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

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 Our 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 Reverend Fr. Roman Pitula, Cathedral Rector 
Всечесніший о. Роман Пітула, Парох Катедри 

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 

The Most Reverend Borys Gudziak 
Archbishop-Metropolitan of Philadelphia for Ukrainian Catholics 

Високопреосвященний Владика Борис Ґудзяк  
Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський для Українців-Католиків 
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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 

 
Engl 
Англ 

Субота 
26 жовтня 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 

9:00ам 
 
 

10:30ам 

20th SUNDAY PENTECOST 
20-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА 

Tone 3  Gal. 1:11-19 Gospel: Lk. 7:11-16 
 

+Ronald Maxymiuk, Jr.   —  Ronald Maxymiuk, Sr. 
+Рональд Максимюк, мол. —  Рональд Максимюк, ст. 
For Health & God’s blessings for Bohdan, Maria, Mykhajlo, Kateryna, 
Tetyana, Oleksij, Ivan  —  Ivanna Baran 
За здоров’я та Боже благословення Богдана, Марії, Михайла, Катерини, 
Тетяни, Олексія, Івана  —  Іванна Баран 

 
Engl 
Англ 

 

 
Ukr 
Укр 

НЕДІЛЯ 
 

27 жовтня 
 

КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

For Health & God’s blessings for Mykhaylo Yakymiv — Family 
За здоров’я та Боже благословення Михайла Якиміва — Родина 

 
Пон. 28жовт. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Stefan Jurczak   —  Michael Jurczak 
+Стефан Юрчак  —  Майкл Юрчак 

 
Вівт.29жовт. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

For Health & God’s blessings for Jim Lentine — Komar Family 
За здоров’я та Боже благословення Джим Лентин — Родина Комар 

 
Сер. 30жовт. 
КАПЛИЦЯ 

 
  

There is no Divine Liturgy 
Святої Літургії не буде 

 
Четв.31жовт.  
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Kaziemiera Mykietiuck  —  Family 
+Казиміра Микитюк  —  Родина 

 
П’ят.1лист 

КАПЛИЦЯ 

 
 
 

 
4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 
Divine Liturgy 
Божественна Літургія 

 
Engl 
Англ 

Субота 
2 листопада 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 
 

9:00ам 
 

10:30ам 
 

11:45ам 

21st SUNDAY PENTECOST 
21-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА 

Tone 4  Gal. 2:16-20 Gospel: Lk. 8:5-15 
 

For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 
Health & God’s blessings for Christina Hewko- Theodosia & Christina Hewko 
За здоров’я та Боже благосл. Христини Гевко - Теодозія і Христина Гевко 
Panakhyda for Metropolitan Andrej Sheptytsky 
Панахида за Бл. П. Митрополитом Андреєм Шептицьким 

 
Engl 
Англ 

 

Ukr 
Укр 

НЕДІЛЯ 
 

2 листопада 
КАТЕДРА 

Sanctuary Candle Offerings 

Candle before St. Nicholas on the Iconostas: In memory of +Bohdan Z. Myr — by Patricia Myr and Family 
Candle before St. Jesus Christ on the Iconostas: In memory of +Josephine Szarak — by John & Donna Szarak 

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, яка 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 

HOLY CONFESSION: Please use the 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! 
СВЯТА СПОВІДЬ: 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! 
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. 

 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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OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF OCTOBER 19-20, 2019 
Basket: $2303.00; Feast: $63.00; Candles: $176.00; Kitchen: $380.00; Bingo: $1200.00; Other: $595.00 

