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ДІАСПОРА

11грудня Українська громада південно-західної
Флориди з релігійним і культурним Осередком ім.
Св. Андрія в місті Норт Порт, Флорида, відзначила

празник Св. Андрія. Після Літургії, яку відправив о. Олег
Сацюк, члени Осередку і гості завітали до святочно-при-
браної залі Осередку на перекуску – обід з борщем і пи-
ріжками.

Святочну про-
граму відкрила
культурно-освітня
референтка Осе-
редку Віра Бодна-
рук і згадала пе-
реказ-легенду про
Апостола Андрія
та його предска-
зання про засну-
вання золотоверхо-
го Києва, столиці
України, де засяє
благодать Божа. На
екрані були пока-
зані церкви Києва
збудовані в минулі
століття. 

Нестор Олес-
ницький у своїй
доповіді розповів
про історію Апос-
тола Андрія та за-
снування Києва,
описану літопис-
цем Нестором в
«Повісті Времен-
них Літ».

Про минуле Ки -
єва згадують також
українські поети у
своїх поезіях, як на-
приклад Олек сан-
дер Олесь та Во-
лодимир Сосюра. 

Вірш Олексан-
дра Олеся «Поча-
ток Києва» прочи-
тала Оля Бабчук.

Вірш Володи-
мира Сосюри «Ки -
їв» деклямувала
Леся Попель.

Популярну піс-
ню «Києве Мій»
чудово виконав со-
ліст Орест Гри-
цик, а «Білі Каш-
тани» та арію «Де
згода в сімействі» з
опери «Запоро-
жець за Дунаєм»
виконали Орест
Грицик та Юрій
Шевчук в музич-
ному супроводі на

акордеоні Влоді Шпічки. Своє захоплення виконанням пі-
сень присутні виявили гучними оплесками.

Сьогодні Україна та її столиця Київ відстоює свою не-
залежність у війні з московитами. Чудові храми і пам’ят-
ки минулих століть під загрозою знищення. Але з Божою
поміччю і добрими людьми з усього світу московська орда
буде спинена і Україна відбудує свої храми і врятує свої
історичні цінності.

Віктор Лісничий, Голова Осередку, подякував учас-
никам програми та гостям за участь у Празнику. Він зга-
дав, що через гураган Іян було складно належним чином
приготуватись до Празника. Осередок зазнав багато шко-
ди від гурагану і потребує значного ремонту. Тому весь до-
хід од Празника призначений на відновлення Осередку.

Щира подяка членам управи Осередку, які доклали ба-
гато зусиль, аби Празник відбувся якнайкраще. 

Члени управи: Віктор Лісничий, Дарія Томашоска, Анна
Мацілинська, Богдан Боднарук, Наталя Невмержицька, Галя
Ліснича, Євген Томашоский, Клара Шпічка та Орест
Грицик.
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