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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 

C 
H 
R 
I 
S 
T 
 
I 
S 
 

B 
O 
R 
N 
! 
 
 

G 
L 
O 
R 
I 
F 
Y 
 

H 
I 
M 
! 

Х 
Р 
И 
С 
Т 
О 
С 
 

Р 
О 
Ж 
Д 
А 
Є 
Т 
Ь 
С 
Я 
! 
 

С 
Л 
А 
В 
І 
М 
О 
 

Й 
О 
Г 
О 
! 



The Cathedral Bulletin  Sunday, January 6, 2019  Year 133, Issue 1 PAGE 2 

 

THE SCHEDULE OF DIVINE SERVICES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖ IНЬ 

 
 

 

 
4:30pm 

EVE OF THEOPHANY OF OUR LORD — НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ 
Hierarchical Divine Liturgy — SOLEMN WATER BLESSING 

Архиєрейська Свята Літургія — ЙОРДАНСЬКЕ ВОДОСВЯТТЯ 

 
Eng. 
Англ 

Субота 
5 січня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 

9:00ам 
 
 
 

10:30ам 

THEOPHANY OF OUR LORD -- БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ 
Festal Tone Titus 2:11-14 & 3:4-7  Gospel: Mt. 3:13-17 

 

Hierarchical Divine Liturgy — Архиєрейська Свята Літургія 

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

Hierarchical Divine Liturgy — SOLEMN WATER BLESSING 
+Petro Revilyak   —   Daughter, Son-in-Law, Grandchildren 
Архиєрейська Свята Літургія — ЙОРДАНСЬКЕ ВОДОСВЯТТЯ 
+Петро Ревіляк  —   Дочка, зять, внуки 

 
 

Engl. 
Англ 

 
 

Ukr. 
Укр. 

НЕДІЛЯ 
 

6 січня 
 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

10:00ам 

РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА(Юліян. календар) 
NATIVITY OF OUR LORD JESUS CHRIST (Julian calendar) 

За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

For Health & God’s blessings for all our parishioners 

 
 

Ukr. 
Укр. 

Пон. 7 січ. 
КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

+Jurij Fedorijczuk  —  Vera Shapowalenko 
+Юрій Федорійчук  —  Віра Шаповаленко 

 
івт.8 січ. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Roman Hodowanec  —  Joseph & Katheryn Graf 
+Роман Годованець  —  Джозеф і Кетрин Ґраф 

 
Сер.9 січ. 

КАПЛИЦЯ 

 
  

There is no Divine Liturgy 
Святої Літургії не буде 

 
етв.10 січ. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Piter Wikarczuk  —  Maria Wikarczuk 
+Пітер Вікарчук  —  Марія Вікарчук 

 
ят.11 січ. 
КАПЛИЦЯ 

 
 
 

 

4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
+Anna, Michael Misiewitz and all deceased family members — 
       Caroline Lewis 
+Анна, Майкл і всіх померлих з родини — Керолайн Люіс 

 
 

Engl. 
Англ 

Субота 
12 січня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 
 

3:00pm 

SUNDAY AFTER THEOPHANY 
НЕДІЛЯ ПІСЛЯ БОГОЯВЛЕННЯ 

Tone 1  Eph. 4:7-13  Gospel: Mt. 4:13-17 
 

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

+Roman Hodowanec  —  Family 
+Роман Годованець  —  Родина 
 

Festival of Christmas Carols — Фестиваль Різдвяної Коляди 

 
 
 

Engl. 
Англ 

 

Ukr. 
Укр. 