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 your Cathedral in your Testament!*Пам’ятайте, будь-ласка, про вашу Катедру в своєму заповіті!* 
WE WELCOME ALL TO COME TRY OUR PYROHY AND OTHER DELICIOUS FOODS IN THE PARISH 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО КАТЕДРАЛЬНОГО ХОРУ: Хто зацікавлений та бажає долучитися своїм співом, щоб 
возвеличити наші Богослужіння, просимо звертатися до Катедральної канцелярії за тел: 215-922-2845 або до керівника 
Катедрального хору по закінченні Св. Літургії. Пам’ятаймо: хто молиться співаючи — молиться двічі! 
JOIN OUR CATHEDRAL CHOIR: We open invitations to join our Cathedral Choir with our new choir director. If anyone is inter-
ested, contact the Cathedral Rectory at 215-922-2845 or the choir director after Liturgy services. Remember: to sing is to pray twice! 
СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»: Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у 
четвер 7 листопада (перший четвер місяця), о 7:30 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 November 7 th (first 
Thursday of the month), at 7:30 pm at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadel-
phia. We invite all our mothers and we welcome all who wish to join us at this special prayer. 
THE ANNUAL CHRISTMAS BAZAAR: This year’s Christmas Bazaar will be held on Sunday, November 
24, 2019. Thanks to all who attended a meeting to prepare for our Bazaar. We ask that you mark your calen-
dars and plan to attend the festivities. Thank you! 
ЩОРІЧНИЙ РІЗДВЯНИЙ БАЗАР: Цього року наш Різдвяний Базар відбудеться в неділю 24-го 
листопада. Щиро дякуємо всім, хто прибув на засідання щодо приготування нашого Базару. Просимо 
занотувати у своїх календарях цю подію та просимо вашої допомоги. Дякуємо! 
CATHEDRAL PARISH REGISTRATION CARD: In your 2019 donation envelope box there you can find a “Registration Card”. 
Please fill in all the required information (same as last year, new or updated) and return it in the Sunday collection basket or send it 
to the office. The Parishioners Directory List with the correct contact information has to be updated so we need your cooperation 
in this matter. If you are new to our Cathedral Parish and wish to join and register, please contact the Cathedral Office at 215-922-
2845. 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА У КАТЕДРАЛЬНІЙ ПАРАФІЇ: 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 наших 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. Якщо ви щойно прибули до нашої Катедральної парафії та бажаєте зареєструватися, 
просимо зателефонувати за номером 215-922-2845 або звернутися безпосередньо до о. Романа Пітули. Дякуємо! 
SEEKING A CATHEDRAL HALL MANAGER: We are looking for a person to manage our Cathedral Banquet Hall. Interested 
and qualified persons are asked to contact the Rectory office at 215-922-2845. 
CATHECHISM CLASSES: 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 precious 
children to us so they can learn about our God and grow as good and faithful Christians. Contact our Cathedral Pastor or Mission-
ary sisters for more information and to sign up for classes. 
CATHEDRAL ROOF REPAIR (updated): There have been a few roof  leaks in our Cathedral for the past several years.. Total 
cost for this work was $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: $3000.00 - Donna & Joseph Dobrowolskyj; $2500.00 - Kowal Family; $1000.00 - Michael Cas-
mer, Maria Wikarczuk, Sonja Wysoczanski, Stephen Lepki & Halyna Zaiats, anonymous; $500.00 - anonymous, John Schpylchak; 
Michael & Eva Sosnowyj, Roxolana Horbowyj, James & Barbara Magura, Walter & Mary Fedorin, Marc Zaharchuk, Nicholas & 
Maria Denkowycz; $400.00 - Alexander & Alyson Fedkiw, anonymous; $300.00 - Theodosia & Christina Hewko, Barbara Ber-
shak, Maria & Donald Taney; $275.00 - John & Paula Finley (in memory of Bishop Walter Paska); $250.00 - Kеnneth Hitchins, 
Rita Malinowski, Oleg & Alla Boychenko, Ronald Maxymiuk, Sr.; $200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw, Wasyl Makar, Douglas 
Nefferdorf, anonymous, Walter & Anna Chajka, Maria Jackiw, Julia & Olga Jakubowsky; $170.00 - Stephanie Pogas (Temple 
University student); $150.00 - Michael Woznyj; $130.00 - Zdorow Family; $125.00 - Karen Appicciafuoco & Anne Evans; 
$100.00 - Olga Simeonides, Teresa Siwak, Patrycia & Lydia Myr, Anna Siwak, Anna Smolij, John & Donna Sharak, Irene Har-
low, Roma Kohut, Maryann Bramlage, Oksana Tatunchak & Jossip Oursta; $50.00 - anonymous, Anna Krawchuk, Anton Tyszko, 
WJM; $40.00 - Anelia Szaruga; $12.22 - Gerard Feshuk. Total as of this weekend is: $21,752.22. Only $43,247.78 left. May our 
Lord Jesus Christ reward you a hundredfold for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU! 

