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UKRAINIAN CATHOLIC ARCHEPARCHIAL CATHEDRAL 
OF THE IMMACULATE CONCEPTION 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР 
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ 

CATHEDRAL PARISH FOUNDED 1886     OLD CATHEDRAL PURCHASED 1909     NEW CATHEDRAL BUILT 1963-1966 

WELCOME! / ВІТАЄМО! 
         Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. We, the peo-
ple of the Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia are the Catholic 
community that worships God, spreads the Good News of Christ, and serves those in need. This Magnificent Cathedral 
opens wide its doors in the name of the Lord Jesus Christ. To all who are worshipping with us today -- WELCOME! 
 Ласкаво просимо до Господнього Храму. Ми запрошуємо вас. Прийдіть до Божого дому. Ми, парафіяни 
Українського Kатолицького Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття у Філадельфії, є католицькою 
громадою, котра поклоняється Богові, поширює Добру Новину Христового Євангелія та служить тим, хто в 
потребі. Двері цієї чудової Катедри є широко відчинені в ім’я Господа Нашого Ісуса Христа. Отож, всі, хто є 
присутній та молиться з нами сьогодні — ВІТАЄМО! 

Very Rev. Roman Pitula, Cathedral Rector — о. Роман Пітула, Парох Катедри 
 

Rev. Deacon Мichael Waak — о. Диякон Mихайло Вак 

C A T H E D R A L   L I T U R G Y   T I M E S 
 

Saturday afternoon аt 4:30 pm 
Divine Liturgy for Sunday in English 

 

Sunday morning Liturgies 
9:00 am in English 

10:30 am in Ukrainian 
 

Daily Liturgies: 
please see schedule on next page 

 
 
 
 

Ч А С И   Л І Т У Р Г І Й  В   К А Т Е Д Р І   
 

У суботу ввечері o 4:30 год.  
Літургія за неділю по-англійськи 

 

Літургії в неділю зранку: 
9:00 год. по-англійськи 
10:30 год. по-українськи 

 
Щоденні Літургії: 

розпорядок на наступній сторінці 

Mailing address / Поштова адреса: 
 

Cathedral Rectory Office 
819 North 8th Street 

Philadelphia, PA 19123-2097 
 

Cathedral Phones/Катедральні телефони: 
 

Rectory Office:  215-922-2845 
 

Fax:    215-922-4635 
 

Cathedral E-mail/Катедральна е-пошта: 
cathedralonfranklin@comcast.net  

 

Our web-site: www.ukrcathedral.com  
 

St. Mary's Cemetery:   215-962-5830 
Cathedral Hall/Pyrohy:  215-829-4350 

 

Other phones/інші телефони: 
 

Аrcheparchy of Philadelphia: 215-627-0143 
Byzantine Church Supplies:215-627-0660 
     E-mail: byzsupplies@yahoo.com 
Treasury of Faith Museum: 215-627-3389 
     E-mail: tofmuseum@ukrcap.org 
Missionary Sisters of The Mother of God 
     Convent:   215-627-7808 
     E-mail: msmg@ukrcap.org 

Welcome to our Cathedral — Вітаємо вас у Катедрі 
Come to your (home) house of worship 

The Most Reverend Andriy Rabiy  
Apostolic Administrator of Philadelphia Archeparchy 

Преосвященний Владика Андрій Рабій  
Апостольський Адміністратор Філадельфійської Архиєпархії 
The Most Reverend Stefan Soroka, Archbishop-Emeritus 

Преосвященний Владика Стефан Сорока, Архиєпископ-Емерит 
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THE SCHEDULE OF  DIVINE SERVICES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖ IНЬ 

 
 

 

 
4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

 
Eng. 
Англ 

Субота 
28 квітня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

SUNDAY OF THE SAMARITAN WOMAN 
НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ 

Festal Tone Acts 11:19-26 & 29-30  Gospel: Jn. 4:5-42 
 

+Ronald Maxymiuk, Jr.   —  Ronald Maxymiuk, Sr. 
+Рональд Максимюк, мол. —  Рональд Максимюк, ст. 
 

