і жертвенність. 
 

All of you complete our parish, and we appreciate and count on 
your continuous prayer, love, support. Please  visit, support, and 

learn more about us at www.mykhailivka.org. 
 

Благослови нас, Боже, нашу країну, та нашу Україну! 



Вареники (1)(Homemade Dumplings Filled w/Potatoes)  $2 

Вареники (3)(Homemade Dumplings Filled w/Potatoes)  $5 

Ковбаса з капустою (Homemade Sauerkraut w/Kielbasa) $10 

Капуста (Homemade Sauerkraut)     $5 

Ковбаса (Kielbasa)       $5 

Голубці (Stuffed Cabbage)      $5 

Курка з картоплею (Chicken Drumstick w/Roasted Potatoes) $10 

Курка 1 шт. (Chicken Drumstick)     $5 

Деруни картопляні (Potato Pancakes)     $5 

Налисники з сиром (Crepes w/Sweet Cheese)   $5 

Кавун/шматок (Watermelon per Piece)     $2 

Кукурудза (Corn)        $2 

Солодке (Desserts)    різні ціни (Prices Vary) 

Кава (Coffee)        $2 

Козацький куліш (Kossacks’ Savory Porridge)   $6 

Козацький борщ (Kossacks’ Borshch)    $6 

Шашлик 4шт. (Pork Shishkabob)     $12 















 