CONDOLENCES: We, as Cathedral Parish Family, would like to express our sincere condolences to Oprysk Family on the occa-
sion of falling asleep of Maria Oprysk on October 13th, 2019. Her funeral was held at the Ukrainian Catholic Archeparchial Cathe-
dral of the Immaculate Conception in Philadelphia on October 22nd, 2019. May the Lord God help and bless grieving Family at this 
difficult time and accept the departed servant of God Maria into Heavenly Kingdom. Everlasting Memory! Vichnaya Pam’yat’! 
СПІВЧУТТЯ: Наша Катедральна парафіяльна родина складає щирі співчуття родині Оприск з приводу відходу до вічності 
Марії Оприск 13 жовтня 2019 року Божого. ЇЇ похорон відбувся 22 жовтня 2019 року Божого у Архикатедральному Соборі 
Непорочного Зачаття у Філадельфії. Нехай Добрий Господь заліковує рани рани смутку від втрати дорогої особи, а 
покійну Марію упокоїть в оселях праведних. Вічная пам’ять! 
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КАТЕХИТИЧНІ КЛАСИ: У нашій Катедральній парафії проводяться катехитичні класи для наших парафіяльних дітей, 
котрі відбуваються кожної неділі 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. 
CATHEDRAL OPEN FOR VISITORS: Our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Phila-
delphia is open for visitors Monday through Friday, 9:00am to 12:00pm and 1:00pm-4:00pm. Please come and see our beautiful 
Cathedral, which is located near the historic area of the City of the Brotherly Love — in Philadelphia. WELCOME! 
КАТЕДРА ВІДЧИНЕНА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ: Наш Український Католицький Архикатедральний Собор Непорочного 
Зачаття у Філадельфії відчинений для відвідувачів з понеділка по п‘ятницю з 9:00 год. ранку до 12:00 год. пополудні та з 
1:00 год. до 4:00 год. пополудні. Завітайте до нашої прекрасної Катедри, котра знаходиться поблизу історичної частини 
Міста Братньої Любові — у Філадельфії. ЗАПРОШУЄМО! 
ПРОХАННЯ: По закінченні Богослужінь просимо всі літургійні та молитовні книжечки та брошури поскладати належним 
чином у лавках. Також прохання не залишати бюлетенів чи інших речей у лавках. Будьмо відповідальними та докладімо 
також і своїх зусиль, щоб підтримивати чистоту і порядок у нашому Архикатердальному храмі. Дякуємо за ваше 
вирозуміння та співпрацю. 
A SPECIAL REQUEST: At the conclusion of each Divine Liturgy please close all Liturgy books and/or hymn books/brochures 
and return them to their proper place. Also, please do not leave any church bulletins or other reading material in the pews. Let us 
all do our part to be true stewards of our Archeparchial Cathedral by helping to keep the Cathedral pews clean and neat. Thank you 
very much for your understanding and cooperation. 
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 PRAY FOR THE SICK: Please submit the names of your relatives or friends who do not feel well so that we  may in-
clude them in the bulletin. We will pray for them that God 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: Maria Jackiw, Peggy Konzerowsky, Mi-
chael Lubianetsky, Maria Plekan, Jack Righter, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Bohdan Makar, Dana & Vitalij Karlo Dzin-
dziura, Paul Gerber, Jr., Daria Zaharchuk. 
CONFESSIONS: 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 of God’s gifts of mercy and spiritual renewal. 
If you are admitted to the hospital or are 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 (908) 217-7202. 
СПОВІДІ: 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: 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. 
ХРЕЩЕННЯ: 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: 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 the wedding and to begin preparations (including Pre-Cana) at least 
six months before the wedding. 
ОДРУЖЕННЯ: Тайна Подружжя вимагає певного духовного приготування. Тому подружжя, які планують одружитися, 
мають зустрітися з о. Романом, щоб визначити дату та почати приготування принаймні за шість місяців перед шлюбом. 
ELIGIBILITY FOR SPONSORSHIP: Those who are not registered and do not attend church on a regular basis are not eligible to 
be sponsors for baptism and confirmation, etc. The requirements for a sponsor are as follows: Sponsor must be 16 years old or  old-
er, must have received the Sacraments of Baptism, Confirmation as well as Sacraments of Confession and Holy Eucharist. If mar-
ried, the marriage must be recognized by the Catholic Church. 
ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ БУТИ ХРЕСНИМИ БАТЬКАМИ: Ті, хто не є зареєстрованими членами парафії і не приходять до 
церкви регулярно не можуть бути хресними батьками, і т. д. Щодо хресних батьків, вимагається: щоб людина мала 16 
років або старша, повинна бути хрещена, миропомазана та прийняти Святі Тайни Сповіді та Св. Причастя. Якщо 
одружені, щдюб повинний бути визнаний Католицькою Церквою. 