+Mykola & Olha Nimchuk —  Maria Nimchuk 
+Микола і Ольга Німчук —  Марія Німчук 

 
 
 

Engl. 
Англ 

 

Ukr. 
Укр. 

НЕДІЛЯ 
 

29 квітня 
 

КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

Divine Liturgy 
Свята Літургія 

 
Пон. 30 квіт. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Roman Hodowanec  —  Colin & Larisa Burkhart 
+Роман Годованець  —  Колін і Лариса Буркгарт 

 
івт. 1 трав. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Vera Nimczuk   —  Strockyj Family 
+Віра Німчук   —  Родина Строцький 

 
Сер. 2 трав. 
КАПЛИЦЯ 

 
 

7:00pm Mothers in Prayer — Матері в молитві  
етв. 3 трав. 
КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

+Peter Wikarczuk  —  Maria Wikarczuk 
+Пітер Вікарчук  —  Марія Вікарчук 

 
ятн. 4 трав. 
КАПЛИЦЯ 

 
 

 

 
4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

Engl. 
Англ 

Субота 
5 травня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND 
НЕДІЛЯ СЛІПОНАРОДЖЕНОГО 

Festal Tone  Acts 16:16-34  Gospel: Jn. 9:1-38 
 

+Fr. Joseph Szupa   —  Eugene Idelson 
+о. Йосиф Шупа  —  Юджін Айделсон 
 

+Bohdan & Maria Luciw  —  Maria Nimchuk 
+Богдан і Марія Луців  —  Марія Німчук 

 
 
 

Engl. 
Англ 

 

Ukr. 
Укр. 

НЕДІЛЯ 
 

6 травня 
 

КАТЕДРА 

Sanctuary Candle Offerings 

The Candle before St. Nicholas on the Iconostas 
In memory of +Bohdan Z. Myr offered by Patricia Myr and Family 

 You can order a weekly Sanctuary candle to burn in our Cathedral. There may be different inten-
tions: in memory, for health & God’s blessings, for Thanksgiving, etc. 
 Ви можете замовити свічку, котра буде горіти у Катедрі. Замовити свічку можна у різних 
наміреннях: в пам’ять когось з померлих, за здоров’я і Боже благословення, за подяку чи ін. 

 The customary donation for a Sanctuary Candle is $10.00 per week 

СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»  
 Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у четвер 3 травня (перший 
четвер місяця), о 7:00 год. вечора у нашому Українському Католицькому Архикатедральному Соборі Непорочного 
Зачаття у Філадельфії. Запрошуємо всіх матерів, а також всіх бажаючих, приєднатися до молитви. 

“MOTHERS IN PRAYER” 
 Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday May 3rd (first Thursday of the month), at 
7:00 pm at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. We invite all our 
mothers and we welcome all who wish to join us at this special prayer. 

 PEACE AND UNITY IN UKRAINE 

 ALL DECEASED DURING THIS ONGOING CONFLICT 

 FAMILIES WHO HAVE LOST THEIR LOVED ONES 

 THOSE WHO ARE WOUNDED OR/AND MISSING 

PLEASE 
PRAY 
FOR: 
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ПОКАЗ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ СТРОЇВ  
В неділю 6-го травня 2018 р. Божого, відбудеться унікальна подія, а саме, показ (т. зв. 
“Fashion Show”) українських традиційних народних строїв із колекції Віри Наконечної, 
присвячений Дню Матері. Цей захід відбудеться у залі нашого Українського Католицького 
Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття у Філядельфії та включає “cocktail” і 
обід. Благодійний даток всього $30.00 від особи. Початок імпрези в год. 1-ій пополудні. З 
замовленнями просимо телефонувати до: Тоні Катрук-Мейбері – 215-668-3656 або Оксани 
Якимів – 267-254-2671. Замовлення приймаються тільки до 1-го травня. Запрошуємо 
громаду до численної участи для підтримки нашої Катедри. 

