
The Cathedral Bulletin  Sunday, December 1, 2019  Year 133, Issue 48 PAGE 1 

 

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 
+Andrej Oprysk   —  Oprysk Family 
+Андрей Оприск  —  Родина Оприск 

 
Engl 
Англ 

Субота 
30 листопада 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00ам 
 

10:30ам 

25th SUNDAY PENTECOST 
25-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА 

Tone 8  Eph. 4:1-6 Gospel: Lk. 10:25-37 
 

+Julia Jakubowsky  —  Helen Hryszanyk 
+Юлія Якубовський  —  Галина Гричаник 
For Health & God’s blessings for all our parishioners 
За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

 
 
 

Engl 
Англ 
Ukr 
Укр 

НЕДІЛЯ 
 

1 грудня 
 

КАТЕДРА 

 
 8:00ам 

Divine Liturgy 
Божественна Літургія 

 
Пон. 2 груд. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

+Maria Oprysk   —  Malinowski Family 
+Марія Оприск   —  Родина Маліновських 

 
Вівт. 3 груд. 
КАПЛИЦЯ 

 
 8:00ам 

For Health & God’s blessings for Luba, Vira, Nadia & others — Luba Makar 
За здоров’я та Боже благословення Люби, Віри, Надії і ін. - Люба Макар 

 
Сер. 4 лист. 
КАПЛИЦЯ 

 
 

 
 

6:30pm 
 

FEAST OF ST. NICHOLAS, THE WONDERWORKER (for Dec. 6) 
СВЯТО СВ. МИКОЛАЯ, МИРЛИКІЙСЬКОГО ЧУДОТВОРЦЯ 

+Andrej Oprysk   —  Oprysk Family 
+Андрей Оприск  —  Родина Оприск 
Матері в молитві — Mothers in Prayer 

 
 

Engl 
Англ 

Четв. 5 груд. 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

10:00ам 

FEAST OF ST. NICHOLAS, THE WONDERWORKER 
СВЯТО СВ. МИКОЛАЯ, МИРЛИКІЙСЬКОГО ЧУДОТВОРЦЯ 

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

 
 

Ukr 
Укр 

П’ят.6 груд. 
КАТЕДРА 

 
 
 

 
6:00pm 

Vesperal Divine Liturgy 
Велика Вечірня з Литією 
Great Vespers with Lytiya 

 
Субота 

7 грудня 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
8:00ам 

 
 

10:00ам 

 
 

2:45pm 

26th SUNDAY PENTECOST 
26-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА 

FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION (from Dec. 9) 
СВЯТО НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ БОЖОЇ МАТЕРІ 

Tone 1   Eph. 5:9-19 & Gal. 4:22-31   Gospel: Lk. 17:12-19 & Lk. 8:16-21 
 

 

Утреня — Matins 
 

Hierarchical Divine Liturgy. Presiding: His Beatitude Sviatoslav with His 
Grace Archbishop Borys Gudziak and Bishops 
Архиєрейська Божественна Літургія. Oчолює: Блаженніший Святослав 
Шевчук, Отець і Глава Української Католицької Церкви з 
Архиєпископом Борисом Ґудзяком та єпископами 
 

Hierarchical Healing service — Відправа Зцілення (Архиєрейська) 

 

НЕДІЛЯ 
 

8 грудня 
 

КАТЕДРА 

Sanctuary Candle Offerings 

Candle before St. Nicholas on the Iconostas: In memory of +Bohdan Z. Myr 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, 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 

 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: 

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. 
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OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF NOVEMBER 23-24, 2019 
Basket: $2287.00; Feast: $278.00; Candles: $10.00; Kitchen: $0.00; Other: $806.00 

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 Богослужіння в нашому Архикатедральному Соборі, просимо звертатися до Катедральної канцелярії: 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! 
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 Con-
fession 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! 
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 Missionary sisters 
for more information and to sign up for classes. 
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. 
ХРЕЩЕННЯ У КАТЕДРІ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ У ФІЛАДЕЛЬФІЇ: Наша парафіяльна родина Українського 

