
www.mykhailivka.org 

 

 

 

  

 

  



 

 

 
Сьогодні Україна переживає найважчі часи - коли через підлу, брутальну та 
нищівну війну з московською імперією на карту поставлено питання 
фізичного існування нашої держави та української нації. Від початку 
російського повномасштабного вторгнення, щоб врятувати своє життя та 
свої родини, мільйони співвітчизників стали вимушеними біженцями. 
Підлий та жорстокий ворог-кат руйнує українські міста, села, всю 
інфраструктуру, водночас забруднюючи ґрунти, води та повітря. Від ракетно
-бомбових ударів по всій територїї гинуть мирні громадяни. Війна вже 
забрала десятки тисяч невинних життів; численні каліцтва, катування, 
ґвалтування та викрадання українських дітей - розривають наші серця. 
Україна беззаперечно, вже вкотре, переживає геноцид свого народу.  
 
Та світ став свідком неочікуваного опору, прояву гідности та відваги 
українців. Завдяки неймовірній сміливості, силі духу та самопожертві 
української армії, самооборони та відчайдушних волонтерів по цілому світі, 
московська армія отримала гідний спротив і безкомпромісний посил - 
українська нація ніколи не повернеться до часів минулого століття - 
український нарід не дозволить перетворити рідну землю в новий 
«концентраційний табір».  
 
Хоч Україна ще не перемогла, але імперія вже програлa. В цю болісну 
годину Україна стала наріжним каменем на геополітичній площадці, де 
засади цивілізованого світу протистоять світогляду тоталітарного 
панування та імперіалістичного експансійного зазіхання; і в боротьбі за 
свободу Україна виборює свою суб’єктивність та право голосу щодо 
власного врядування, в такий спосіб захищаючи не лише себе, але й країни 
Європи. Отож ми мусимо вистояти, бо сьогодні кожен стає воїном, 
насамперед духовної війни, де сили Світла вкотре стають супроти сил 
Темряви; де кожен усвідомлює, що без його внеску в цю боротьбу перемога - 
неможлива. Тож кожен з нас робить все для того, щоб наблизити час 
довгожданного тріумфу. Керований сильною вірою в Небесного Творця та в 
Покровительство Пресвятої Богородиці, український нарід неустанно 
плекає надію, що мир на рідній землі настане неодмінно. 
 
Сьогодні й наша парафіяльна родина Святого Архистратига Михаїла в Jen-
kintown PA не стоїть осторонь потреб Батьківщини. Через те ми сердечно 
дякуємо всім за ваші щедрі пожертви та вашу неустанну підтримку України. 
Нехай цей фестиваль принесе нам чимало приємних вражень: утіху від 
нашого спілкування, насолоду від музики, співу та танцю, а також смачних 
страв української кухні. 

 
Благословення Господнє нехай зійде на всіх вас і перебуває з 
вами завжди. Амінь. 
 
З пошаною, отець Василь Харук та  отець Остап Микитчин 
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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 

 

 
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, Нашій Молоді 
Христові, Братству Молоді, Парафіяльній Раді, нашим 
духовним отцям: отцю Остапу та отцю Василю. Дякуємо о. 
Василю за офіційний лист до фестивальної проґрами, за його 
щирі слова, віру, надію, молитви, моральну і духовну 
підтримку, участь і жертвенність. Понад все дякуємо Богу за 
дар життя, світла, тепла, та всі Його щоденні ласки для нас! 
 

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. 
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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)   $10 

Козацький борщ (Kossacks’ Borshch)    $10 

Шашлик 4шт. (Pork Shishkabob)     $12 
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Язиката Джезва 
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St. Michael the Archangel Ukrainian Church appreciates you. 

Please consider volunteering to help us make our church the 

way you want it to be. “Let your light shine before others, 

that they may see your good deeds and glory your Father in 

heaven” (Matthew 5: 16). 



We thank our sponsors, and we appreciate their unyielding sup-

port. May God continue blessing them and multiplying their tal-

ents. Just as they always support us, our church, our mission, our 

services, our culture, and traditions, we ask you that you support 

them and their businesses and services “so that the grace that is 

reaching more and more people may cause thanksgiving to over-

flow to the glory of God” (Corinthians 4:15-16). 

 

 НИЗьКИЙ УКЛІН УСІМ ПРИСУТНІМ 
ТА ПРИСУТНІМ З НАМИ 

В СЕРЦІ І В ДУМКАХ! 
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