FASHION SHOW OF UKRAINIAN TRADITIONAL COSTUMES 
On Sunday, May 6, 2018, our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate 
Conception in Philadelphia sponsors an unique event -- "Fashion Show" of traditional Ukrainian 
folk costumes from the collection of Vira Nakonechny in honor of the Mother's Day. This event 
will be held at our Cathedral Hall and includes a "cocktail" and a lunch. Admission is only 
$30.00 per person. For reservations please call: Tonia Katruk-Mayberry - 215-668-3656 or Oksa-
na Yakymiv - 267-254-2671. Reservations must be made before May 1st. Please join us for this 
great event of presentation of our beautiful Ukrainian culture and to support our Cathedral. 

SVIACHENE RAFFLE WINNERS 
Deep thanks go to all who supported the Sviachene Raffle. Congratulations to the following three winners of the raffle drawing: Kon-
rad Family - 1st Prize winner of $200.00; Paul Kolodchak - 2nd Prize winner of $125.00; Helen Hruszanyk - 3rd Prize winner of 
$75.00. All three winners have returned their winning prizes back to our Cathedral Parish. Congratulations again on your win and 
thank you very much and God bless you! 

ÑËÓÆÁÀ ÁÎÆÀ ÇÀ ÌÀÒÅÐ²Â ÍÀØÎ¯ ÏÀÐÀÔ²¯ / MOTHER’S DAY REMEMBRANCE LITURGY 
Äðóãà íåä³ëÿ ì³ñÿöÿ òðàâíÿ — Äåíü Ìàòåð³. Â öþ íåä³ëþ, ó Ñâÿò³é Ë³òóðã³¿, ÿêà áóäå â³äïðàâëÿòèñÿ íà Äåíü 
Ìàòåð³ 13 òðàâíÿ, ìè çãàäàºìî âñ³õ íàøèõ ìàòåð³â: òèõ ùî º ç íàìè ³ òèõ, ùî, íà æàëü, âæå â³ä³éøëè â³ä íàñ. Ç 
âàøèìè êîíâåðòêàìè, âè çíàéäåòå êîíâåðòêó, íà ÿê³é ïèøå “Mother’s Day Mass Remembrance”. Ïðîñèìî 
íàïèñàòè ³ìåíà ìàòåð³â ³ ïîâåðíóòè öþ êîíâåðòêó ÿêíàéøâèäøå, щоб у цей день згадати живих і померлих 
наших матерів. 
Second Sunday of May we will celebrate Mother’s Day. We would like to remember our mothers: both living and deceased, in the 
Divine Liturgy, which will be celebrated on Mother’s Day, May 13. There is a special envelope marked “Mother’s Day Mass Re-
membrance” in your donation envelope box. Please list the names of mothers you would like to have prayed for, and return it as soon as possible. 

POSTURE DURING EASTER SEASON 
During the season of the Pentecost, which extends from Easter to the Descent of the Holy Spirit, as a sign of the joy of the Resurrec-
tion we do not make any bows, nor do we kneel. The Council of Nicea (325) gave us the following rule regarding the matter: “Since 
there are some who kneel on the day of the Lord and during the season of the Pentecost, for the sake of uniformity in all eparchies, 
the Council decrees that during that time prayers be offered up to God while standing” (canon 20). A similar decree was issued by the 
Sixth Ecumenical Council in the 90th rule. Also, the prayer “Heavenly King” is not recited until Pentecost Sunday. 