НЕДІЛЯ 
 

13 січня 
 

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 intentions: 
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 

 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: 

INSTRUCTION FOR RECEIVING HOLY COMMUNION/ 
 Please come forward, tilt your head back slightly, open your mouth wide, (do not stick out your tongue and do not say, 
“Amen”). After priest gives you the Holy Eucharist, close your mouth, consume the Holy Eucharist, and return to your place. 
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OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF DECEMBER 29-30, 2018 
Basket: $5299.00; Christmas: $5463.00; Flowers: 125.00; Caroling: $192.00; Feast: $441.00; Candles: $675.00; 

Kitchen: $500.00; Bingo: $1200.00; Other: $374.00 
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!  

OBSERVATION OF THE FAST ON THE EVE OF THEOPHANY / ÄÎÒÐÈÌÀÍÍß ÏÎÑÒÓ ÍÀ ÙÅÄÐÈÉ ÂÅ×²Ð 
 On January 5, on the Eve of Theophany, before “Shchedryy Vechir”, we observe a strict fast from midnight until the Holy 
Supper and on until midnight, January 6. This requires abstinence from meat (dairy products allowed) for everyone between ages 14-
59. Children under 14 and those who are 60 and older are exempt from the fast, but it is recommended to observe if so desired. 
 5 ñ³÷íÿ, â Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ, ìè äîòðèìóºìîñÿ ñòðîãîãî ïîñòó â³ä ï³âíî÷³ äî Ùåäðî¿ Âå÷åð³, ³ â³ä Ùåäðî¿ Âå÷åð³ 
àæ äî ï³âíî÷³, 6 ñ³÷íÿ. Цьîãî äíÿ ñòðèìóþòüñÿ â³ä âæèвання ì’ÿñà (ìîëî÷í³ ñòðàâè äîçâîëÿþòüñÿ) âñ³ â³êîì ì³æ 14 òà 59 
ðîê³â. Ä³òè äî 14 ðîê³â òà 60 ³ ñòàðø³ íå º çîáîâ’ÿçàíèìè ïîñòèòè, àëå ðåêîìåíäîâàíî çà áàæàííÿì. 

2019 CHURCH OFFERING ENVELOPES ARE NOW AVAILABLE IN OUR CATHEDRAL 
The 2019 offering envelopes are now available in our Cathedral. Please pick them up (if you have not done so as yet) to use for next 
2019 year. Parishioners at the age of 18 and older have to have their individual offering envelopes for regularly usage in order to be 
considered as active parishioners. If you do not have envelopes or cannot find your name, please contact Fr. Roman Pitula, Cathedral 
Rector. We welcome all new Parishioners to our Cathedral Parish and they are kindly requested to register to the Parish. 

КОНВЕРТИ ПОЖЕРТВ НА 2019 РІК БОЖИЙ 
Просимо взяти (якщо ви цього ще не зробили) ваші конверти пожертв на 2019 рік, котрі ви можете знайти при вході до 
нашої Катедри. Просимо ласкаво всіх парафіян вживати приготовані конверти та бути активними і практикуючими 
парафіянами. Якщо ви з якихось причин не можете знайти конверти з вашим іменем, просимо звернутися до о. Романа 
Пітули. Також просимо нових парафіян реєструватися, а ми всі щиро вітаємо вас у нашій Архикатедральній парафії. 

CATHEDRAL PARISH REGISTRATION CARD  
 When you received a new 2019 donation envelope box there you can find a “Registration Card”. Please fill in all the re-
quired information (same as last year, new or updated) and return it in Sunday collection basket or send it to the office. The Parish-
ioners directory list with the correct contact information has to be updated and we need your cooperation in this matter. Thank you. 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА У КАТЕДРАЛЬНОМУ ХРАМІ  
 Поміж конвертами для пожертв на 2019 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. 