Католицького Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття у Філадельфії щиро вітає Романа і 
Кімберлі Чайка з родиною у звязку з тим, що їхній новонароджений син КОУЛ ОРЕСТ ЧАЙКА отримав 
Святі Тайни Хрещення, Миропомазання та Пресвятої Євхаристії минулої суботи, 23 листопада 2019 
року Б. Нехай наш Добрий Господь благословить КОУЛА ОРЕСТА по всі дні його життя, щоб він ріс на 
славу Божу та на радість своїм батькам на многії та благії літа! 
BAPTISM AT CATHEDRAL OF THE IMMACULATE CONCEPTION: Our Parish Family at the Ukrainian 
Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia extends sincere greetings to 
Roman & Kimberly Czajka with the Family on the occasion of their new-born son COLE OREST CZAJKA 
receiving the Holy Sacraments of Baptism, Confirmation, and Holy Eucharist last Sunday, November 17, 2019, 

and thus becoming a member of our Cathedral Parish Family. May our Good Lord bless COLE OREST for all the days of his life that 
he may grow for glory of God and for joy of his Family for many, happy and blessed years! MNOHAYA LITA! 
СВЯТА ТАЙНА СПОВІДІ ПЕРЕД РІЗДВОМ: Готуючись до Різдвяних Свят, пам’ятаймо про ще один важливий 
обов’язок — Святу Сповідь. Св. Тайну Покаяння можна отримати у нашому Катедральному храмі як на протязі цілого 
року, так і під час цього Різдвяного посту. Ми щиро вдячні священикам, котрі радо жертвують свій час для Св. 
Сповідей, і, разом з тим, допомагають нам примиритися з нашим Господом! Скористаймось доброю нагодою 
примирення з Богом, і також будьмо добрим прикладом для наших дітей у духовному приготуванні до зустрічі з 
Господом Нашим Ісусом Христом під час цих Різдвяних Свят. 
HOLY CONFESSIONS BEFORE CHRISTMAS: As we prepare ourselves for Christmas in different ways, there is one more 
important thing we must give special attention – Holy Confession. Please use the opportunity to receive this Holy Mystery of 
Reconciliation, which is available in our Cathedral Parish all year around including this Philip’s Fast before Christmas. 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! Reunite yourselves to Christ and thus show a good example to your children as we prepare spiritually to meet our 
Lord Jesus Christ at his Nativity. 
CATHEDRAL ROOF REPAIR: 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 Pa-
rishioners 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 Casmer, Maria Wikar-
czuk, 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 Bershak, 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, Wal-
ter & Anna Chajka, Maria Jackiw, Julia & Olga Jakubowsky; $170.00 - Stephanie Pogas (Temple University student); $150.00 - Mi-
chael 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 Harlow, Roma Kohut, Maryann Bramlage, Oksana 
Tatunchak & Jossip Oursta; $50.00 - anonymous, Anna Krawchuk, Anton Tyszko, WJM, Miroslaw & Ava Szwedyk; $40.00 - Anelia 
Szaruga; $12.22 - Gerard Feshuk. Total as of this weekend is: $21,802.22. Only $43,197.78 left. May our Lord Jesus Christ reward 
you a hundredfold for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU! 
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СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»: Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у 
четвер 5 грудня (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 December 5th (first Thurs-
day 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. 
CHRISTMAS FLOWER DONATION: In a several of weeks we will welcome the Savior and King of the world Jesus Christ to be 
born and come to us. Let’s prepare a special place — our hearts and our church for this Special Guest to come and bless us. So, in 
order to prepare and decorate our Cathedral at this Christmas we need a lot of Christmas flowers. We ask all our Parishioners to make 
your generous donation towards purchase of flowers for this special Christmas Season. Thank you and may Almighty God reward 
you for your generosity. 
ПОЖЕРТВИ НА РІЗДВЯНІ КВІТИ: За кілька тижнів будемо вітати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, як 
новонароджене Дитятко Боже. Приготуймо особливе місце — наші серця та наш храм до зустрічі цього Особливого Гостя. 
Щоб наш Катедральний храм гарно приготувати та прикрасити на Різдвяні свята потрібно багато квітів. Тому, просимо всіх 
наших парафіян жертвувати кошти на Різдвяні квіти для нашої Катедри під час цих Різдвяних Свят. Наперед щиро вдячні та 
нехай Добрий Господь винагородить вас за вашу щедрість. 
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 include 
them in the bulletin. We will pray for them that God restore their health. Also, remember in your prayers all those who are home-
bound, in care facilities or impeded by illness. Pray for the well being and health of: Maria Jackiw, Michael Lubianetsky, Maria 
Plekan, Jack Righter, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Bohdan Makar, Dana & Vitalij Karlo Dzindziura, 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 con-
fessions 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 older, 
must have received the Sacraments of Baptism, Confirmation as well as Sacraments of Confession and Holy Eucharist. If married, 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: One priest said that he did not make vows at ordination but promises. Even me and my husband made vows. 
ANSWER: The difference between a vow and a promise is not whether it is binding. It describes the motivation that one 
does it. A vow is taken as an act of devotion to God. Members of religious orders make vows as an act of devotion to God 
for the sake of their own salvation. A priest or deacon makes promises at ordination because they are undertaking service 
within the Church. A married couple makes vows for the sake of their own salvation. Religious orders and priests have 
both vows when they formally enter and promises when they get ordained.  
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A TRUE STORY ABOUT ST. NICK (Feast Day December 6) 