Collection for Catholic Home Missions Appeal Financially Benefits Our Archeparchy; 
Please Be Generous in Your Offerings During Our Parish Collection for Catholic Home Missions 

The annual collection for the Catholic Home Missions Appeal will be taken up in all parishes of our Philadelphia Archeparchy the 
weekend of April 28-29. The resources from this collection provide grants for projects to strengthen the faith of the people in the 
United States.  Over forty percent of all dioceses in the United States, over 80 dioceses, receive Catholic Home Missions financial 
support.  Our Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia will receive funding from this collection in the sum of $125,000 for 
the year 2018, far in excess of the amount collected from our parishes. Your generous support of this collection will continue to pro-
vide to our Archeparchy much needed resources for our Seminary, Religious Education, Evangelization, Communication (the muse-
um, The Way and website), Mission Parishes, and Human Life Ministries, and other areas of faith development.  Thank you for your 
financial support of the Catholic Home Missions Appeal. 

Збірка на Католицьку Home Mission – це фінансова підтримка нашої Архиєпархії;  
просимо вас бути щедрими  у своїх пожертвах під час парафіяльної збірки на Католицьку  Home Mission 

Щорічна збірка на Католицьку Home Mission буде проведена в усіх парафіях нашої Філадельфійської  Архиєпархії 28-29 
квітня.  Ресурси  з цієї збірки  повертаються  до нас  ґрантами на проекти з укріплення віри наших вірних в США.   Понад 40 
% дієцезій у США, а власне понад 80 дієцезій, отримують фінансову підтримку від Католицької Home Mission.  Наша 
Українська Католицька Архиєпархія Філадельфії в 2018 р.  отримає з цієї збірки 125,000 дол., що  набагато більше того, що 
збирають наші парафії.  Ваша щедра підтримка цієї збірки дозволить продовжити забезпечення нашої Архиєпархії такими 
необхідними ресурсами для нашої Семінарії, на  програми катехизації, євангелізацію, комунікацію (музей, газета «Шлях», 
веб-сторінка, місійні парафії, програми захисту людського життя) та інші ділянки релігійного розвитку.  Дякуємо вам за 
фінансову підтримку Католицької Home Mission. 

OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF APRIL 21-22, 2018 
Basket: $1770.00; Candles: $209.00; Kitchen: $550.00; Bingo: $1200.00; Others: $911.10 

May our Lord God bless you for your generosity to our Cathedral and remember that God will reward you. 
 

Нехай Добрий Господь винагородить вас за вашу щедрість для вашої Катедри. 

Please remember about your Cathedral in your Testament!Пам’ятайте, будь-ласка, про вашу Катедру в своєму заповіті! 
 

ALL ARE WELCOME TO COME TO THE PARISH HALL AND TRY OUR DELICIOUS FOODS & PYROHY 
DEEP THANKS GO TO OUR KITCHEN VOLUNTEERS FOR YOUR HELP! 

SINCERE THANKS GO TO ANNA MAXYMIUK, MARY FEDORIN & LUBA CYHAN FOR YOUR DONATIONS! 
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HOLY CONFESION / СВЯТА СПОВІДЬ 
 Please use a Sacrament of Reconciliation available in our Cathedral at Saturday’s (4:30pm) and at both Sunday’s (9:00am 
and 10:30am) Divine Liturgies. We are thankful to our visiting priests (Fr. Gregory Maslak and Fr. John Fields) for gladly offering 
their time to hear Confession and thus help us to reconcile with our Lord Jesus Christ! 
    Ласкаво просимо скористати з нагоди відбути Святу Сповідь у нашому Архикатедральному храмі під час Святих Літургій 
у суботу (4:30 веч.) та у неділю (о 9:00 та 10:30 год. ранку). Ми щиро вдячні священикам (о. Григорій Маслак і о. Іван 
Філдс), котрі радо жертвують свій час для Св. Сповідей, і, разом з тим, допомагають нам примиритися з нашим Господом! 