THEOPHANY BLESSING OF HOMES / ÉÎÐÄÀÍÑÜÊÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß ÄÎÌ²Â 
 In your donation envelope box you can find “Blessing of Homes” request card. Fr. Roman would be pleased to visit you, 
your Family and your house with the Annual Jordan Blessing. Please fill out this card, indicate possible date and time, and return it as 
soon as possible in the collection basket or contact Rectory Office at 215-922-2845 at your convenience if you would like to have 
your house blessed some time after Theophany.  
 Êîëè âè îòðèìàëè íîâ³ êîâåðòêè íà íàñòóïíèé ð³ê, òî çàóâàæèòå, ùî òàì áóäå êàðòêà “Blessing of Homes” — 
“Áëàãîñëîâåííÿ Äîìó”. Пðîøó ïîâåðíóòè çàïîâíåíó êàðòêó, по-можливості зазначивши день та зручний для вас час. Ïðîøó 
òàêîæ çàóâàæèòè, ùî º äâà âèäè áëàãîñëîâåííÿ äîìó: áëàãîñëîâåííÿ íîâî¿ õàòè (ÿêùî âè ïåðåñåëèëèñÿ) ³ Éîðäàíське 
áëàãîñëîâåííÿ äîìó. ßêùî âàø ä³ì íå áóâ áëàãîñëîâåííèé ÿê âè ïåðåñåëèëèñÿ, ïðîсимо ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ зателефонувати 
до Катедрального офісу за номером 215-922-2845. 

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 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, котрі радо жертвують 
свій час для Св. Сповідей, і, разом з тим, допомагають нам примиритися з нашим Господом! 

CATHEDRAL ROOF REPAIR (updated) 
For the last several years there are a few roof leaks in our Cathedral. Total cost for this work is $65,000.00 (roof repair by 

patching and sealing of the Cathedral dome and around stain glass windows). 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: $2500.00 - Kowal Family; 
$2000.00 - Donna & Joseph Dobrowolskyj; $1000.00 - Michael Casmer, Maria Wikarczuk; $500.00 - anonymous, John Schpylchak; 
anonymous, Michael & Eva Sosnowyj, Roxolana Horbowyj, James & Barbara Magura, Walter & Mary Fedorin, Marc Zaharchuk, 
Nicholas & Maria Denkowycz; $400.00 - anonymous; $300.00 - Theodosia & Christina Hewko, Barbara Bershak; $275.00 - John & 
Paula Finley (in memory of Bishop Walter Paska); $250.00 - Kеnneth Hitchins, Rita Malinowski, Alexander & Alyson Fedkiw; 
$200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw, Wasyl Makar, Douglas Nefferdorf, anonymous, Walter & Anna Chajka, Maria Jackiw; $170.00 
- Stephanie Pogas (Temple University student); $150.00 - Michael Woznyj; $100.00 - Olga Simeonides, Teresa Siwak, Patrycia & 
Lydia Myr, Anna Siwak, Anna Smolij, John & Donna Sharak, Irene Harlow, Roma Kohut; $80.00 - Zdorow Family; $50.00 - anony-
mous, Anna Krawchuk, Anton Tyszko. Total as of this weekend is: $15,625.00. Only $49,375.00 left. May our Lord Jesus Christ 
reward you hundredfold for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU! 
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ФЕСТИВАЛЬ РІЗДВЯНОЇ КОЛЯДИ  
В неділю, 13-го січня 2019 року Божого у нашому Архикатедральному Соборі Непорочного 

Зачаття в Філадельфії, о 3-й годині пополудні відбудеться Фестиваль Різдвяної Коляди. Будуть 
виступати хори з різних парафій. Щиро запрошуємо всіх. 

ANNUAL FESTIVAL OF CHRISTMAS CAROLS 
Annual Festival of Christmas Carols will be held on Sunday, January 13, 2019 at 3 p.m. at the Ukraini-

an Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. Choirs from different parishes will partici-
pate. Everyone is welcome. 

СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ» / “MOTHERS IN PRAYER” 
 Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у четвер 7 лютого (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. 
 Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday February 7 rd (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. 

