
Mарія

Kупріянова

 Виконавчий директор
Світового Конґресу

Українців

Різдвяні свята – благословенний час, який дарує
сили й натхнення на рік наперед. І хоч цього року ми
не завжди могли бути поруч з родиною, наша світова
громада берегла традиції та дух Різдва:

Український
"Щедрик" лунає на
вершинах Кавказу,
Азербайджан

Мозаїка коляди від
Українського хору
"Вітер". Канада

"Щедрик"
переспіваний мовою
хінді від українців
Індії

Різдвяне вітання від
хору "Карпати".
Словаччина

Українська коляда в
Будапешті,
Угорщина

Українська коляда в
Римі, Італія

"Нова радість стала"
від Української
родини, Туреччина

Акустична
віртуальна коляда
для української
громади ОАЕ.

Коляда з Народного дому у
Перемишлі, Польща

Український вертеп у Новій
Зеландії

Коляда від Організації
Оборони Лемківщини,
США

2020 рік завершився
низкою важливих подій:

Світовий Конґрес
Українців підписав
Меморандум про
співпрацю з Кабінетом
Міністрів України

Cвітовий Конґрес
Українців та
Ukraineinvest підписали
Меморандум про
співпрацю

Президент СКУ виступив
на Конференції
українських Послів 2020

Звичайно, ініціативи СКУ не були б
можливими без щедрої підтримки
наших жертводавців та праці відданих
волонтерів і світової команди СКУ.
Дякую кожному за щедрі пожертви
наприкінці року.

Але сьогодні я особливо хотіла б
поділитися історією родини Мис, яка
торкається самого серця. Життєві
історії св. п. Миколи та Марії Мис є
справжнім прикладом безкорисливого
служіння українській громаді. Нехай
же пам’ять про їхні щедрі серця
збережеться на довгі роки. 

22 січня

Святкуємо
проголошення Акту
Злуки УНР й ЗУНР

27 січня

Вшановуємо пам'ять жертв
Голокосту 

29 січня

Відзначаємо 
День пам'яті полеглих у

бою під Крутами

Конґрес Українців Канади, відділ

Ванкувер організував благодійну акцію
"Принесіть Різдво дододму". Літні
люди, які через карантинні обмеження
не змогли святкувати з родиною,
отримали різдвяні гостинці. Більше

Українська громада в ОАЕ, на
початку грудня, запустила фейсбук-
проєкт "Шлях до Миколая". Завдяки
відео  діти з різних країн місяць
готувалися до свята та дізнавалися
більше про життя святого Миколая.
Більше

Українська громада Естонії на День
Святого Миколая презентувала
переклад українською мовою казки
Ільмара Томуска, здійсненого поеткою
Іреною Павлюк. Подія відбувалася у
Талліннському Центрі української
культури. Більше 

3 січня 2021 р. відійшов у
вічність Св. Пам’яті Тарас Дудко –
провідний український громадський
діяч в Російській Федерації,

голова української громади Москви
“Провісник”.

Смерть Св. Пам’яті Тараса Дудка є
болючою втратою як для його
родини та української громади у
Російській Федерації, так і для СКУ
та для всього світового українства.
Читати більше

КНИГА МІСЯЦЯ

"Через вогонь над водою", мемуари Марії
Креховець переповідають долю українки з
Полтавщини. Марія пережила Голодомор та
примусові роботи в Німеччині під час Другої
світової війни і врешті знайшла свою долю на
другому кінці світу -  в Новій Зеландії.

"Я відчуваю особливий трепет та обов'язок перед

тими полтавками, харків'янками й галичанками,

усіма українцями та українками, які вже відійшли

- щоб їхня подорож "Через вогонь над водою" не

заросла плющем забуття. Це історія кожного з

нас", - прокоментувала видання регіональний
Віцепрезидент СКУ Наталія Пошивайло-Таулер за
ініціативи, організації і фінансової підтримки якої
вийшла друком книга. Замовити примірник можна
за посиланням.

English version

Шановні друзі!

Натисніть на зображення, щоб дивитися відео

А ось яким запам’ятався 2020 рік провідникам СКУ та наших світових громад.

Ми розпочинаємо 2021 рік з надією та вірою, попри значні виклики для нашої
світової громади. Нехай же мудрість, наснага й Боже благословення супроводжують
нас у буремні часи.

Важливі дати у січні

Новини з громад

 ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ

ВАРТО ПЕРЕГЛЯНУТИ

Christmas concert LvivMozArt від однієї з найкращих дириґенток світу,
засновниці та художної керівниці фестивалю LvivMozArt Оксани Линів -
найкращий подарунок на довгі січневі вечори. Твори Моцарта, Бетховена, Сен-
Санса, обробки відомих українських колядок у стінах львівського храму XV
століття  зачарують неперевершеним звучанням і продовжать атмосферу Різдва. 

Ми дякуємо кожному з наших друзів, волонтерів та жертводавців за

довіру та підтримку. СКУ – це організація, яка діє на громадських засадах,

не отримує державного фінансування та, щоб продовжити свою важливу

працю, спирається на Ваші щедрі пожертви.

ПІДТРИМАЙТЕ СКУ

Хочете поділитися новинами з Вашої громади? Долучитися до

обговорення чи ініціативи? Надсилайте свої пропозиції, світлини і теми,

які хотіли би побачити у наступному «Віснику». Підписуйте на «Вісник»

друзів і однодумців.
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