CATHEDRAL ROOF REPAIR 
For the last several years there are a few roof leaks in our Cathedral. After contacting a roof repair company it was agreed 

that there is a need for roof repair by patching and sealing of the Cathedral dome and around stain glass windows. All of this requires 
a lot of works and leads to expenses. Total cost for this work is $65,000.00. We ask our Parishioners and all the people of good will 
to support this project and contribute to the specially established fund, which will serve to cover the costs for this repair. Please make 
your generous donations to the Ukrainian Catholic Cathedral. So far we have received these donations: $1000.00 - Michael Casmer, 
Donna & Joseph Dobrowolskyj; $500.00 - anonymous, John Schpylchak; anonymous, Michael & Eva Sosnowyj, Roxolana Horbow-
yj, James & Barbara Magura; $400.00 - anonymous; $300.00 - Theodosia & Christina Hewko, Barbara Bershak; $250.00 - Marc 
Zaharchuk, Walter & Mary Fedorin, Kеnneth Hitchins, Rita Malinowski; $200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw, Wasyl Makar, Douglas 
Nefferdorf, anonymous, Walter & Anna Chajka; $170.00 - Stephanie Pogas (Temple University student); $100.00 - Alexander & 
Alyson Fedkiw, Olga Simeonides, Teresa Siwak, Patrycia & Lydia Myr, Anna Siwak, Anna Smolij, John & Donna Sharak; $80.00 - 
Zdorow Family. Total as of this weekend is: $8900.00. Only $56,100.00 left. May our Lord Jesus Christ reward you hundredfold 
for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU! 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА У КАТЕДРАЛЬНОМУ ХРАМІ / CATHEDRAL PARISH REGISTRATION CARD  
 Поміж конвертами для пожертв на 2018 рік знаходиться «Registration Card». Просимо заповнити потрібну 
інформацію та повернути наступної неділі з вашою недільною пожертвою. Ми намагаємось поновити список всіх нашин 
парафіян з правильною інформацією (адреса, домашній і мобільний телефони, елекртонна адреса) для кращого зв’язку у разі 
потреби. Щиро дякуємо за вирозуміння та сподіваємось на вашу співпрацю. 
     When you received a new 2018 donation envelope box there you can find a “Registration Card”. Please fill in all the required in-
formation (same as last year, new or updated) and return it in Sunday collection basket or send it to the office. The Parishioners direc-
tory list with the correct contact information has to be updated and we need your cooperation in this matter. Thank you.  

PLEASE PRAY FOR THE SICK — ПРОСИМО МОЛИТИСЬ ЗА ХВОРИХ 
Просимо подати імена своїх рідних або знайомих, котрі перебувають у стані хвороби та потребують нашої молитовної 
допомоги щодо швидшого одужання. Також пам’ятаймо у своїх молитвах за тих, хто не може вийти з дому або перебуває у 
старечому домі чи шпиталі. Молімось за здоров’я та одужання (імена надруковані по англійськи нижче): 
Please submit the names of your relatives or friends that do not feel well so that they could be included in bulletin and we could pray 
for them who need to restore their health. Also, remember in your prayers all those who are homebound, in care facilities or impeded 
by illness. Pray for the well being and health of: Fr. Ruslan Romaniuk, Maria Jackiw, Peggy Konzerowsky, Michael Lubianetsky,  
Maria Plekan, Jack Righter, Rosalie Senick, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Olha Rybak, Bohdan Makar, Dana & Vitalij Karlo 
Dzindziura, Paul Gerber, Jr. 