CATHECHISM CLASSES / КАТЕХИТИЧНІ КЛАСИ 
 Our Cathedral Parish catechism classes are being held each Sunday at Cathedral Rectory. Classes will be 
held 11:45am till 12:30 pm. It is important for parents to have their children attend. Please bring and trust your pre-
cious children to us so they can learn about our God and grow as good and faithful Christians. Contact our Cathedral 
Pastor or Missionary sisters for more information and to sign up for classes. 
 У нашій Катедральній парафії проводяться катехитичні класи для наших парафіяльних дітей, котрі 
відбуваються кожної неділі вранці з 11:45 год. ранку до 12:30 по обіді. Дуже важливо, щоб батьки 
приводили дітей для навчання. Довірте нам своїх дорогоцінних дітей, щоб вони могли навчатися про 
Господа нашого Бога та виростали добрими і ревними християнами. 

ПРОСИМО МОЛИТИСЬ ЗА ХВОРИХ / PLEASE PRAY FOR THE SICK 
 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 facili-
ties or impeded by illness. Pray for the well being and health of: Fr. Ruslan Romaniuk, Deacon Michael Waak, Maria Jackiw, Peg-
gy Konzerowsky, Michael Lubianetsky, Maria Plekan, Jack Righter, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Bohdan Makar, Dana & 
Vitalij Karlo Dzindziura, Paul Gerber, Jr, Daria Zaharchuk. 

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 be-
fore 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 hospital, 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 принaймні 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        (questions-answers) 
QUESTION:  Now we tell people it’s good to go to Communion weekly, but in the Bible it says, ‘Go into your 
closet and pray’. Isn’t it better if people don’t show off how much they love God?  
ANSWER:  “...But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret; 
and your Father who sees in secret will reward you.” (Matthew 6.6). Yes, it’s best if you don’t show off how much 
you love God. But receiving Holy Communion is not showing off, and neither is staying in the pew. Holy Commun-
ion is the way we worship God and have communion with Him. Receiving Holy Communion is our Christian duty 
and obligation and there’s nothing ‘show off’ about it. In other words, Jesus calls us to come and receive His Body 
and Blood in Holy Communion at every Liturgy. He says, “Take, eat, this is my body.” And “Drink of this, all of 
you, for the remission of your sins.” And when the priest brings out the Holy Communion, he announces – standing in for Jesus – 
“With faith, and in the fear of God, draw near!” We’re not showing off when we are obedient to Him and His call to us.  
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A touching poem about an innocent girl who was killed in an accident caused by a drunk driver. Please don’t drink and drive.  
             Author Unknown 
I went to a party, Mom, I remembered what you said. 
You told me not to drink, Mom, so I drank soda instead. 
I really felt proud inside, Mom, the way you said I would. 
I didn’t drink and drive, Mom, even though the others said I 
should. 
I know I did the right thing, Mom, I know you were always right. 
Now the party is finally ending, Mom, as everyone is driving out 
of sight. 
As I got into my car, Mom, I knew I’d get home in one piece. 
Because of the way you raised me, so responsible and sweet. 
I started to drive away, Mom, but as I pulled out into the road 
the other car didn’t see me, Mom, and hit me like a load. 
As I lay there on the pavement, Mom, I hear the policeman say, 
the other guy is drunk, Mom, and now I’m the one who will pay. 
I’m lying here dying, Mom. I wish you’d get here soon. 
How could this happen to me, Mom? My life just burst like a 
balloon. 
There is blood all around me, Mom, and most of it is mine. 
I hear the medic say, Mom, I’ll die in a short time. 
I just wanted to tell you, Mom, I swear I didn’t drink. 
It was the others, Mom. The others didn’t think. 
He was probably at the same party as I. 
The only difference is he drank and I will die. 

* * * 
ВОВК У ВИФЛЕЄМІ 

В околицях Вифлеєму жив собі один вовк. Він був справжнім пострахом для тутешніх пастухів, які мусили 
цілими ночами стерегти від нього стада своїх овець. Хтось із пастухів завжди залишався на сторожі, а вовк усе ходив 
голодний, підступний і злий. 

