ОФІЦІЙНЕ

ДОРОГІ ДРУЗІ!
ГОЛОВНА БУЛАВА УПЮ
ЩИРО ВІТАЄ ВАС З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
НЕХАЙ МНОЖАТЬСЯ ГАРАЗДИ В ЖИТТІ,
ПОВНИТЬСЯ РАДІСТЮ ДУША,
ЗБУВАЮТЬСЯ ВСІ ВАШІ МРІЇ ТА НАДІЇ.
ЗДОРОВ’Я ВАМ, РОДИННОГО ЩАСТЯ, УСПІХІВ!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІТЕ ЙОГО!
ЖИТТЯ КРАЇВ

ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ ПРИБУВ ДО УКРАЇНИ
22 грудня о 13.00 на митному переході Рава-Руська – Гребенне пластуни
символічно перебрали від харцерів (польських скавтів) символічний вогонь з Вифлеєму.
Вже понад 50 років скавти всього світу перед Різдвом передають з країни в країну цей
вогонь як символ добра, миру і милосердя. Вогонь пройшов з рук в руки через дітей
усієї Європи до України. Його маршрут в Україні – через Львів до Києва і по всій країні.
Організатор акції в Україні: Пласт – Національна Скаутська Організація України.
22 грудня о 10.00 учасники передачі Вифлеємського Вогню виїхали до місця передачі
Вогню від приміщення Пласту (вул.Шептицьких, 16). О 10.30 – автобуса прибув на кордон. З
13.00 (за українським часом) – почалась урочиста передача Вогню. Програма символічної
передачі Вифлеємського Вогню включала: молитву польської сторони, молитву української
сторони, спільне співання пісні „Вогонь” (куплет польською мовою, куплет українською),
передача вогню в Україну (під час передачі виконувалась пісня польською мовою, написана
спеціяльно для урочистостей пов’язаних з Вифлеємським Вогнем Миру), короткі промови з
польської та української сторін (представники влади, Церкви, пластуни, харцери). Акція тривала
загалом 30-40 хвилин. З польської сторони брали участь харцери з Томашува-Любельського.
По приїзді до Львова Вогонь продовжив свою подорож Україною. 21 грудня о 12.00 в залі
засідань виконкому Львівської міської ради (пл.Ринок,1, кімн.230) відбулась прес-конференція.
5 січня о 18.00 у Михайлівському Золотоверхому Соборі м. Києва відбудеться урочисте
передання Вогню у всі регіони України.
Щороку перед Різдвом скавти Австрії привозять Вогонь із Вифлеєму і передають його
скавтам Європи за допомогою „скавтської естафети”. Вони запалюють свої свічечки у Вифлеємі
на місці народження Ісуса Христа і розповсюджують Вогонь як символ миру, любові, братерства
і єдності. До цього додаються Різдвяні вітання і побажання. Вогонь розвозять у всі кінці світу.
Символічним є те, що цей символ Миру, любові і добра діти передають дітям. Вже шостий рік
пластуни – українські скавти – беруть участь у цій акції. Щороку до неї долучаються десятки
тисяч дітей у сотнях міст, містечок і сіл України.
„Вісті УПЮ” (далі Вісті) — офіційне видання Головної Булави УПЮ. Склад редакційної групи: ст.пл.скоб
А.Чемеринський, СМ (відповідальний редактор); ст. пл. Н.Опалинська (Головна Булавна УПЮ); пл. сен.
А.Ганкевич, ОХ (Головний Булавний УПЮ); члени ГБ УПЮ; крайові коменданти УПЮ, члени ГБ (за бажанням).
Вимоги до подання матеріялів: приймаються інформаційні матеріяли для юнацтва і про юнацтво; матеріяли
мають містити назву рубрики, назву матеріялу, безпосередньо текст (до однієї сторінки, без ілюстрацій і
таблиць), підпис (посаду або пластовий ступінь, ім’я та прізвище автора, курінь); матеріяли подаються в
електронній формі на адресу: VolChem@if.energy.gov.ua . Редакція залишає за собою право виправлення та
скорочення надісланих текстів.