CONFESSIONS — СПОВІДІ 
 If you would like to receive the grace of forgiveness in the Mystery of Confession, a priest is available to hear confessions every half hour 
before the Divine Liturgy, i.e. at 4:00 p.m. on Saturdays and at 8:30 a.m. and 10:15 a.m. on Sundays. Most of the times we have visiting priests 
during the Divine Liturgies. Avail yourself to God’s gifts of mercy and spiritual renewal. If you are admitted to the hospita l, or at home and would like 
a priest to visit you, please call the Cathedral office at 215-922-2845, or in case of an emergency call at 908-217-7202. 
 Отримати дар Святої Тайни Сповіді можна до початку Божественних Літургій: з 4:00 год. вечора щосуботи та з 8:30 ранку і з 10:15 
щонеділі. Також дуже часто є кілька священиків, котрі є присутні у сповідальниці під час Святих Літургій. Скористаймося цими дарами 
Божого милосердя для свого духовного оновлення. Якщо ви потрапили до шпиталю, або вдома і бажаєте, щоби хтось зі священиків 
відвідав вас, просимо зателефонувати до Катедрального офісу за номером 215-922-2845, або у випадку нагальної потреби телефонуйте 
за номером 908-217-7202. 

BAPTISMS — ХРЕЩЕННЯ 
 The Sacraments of Baptism and Chrismation are administered upon a request by the parents, or an adult who wishes to be baptized. 
Please contact Fr. Roman Pitula to make arrangements at least two weeks in advance. 
 Св. Тайни Хрещення та Миропомазання уділяються на прохання батьків або дорослого, який бажає охреститися. Просимо 
звернутися до о. Романа Пітули принймні за два тижні наперед. 

MARRIAGES — ОДРУЖЕННЯ 
 The Sacrament of Marriage requires a time of spiritual preparation. Couples planning to be married are asked to make an appointment 
with Fr. Roman Pitula to set a date for a wedding and begin preparations (including Pre-Cana) at least six months before the wedding. 
          Тайна Подружжя вимагає певного духовного приготування. Тому подружжя, які планують одружитися, мають зустрітися з о. Романом 
Пітулою, щоб визначити дату та почати приготування принаймні за шість місяців перед шлюбом. 

ASK THE PASTOR  
QUESTION:  Do we need to venerate the festal icon (on the tetrapod) when we come to the Holy Communion? 
ANSWER:  No. However, there is nothing wrong with it, either, but the best way of doing this is to venerate that 
icon before the Divine Liturgy, when you just entered the church or after the Divine Liturgy, when you are ready to leave. 
Since our tetrapod (small table) is so close to the Ambo (Amvon), we inadvertently pass it when approaching the Holy 
Communion. Therefore, our desire to venerate the festal icon is quite natural and understandable, but we have to pay at-
tention to what is more important right now, and it is the HOLY EUCHARIST. Since we are on this subject, let us remember that 
when we come up for Holy Communion we should have our arms crossed on our chest, come close to the Cup and refrain from mak-
ing a sign of the cross right before the Communion and immediately after, out of fear of knocking the Cup out of the priest’s hands. 
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MEMO FROM GOD 
To: YOU 
Date: TODAY 
From: THE BOSS 
Subject: YOURSELF; Reference: LIFE 
 I am God. Today I will be handling all of your problems. Please remember that I do not need your help.  
If life happens to deliver a situation to you that you cannot handle, do not attempt to resolve it. Kindly put it in the SFGTD 
(something for God to do) box. All situations will be resolved... but in My time, not yours.  
Once the matter is placed into the box, do not hold onto it by worrying about it. Instead, focus on all the wonderful things that are 
present in your life now. 
If you find yourself stuck in traffic; Don't despair. There are people in this world for whom driving is an unheard of privilege.  
Should you have a bad day at work; Think of the man who has been out of work for years.  
Should you despair over a relationship gone bad; Think of the person who has never known what it's like to love and be loved in 
return.  
Should you grieve the passing of another weekend; Think of the woman in dire straits, working twelve hours a day, seven days a 
week to feed her children.  
Should your car break down, leaving you miles away from assistance; Think of the paraplegic who would love the opportunity to 
take that walk.  
Should you notice a new gray hair in the mirror; Think of the cancer patient in chemo who wishes she had hair to examine.  
Should you find yourself at a loss and pondering what is life all about, asking what is my purpose? Be thankful. There are those 
who didn't live long enough to get the opportunity.  
Should you find yourself the victim of other people's bitterness, ignorance, smallness or insecurities; Remember, things could be 
worse. You could be one of them!  
Should you decide to send this to a friend, thank you. You may have touched a life in ways you will never know! 

