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         Традиційна Пластова Свічечка Станиці Філядельфії відбулася в суботу, 14-го січня в 
приміщенні Українського Освітньо-Культурного Центру у Дженкінтавн, біля Філядельфії, Па. 
Від багатьох років, пластуни зєднюються з пластунами цілого світу, щоби відзначити Різдво 
Христове символічною свічечкою. Ще додатково, пластуни діляться Вифлеємським Вогнем 
Миру, який прилітає спеціяльним способом  Австрійською авіялінією із Вифлеєму. Скавти та 
пластуни у різних країнах Европи (зокрема в Україні), Канади, та США поширюють цей вогонь 
по своїх осередках, як знак любови, миру, злагоди, та душевного спокою.  
         Жіночий Курінь УПС, Спартанки, що року підготовляє традиційний різдвяний стіл на 
якому міститься ікона, пшениця, калач, і просфора.  Це символічно впроваджує присутніх у 
святочний настрій. Назначена бунчужна свята, ст. пл. Ліда Кернз, відкрила Свічечку збіркою, 
колядою “Бог Предвічний“, та пластовим гимном. Присутні були: духовенство, пластуни, 
численні батьки, та запрошені представники організацій. Писар, ст. пл. Маркіян Бойко прочитав 
наказ в якому, в першій мірі, привітав  Вискокопреосвященного Митрополита Кир Стефана  
Сороку, Протоієрея Тараса Науменка з Української Православної Катедри св. Володимира, 
голову Головної Пластової Булави (ГПБ), пл. сен. Марту Кузьмович, голову Крайової Пластової 
Старшини Канади, пл. сен. Богдана Колоса, представника Крайової Пластової Старшини США- 
Крайового Коменданта Юнацтва, ст. пл. Андрія Зварича та членів Крайового Проводи та Ради 
США. Привітано  директорку Нашої Української Рідної Школи, паню Ольгу Костів, та голову 
Українського Освітньо-Культурного Центру, пл. сен. Андрею Жаровську.  У пластовій частині, з 
тривоженням, 8 новачок та 8 новаків одержали свої жовті хустки. Шість юначок та 12 юнаків 
стали прихильниками куреня. Відзначено  юнаків та юначок, що успішно відбули Орликіяду, 
здобувши 2-гі місця за виготовлення експонатів, як теж батьків за влучну допомогу.  В урочистій 
точці свята, Голова ГПБ надала пл. сен. дов. Туні Білик-Шатинській, найвищий ступінь 
сеніорату, керівництва, за її віддану пластову працю.  Надано признання довголітньому голові 
Пласт-Прияту, п. Василеві Кузьови за його невпинну працю протягом багатьох літ у 
Філядельфійській станиці.  Святочне слово до молоді та батьків виголосив станичний, пл. сен. 
Марко Чума. Він пояснив значіння Пластової Свічечки та злуку з усіма пластунами в одну 
велику родину.   
           Продовжувано традиційну Свічечку, духовним батьківським привітом   та благословенням 
просфори Вискокопреосвященним Миутрополитом Кир Стефаном Сорокою. Відтак 
«Спартанки» винесли  посвячену просфору всім пластунам, батькам, та гостям, при співі  
традиційних колядок.  
         Для завершення свята,  передано полумя Вифлеємського Вогню до запалення всім  
пластовим уладам, батькам, та гостям. Лунали привіти -   віншування від протоієрея Тараса 
Науменка, поодиноких куренів, пластового проводу, ланки батьків та дорогих запрошених 
гостей. Мелодійна колядка дуету сестер Турчин  заохотила всіх долучитись до дальшого співу  
різдвяних колядок при численних горіючих свічечках, символічної злуки з Новонародженим 
Ісусом та  всіма пластунами світу.  
         На заклик бунчужної  закрито свято Свічечки,  Новацьким Гимном »Ми Діти Українські» 
та молитвою-колядкою «Слава Богу Заспіваймо, Честь Сину, Божому, і Пану Нашому, Поклін 
Віддаймо».  
 