ASK THE PASTOR (questions-answers) 
QUESTION: How is it that God can ask us to love our enemies and those who do evil to us when He does not even follow his own 
principles? For example, the charioteers who followed the Israelite's into the Red Sea. They had the choice of being killed by Phar-
aoh for disobedience or God for obedience. There are other examples. 
ANSWER: All examples need to be looked at individually because it is not always the same circumstances. There are 
a couple of principles that need to be recognized. The first is that God is the Lord of all life, so no one dies except 
when God wills it. They might be 18 or 80, and it might be from old age, a car accident, or being crushed by the Red 
Sea. The second principle is that death at an early age is only a truly unjust tragedy if that is the end for the person. In 
the same way that no one argues that God is unjust because some children are born before their due date, when one 
understands death as birth into the life to come, it is viewed differently. Ultimately, God is not going against his prin-
ciples because He does still love the people who die, but for various reasons, that is their time. 
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MAKING YOURSELF AVAILABLE 
A man was going up to bed, when his wife told him he'd left the light on in the garden shed – she could see it from the 

bedroom window. But he said that he hadn't been in the shed that day. He looked, and there were men in the shed, stealing 
things. He rang the police, but they told him that no one was in his area, so no one was available to catch the thieves. He 
said OK, hung up, counted to 30 and rang the police again. "Hello. I just rang you a few seconds ago because there were 
people in my shed? Well, you don't have to worry about them now, I've just shot them all." Within five minutes there were 
half a dozen police cars in the area, an Armed Response unit, the works. Of course, they caught the burglars red-handed. 
One of the policemen said to this man: "I thought you said you'd shot them!" He replied, "I thought you said there was no 
one available!" 

The same thing happens frequently in our life. Someone asks us to do something and we respond, "I don't have the 
time." Often, what we mean by that is, "I don't regard this as important enough." 

The truth is, we find (or make) the time to do whatever we regard to be important. Someone has said you can tell a 
person's priorities by looking at his checkbook. There is a great deal of validity to that. We are willing to spend money on 
the things we think are important. But perhaps a greater indicator of our priorities would be our planning books – a rec-
ord of how our time is spent. For all of us, choices must be made. We don't have time to do everything, so we must choose 
those things which are of greatest importance to us. Just be careful that your choices are those things which are also most 
important to God. 

The greatest men and women in the Bible were not those with the greatest resources or talents, but they were men and 
women who made themselves available to be used by God whenever He called. May God never hear us say, "Sorry God, і 
but I'm not available!" "Be very careful, then, how you live — not as unwise but as wise, making the most of every oppor-
tunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is." (Ephesians 5:15-17) 

ВИПАДОК 
Молода жінка поверталася з роботи додому автом. Вона їхала дуже обережно, бо машина ж новісінька, лише 

вчора придбана завдяки ощадливості чоловіка, який відмовляв собі у багатьох речах, аби купити саме цю модель. 
На запрудженому перехресті жінка на хвильку розгубилася і - цього виявилося досить, аби бампером врізатись у 
машину попереду. Жінка розплакалася. Як їй пояснити чоловікові, що сталося? Водій другого авта поставився до 
неї з розумінням, але пояснив, що потрібно записати номери водійських посвідчень одне одного та інші дані. 
Жінка стала шукати у пластиковій торбинці свої документи. Звідти випала якась картка. На картці характерним 
почерком чоловіка було написано: «Коли щось трапиться - пам’ятай, сонце, що я кохаю тебе, а не авто!» 

Нам варто весь час про це пам’ятати: найважливіші - люди, а потім все інше. Ми бо стільки робимо для 
предметів, авт, будинків, організацій, матеріяльного забезпечення! Якби то стільки часу й уваги ми присвячували 
людям, світ був би інший.  

Ми повинні знайти час на те, щоб вислухати одне одного, щоб подивитися одне одному в очі, щоб разом 
поплакати, посміятися, поспівчувати, погуляти... Тільки це заберемо до Господа. Себе і свою здатність любити. 
Не меблі, не одяг, не тіло... 

- - - 
Тато зі сином ішли по пасажу, у якому розмістилися численні магазини і дрібні крамнички. Тато ніс велику 

торбу, наповнену розмаїтими пакунками. Він роздрато¬вано сопів і врешті сказав дитині: «Я купив тобі робота, 
купив футбольний костюм... Що ще маю тобі купити?» 

«Візьми мене за руку», - попросив хлопчик. 
* * * 

HUMOR:  Teacher: Last night I had a dream that I ate a huge marshmallow. 
Student: And what happened next? 
Teacher: I woke up in the morning and found my pillow gone!!! 

 
СМІЄМОСЬ РАЗОМ...  Хто ж був перший? 

Шестилітній син, якому батько дав ляпаса, питає: 
— Тату, а коли ти був маленьким, дідусь теж бив тебе? 
— Бив. 
— А коли дідусь був маленьким, то його бив батько? 
— Бив. 
— Хотів би я знати, який дурень почав перший!.. 

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. 