* * * 
Ліна Костенко про ЧОРНОБИЛЬ 
Атомний Вій опустив бетонні повіки.  
Коло окреслив навколо себе страшне.  
Чому Звізда-Полин упала в наші ріки?!  
Хто сіяв цю біду і хто її пожне? 
Хто нас образив, знівечив, обжер? 
Яка орда нам гідність притоптала? 
Якщо наука потребує жертв, —  
чому ж не вас вона перековтала?! 
Загидили ліси і землю занедбали.  
Поставили АЕС в верхів'ї трьох річок. 
То хто ж ви є, злочинці, канібали?!  
Ударив чорний дзвін. І досить балачок. 
 В яких лісах іще ви забарложені? 
Що яничари ще занапастять? 
І мертві, і живі, і ненароджені  
нікого з вас довіку не простять! 

* * * 
HUMOR  SCIENTOLOGY VS. GOD 
 God is sitting in heaven when a scientist says to Him... "God, we don't need you anymore. Science has finally figured out a 
way to create life out of nothing - in other words, we can now do what you did in the beginning." 
"Oh, is that so? Tell Me," replies God. 
"Well," says the scientist, "we can take plain dirt and form it into the likeness of you, and breathe life into it, thus creating man." 
"Well, that's very interesting... show me," says God. 
So the scientist bends down to the earth and starts to mold the soil into the shape of a man. 
"No, no, no..." interrupts God, "Get your own dirt." 
 

СМІЄМОСЬ РАЗОМ...  СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
У Совєтському Союзі на куплений автомобіль доводилося чекати десять років. Тільки одна з семи совєтських 
сімей мала авто. Щоби купити машину, спершу треба було пройти певні процедури й внести гроші заздалегідь. 
Так ось. Один чоловік заплатив гроші, оформив усі папері, й продавець каже до нього: — Приходьте за вашою 
автівкою через десять років. 
А покупець запитує: — Зранку чи після обіду? 
Продавець: — Цілих десять років чекати! То ж яка різниця: зранку чи після обіду? 
— Розумієте, зранку має прийти водопровідник. 

A few words of God’s Wisdom…   Кілька слів Божої Мудрості... 
    God, grant me the serenity        Боже! Дай мені душевний спокій 
to accept the things I cannot change,    прийняти те, що не можу змінити; 
courage to change the things I can, and   силу змінити те, що можу змінити і 
wisdom to know the difference.    мудрість відрізнити перше від другого. 

Ліси хриплять застуджено, як бронхи. 
У Зоні тиша. Тиша гробова. 
Лиш мілітарним привидом епохи  
«Чорнобиль-2» над лісом проплива.  
Фантом, кістяк, антена дальніх стежень, 
він прихопив ті сосни під пахви. 
Там спить їжак. їжак узимку лежень. 
І ніч іде з ліхтариком сови. 
Там мох скубе косулька ще не вбита. 
У пнях живуть древлянські ще боги. 
Там все друкує ратички й копита  
і вишиває хрестиком сніги. 
Але, ліси розсунувши плечима,  

фантом іде, куди його не ждуть. 
І тільки села мертвими очима  
його у далеч тоскно проведуть. 
Йому не треба кленів і акацій,  
ні голосів, ні мальви на тину. 
Вже навіть ржавим залишком локацій  
він може думать тільки про війну. 
Не ясні зорі і не тихі води. 
На всі ліси нікого і ніде. 
А він стоїть. Він цар Антиприроди. 
І на вітрах антенами гуде. 

Ліна Костенко — ЧОРНОБИЛЬ-2 


