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П’ятий Молодіжний Фестиваль «Вітер На-Дії»:
#Час Можливостей
Леся Лазурко, Молодіжний Координатор в Ріджайні
Вікторія Марко, Голова Молодіжної Комісії
Української Католицької Єпархії м.Саскатун
13 вересня 2020 відбувся V Молодіжний фестиваль Вітер На-Дії, який цьогоріч зробив
неймовірне: об’єднав молодь нашої Церкви у цілому світі!
~ 11 год прямого ефіру;
~ 381 локація фестивалю по цілому світу на яких були присутні 3917 людей;
~ 10 000 переглядів у YouTube;
~ 80 825 переглядів у Facebook.
Молодь Канади вперше брали участь у цьому фестивалі. Був створений Національний
Молодіжний Організаційний Комітет, який активно і віддано працював для того, щоб ця важлива
подія відбулась на національному рівні. Програма розпочалась із благословення Владики Браяна
Байди на зум платформі та презентації фестивалю молоддю м. Саскатун. Усі онлайн учасники
долучились до перегляду звернення Блаженішого Святослава Шевчука. З усіх куточків світу молодь
задавали питання Блаженішому і отримували грунтовні та безцінні духовні поради. Далі відбулось
включення молоді м. Саскатун у Живе Телебачення, яке транслювало цілий фестиваль на всіх
локаціях світу, і наші молоді люди приносили вітання від імені всієї української молоді Канади.
Варто відзначити, що ця молодь зібралася особисто в Катедрі Св. Юра у Саскатуні, щоб
відсвяткувати цей день, духовно збагатитись та відчути єдність з нашою глобальною Церквою.
Після привітання усі учасники мали змогу взяти участь у Божественній Літургії, а опісля
повернутись до національного святкування у платформі зум. Програма Канадського Національного
Вітру На-Дії включала зустріч з Владиками Канади (Владикою Давидом Мотюком, Владикою
Браяном Байдою), та іншими спікерами (Деборою Лармер, Гадсон Біблов), яким молодь могла
задавати різні запитання. Цікавими та змістовними були окремі онлайн майданчики, які провадили
три спікери: о.Андре Лалач, о.Ворен Данген та д-р.Віл Терк. Опісля, відбувся музичний майданчик,
де молоді учасники змогли показати свої чудові співочі таланти. Цими талантами поділились з усіма
учасниками сестри Катерина та Наталя Токарські із Саскатуну, Юрій Коневич та Анна Бабка
Коневич, та Владика Браян, який виконав свої власні пісні. Національний рівень програми
завершився благословенням та молитвою.
Для Саскатунської молоді, що зібралась у Катедрі Св.Юра, програма святкування
продовжувалась. Вони брали участь у різноманітних іграх, ділилися своїм досвідом, враженнями.
Завершилась програма спільним переглядом фільму та піццою.
Ось враження деяких учасників фестивалю на локації м. Саскатун:
Софія Файфрук: Дійсно, фестиваль Вітер На-Дії провадив Святий Дух! Будучи ведучою цього
фестивалю, я зрозуміла, наскільки прекрасним і важливим є єднання людей цілого світу у прославі
Бога. Цей день торкнувся багатьох сердець і мого також!
Юрій Гребенюк: Цей день був дуже унікальним та новим досвідом, і я ніколи раніше ні в чому
подібному не брав участі. Мене дуже приємно здивувало, як добре все вийшло! Цей фестиваль
справді надає перспективу розвитку та розширення українській католицькій спільноті та сприяє її
глобальному об’єднанню. Це було чудово!
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Анна Марко: Один день, проведений з цими дивовижними людьми, дав мені енергії та натхнення на
весь рік вперед. Ці багато годин, проведених на "Вітер На-Діі", дозволили мені знайти відповіді на
багато питань і дали мені відчуття приналежності, радості та спокою. Неймовірно думати, наскільки
ми всі зв’язані, не лише українська молодь у Саскатуні, але молодь у Канаді та у всьому світі. Це
була подія, яка дала мені сильний духовний поштовх і ще раз довела, що з Божою допомогою все
можливо.
Окрім локації в Саскатуні, декілька молодих людей зібралися на парафії Святого Афанасія в
Ріджайні (Саскачеван), щоб взяти участь у фестивалі Вітер На-Дій. Подібно до програми
святкування в Саскатуні, ми брали участь у проведенні вервиці з наміром за всю молодь, яка
зібралася на фестивалі та на Божественній Літургії. Проповідь отця Василя Тимішака промовляла
безпосередньо до молоді. Він зосередився на посланні Блаженішого Святослава до молоді того
ранку у світлі євангельського читання на неділю перед Воздвиженням Чесного Хреста. Як подія
Вітер На-Дії, так і Євангеліє зосереджувались на зустрічі з Ісусом. Отець Василь сказав: «Наша
Українська Католицька Церква в Україні та в усьому світі шукає шляхів уважного слухання нашої
молоді, щоб супроводжувати її на шляху до зрілості, щоб через процес розпізнавання свого
покликання вони відкривали, планували своє життя та переживали його з радістю; відкривалися для
зустрічі з Богом і з людьми». Нехай ми пригадуємо цю нашу зустріч з Ісусом у нашій дорозі.
Опісля, ми пообідали та насолодились грою у Cranium: Bible Edition, перш ніж знову
приєднатися до всіх, щоб взяти участь онлайн у решті національного фестивалю Viter Na-dii. Ми
багато сміялись. Нашій групі пощастило почути доповідь о. Андре Лалача, який говорив про
молитву. Ця доповідь просвітила нас та була дуже інтерактивною, що дозволило нам впровадити
отриману інформацію у наше щоденне життя.
Ця подія зібрала нас особисто вперше ще від місяця лютого 2020 року. Це був справді чудовий
день, присвячений молоді Української Греко-Католицької Церкви, нагадуючи нам про важливість
допомогти молоді знайти себе в Церкві та слухати те, що вони мають сказати, оскільки вони знають,
як ми можемо «достукатись» цього покоління!
ПОДЯКА
Ми хочемо від щирого серця подякувати передусім нашій Саскатунській Молоді, які стали
основними організаторами на локаційному рівні, а також Владиці Браяну Байді та отцю Івану
Нагачевському за присутність, молитву та постійний супровід, нашим спікерам та співакам за їх
таланти та відкритість. Щиру подяку складаєм Лорану Дякову за технічний аспект фестивалю, та
жінкам Українській Католицькій Лізі Катедри Св.Юрія, зокрема Марлін Боднар за організацію обіду
для учасників, та звичайно ж Парафіяльній Раді Катедри Св.Юрія, які приймали нас так гостинно!
Величезна подяка керівникам та організаторам фестивалю на міжнародному рівні, а саме
Патріаршій Молодіжній Комісії, та Національному Молодіжному Організаційному Комітету
Канади, які дали змогу усім збагатитись, об’єднатись та створити Єдиний Молодіжний Простір
нашої Церкви!
З локації Ріджайни ми хочемо подякувати о. Василю Тимішаку та о. Володимиру Симоновичу
за підтримку у просуванні цієї події, заохочення молоді до зустрічі та за їхню присутність. Дякуємо
парафії св. Афанасія, що змінила час Божественної Літургії, щоб адаптуватись до нас, щоб ми могли
брати участь у Літургії та створити простір для духовного зростання. На кінець, дякуємо нашому
Національному Організаційному Комітету та Комітету фестивалю «Вітер На-Дій» в Україні за
організацію духовної та збагачуючої події, яка дозволила нам зібратися як українська Католицька
сім’я не лише місцево, а й у всьому світі.

