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До:         Управ Осередків СУМ і Членів Крайової Управи 

 
Справа:  Посв’ячення новозбудованої Каплиці на Оселі        

СУМ в Елленвіл, Н.Й. 

 

Дорогі Подруги і Друзі! 

 

 Крайова Управа СУМ з приємністю повідомляє, що довголітня мрія побудови 
Каплиці на Оселі Крайової Управи СУМ в Елленвіл, Н.Й. стала дійсною.  Минулого року, 
за ініціятивою Крайової Управи Організації Оборони Лемківщини, та у тісній та дружній 
співпраці з КУ СУМ, приступлено до реалізації цього проєкту.  Покликано до дії 
Організаційний Комітет, який очолив Друг Степан Журавський, і до якого ввійшли 
представники обох організацій.  Рівночасно запрошено друга Теодора Боднара, мол, 
професійного архітекта, приготовити проєкт нової Каплиці. 
  

В міжчасі отримано благословення та згоду від правлячого Eпископа 
стемфордської епархії Владики Василя Лостена на здвигнення Каплиці.  Літом минулого 
року відбулося торжественне посв’ячення землі, а 16-го серпня посв’ятив фундамент 
нової каплиці Блаженніший Патріярх Любомир Гузар, колишній капелян сумівської 
молоді. 
  

Напротязі останніх місяців посилено працювала фінансова комісія, яка складалась 
із членів ООЛ.  Тут хочемо пригадати, що КУ ООЛ, разом із їхнім Відділами та членством 
зобов’язались зібрати більшу частину коштів будови Каплиці.  З приємністю 
стверджуємо, що до цього часу це зобов’язання майже виконано.  Одначе, щоб остаточно 
викінчити будову, відповідно оздобити нутро Каплиці та довкілля, потрібно ще 
додаткових фондів. 
  

Тому Крайова Управа звертається до всіх осередків СУМ, з влаcних фондів, 
зробити відповідну дотацію на цю ціль.  Ми віримо, що не буде жодного Осередку 
який б не спромігся на цей жест.   
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Пожертви просимо виписувати на UAYA Inc. та вислати чим скоріше на адресу 
Оселі СУМ в Елленвіл при адресі:    

UAYA 
Chapel Fund  
8853 Route 209 
Ellenville, NY 12428 
 

Каплиця ім. Архистратига Михаїла, патрона нашої Спілки, та здвигнена в пам’ять жеpтв 
Акції “Вісла” служитиме на довгі роки не тільки для сумівської молоді але й для всієї 
української громади, і стоятиме як символ нашої непохитної віри в Бога, та в безмежну 
любов та відданість Україні. 
  

Списки всіх жертводарців, включно із Осередками СУМ, будуть поміщені у 
припам’ятній книжці, яка буде видана з цієї нагоди. 

 
Торжественнe посвячення Каплиці відбудеться в неділю 26-го червня, 2005 року 

підчас “Лемківської Ватри”, яку влаштовує КУ ООЛ. На посвячення запрошено 
духовенство українських церков, включно із нашими священиками – сумівцями. Після 
цього у світлиці відбудеться святковий обід. 

 
Крайова Управа зазделегіть повідомляє та зобов’язує всі управи Осередків зробити 

відповідні старання, щоб якнайбільше нашого членства, в повних одностроях та з 
організаційними прапорами, взяли участь у цій небуденній святковій імпрезі.  Додаткові 
інформації будуть подані пізніше. 

Надіючись на Вашу підтримку та співпрацю, 
 

Остаємось до Вас з дружнім сумівським привітом, 
 

Честь України  - Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу СУМ: 

 
 

 

 

 
Богдан Гаргай 

Голова 
 
 

Ірина Лібер 
Секретар 

 