Та ось настала дуже дивна ніч. Пасовиська сповнилися світлом, музикою і життям. Скрізь звучали дивовижні 
ангельські пісні. Народилося дитятко - такий маленький рожевий клубочок. Вовк здивувався, що прості суворі пастухи, 
всі як один, побігли, аби уздріти дитя. «Скільки метушні через це людське щеня», - подумав про себе вовк і крадькома 
рушив услід за пастухами. Коли побачив, що пастухи заходять до стаєнки, зупинився у тіні і став чекати. Пастухи 
принесли дари, привітали чоловіка і жінку, шанобливо поклонилися дитині і вийшли. Чоловік і жінка, виснажені, 
стомлені працею і неймовірними пригодами, що їм приніс той день, заснули. Хитрий вовчисько лише о цій порі 
пробрався до стаєнки, отож його ніхто не помітив, хіба дитя. Воно відкрило свої великі оченята і дивилося на 
видовжений вовчий писок, а звір крок за кроком, поволі, але невблаганно підходив щораз ближче. Вовк відкрив пащу, 
висолопив гарячого язика, а очі його горіли, немов жарини. Проте дитя не виявляло ознак страху. 

«Ласий шматочок», - подумав вовк. Його гарячий подих уже сягав дитини. Звір увесь зібрався, аби схопити 
крихітну здобич. І в ту саму мить дитяча рука, немов маленька тендітна квітка, ласкаво й ніжно погладила його по 
голові. Уперше хтось так доторкнувся до його жорсткої і кудлатої щетини. А далі голосом, якого вовк зроду не чув, 
дитя сказало: «Вовче, я дуже люблю тебе». 

І тоді у темній стаєнці сталося щось неймовірне. Вовча шкіра розтріскалася і впала на землю, а з неї з’явився 
чоловік, який тут же упав на коліна, поцілував рученята дитятка і став у тиші молитися. Потому той, хто був спершу 
вовком, вийшов зі стаєнки і з піднесеною догори головою і звіщав усім: «Народилося Боже Дитя, яке дасть вам 
справжню свободу! Прийшов Месія, Він нас перемінить!» 

Перемінювати створіння через любов - такий був Божий план. Невже, вдається він лише з тваринами... 

* * * 
HUMOR:   Teacher: “George Washington not only chopped down his father’s cherry tree, but also admitted it. 
Now, Louie, do you know why his father didn’t punish him?” 
Louie: “Because George still had the axe in his hand.” 

СМІЄМОСЬ РАЗОМ...  ТІСТО... 
Мати учинила тісто і поставила на печі, щоб підійшло. А маленькі котенята гралися на комині над макітрою. От 
одне плюсь та й упало в тісто. А мати тим часом сина просить: 
— Полізь, синку, на піч, подивись, чи зійшло тісто. 
— Ой мамо, ідіть скоріше сюди, — гукає синок з печі, — тісто зійшло, уже й очі витріщило! 

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. 

Why do people drink, Mom? It can 
ruin your whole life. 
I’m feeling sharp pains now. Pains 
just like a knife. 
The guy who hit me is walking, 
Mom, and I don’t think it’s fair. 

I’m lying here dying and all he can do is stare. 
Tell my brother not to cry, Mom. Tell Daddy to be brave. 
And when I go to heaven, Mom, put “Daddy’s Girl” on my 
grave. 
Someone should have told him, Mom, not to drink and drive. 
If only they had told him, Mom, I would still be alive. 
My breath is getting shorter, Mom. I’m becoming very 
scared. 
Please don’t cry for me, Mom. When I needed you, you were 
always there. 
I have one last question, Mom, before I say good bye. 
I didn’t drink and drive, so why am I the one to die? 
This is the end, mom, I wish I could look you in the eye, 
To say these final words, mom, I love you and goodbye. 