John L. Inman III, from “A true story about St. Nick,” December 24, 2008 
 While I will not comment on whether there still is a Santa Claus roaming around filling the hopes of adults and chil-
dren alike with wonder, I want to show you a glimpse of an actual event that has been recorded about St. Nick that illustrates 
the love and generosity for which he has become known. You see, just like Virginia O'Hanlon, there was another group of 
girls who needed to escape a dreary thought that pervaded them. They had no money for a dowry, and for women who lived 
in the ancient city of Myra, in what is now the southwestern coast of Turkey, it meant they would not be able to be married 
and would likely have to be sold into slavery. Fortunately one evening they received the first stocking stuffers. Bishop Nich-
olas of Myra took three bags of gold from his own pocket and gave them to the girls. The story of this gift made the rounds, 
with some telling of how he tossed them in stockings they had left out to dry, and with some replacing the stockings with 
shoes. It was this story that inspired others to leave out stockings and shoes to hopefully receive a present. Because of acts 
like this and many, many others, Bishop Nicholas would eventually be recognized as a saint . . . hence the name St. Nick. 
One thing that strikes me as interesting is that St. Nicholas was inspired to do this by his emulation of another figure of this 
season, Jesus Christ. That was his calling in life as a “Christian” or “follower of Christ.” St. Nicholas lived to be like his in-
spiration. So, as we wake up early and sneak downstairs to investigate the neatly wrapped presents from “Santa,” remember 
the loving attitude of St. Nick and how the greatest gift he cherishes is the relationship he has with Jesus Christ. 

ПОДЯКА 
Один учитель сказав учням намалювати те, за що вони хотіли б подякувати Богові. Виховник гадав, що у 

цих дітей - вихідців із бідних родин - насправді не так багато причин відчувати вдячність. Він був переконаний, що 
всі радше намалюють купи солодощів, столи, що вгинаються від наїдків. Малюнок, який подав йому Михайлик, 
вразив виховника: на ньому хлопчина зобразив руку. 

«Але чия це рука?» - клас зацікавився тим зображенням. 
«Для мене це рука Бога, що дає нам хліб насущний», - висловилася одна дитина. 
«Це рука селянина. Він годує курей», - сказала інша. 
Поки діти ще малювали, вчитель нахилився над партою Михайлика і спитав його, чия то рука. 
«Це Ваша рука», - прошепотів хлопчина. І тоді вчитель пригадав, як щовечора брав Михайлика за руку, бо 

він був найменшенький, і проводжав до виходу. Вчитель так само обходився і з іншими дітьми, але для Михайлика 
це мало справді велике значення. 

Чи ти колись замислювався, яку велику силу можуть мати твої руки? Нам усім потрібно навчитися 
виконувати «накази Господні». 

«Якщо спиш на ньому - застели. 
Якщо носиш його - повісь. 
Якщо поїв - помий посуд. 
Якщо ходиш по ньому - витріпай. 
Якщо відчиняєш його - зачини. 
Якщо спорожнив - наповни. 
Якщо дзвонить - зніми слухавку. 
Якщо м’явкає - нагодуй. 
Якщо плаче - поцілуй його». 

* * * 
HUMOR:  BRAIN TEASERS 

1. What is the difference between a dollar and a half and thirty five-cents?  
2. What jumps higher than a building?  
3. Imagine you are swimming in the ocean and a bunch of hungry sharks surround you. How do you get out alive?  
4. Wednesday, Tom and Joe had dinner at a restaurant, then paid and left. But Tom and Joe didn't pay for the food. Who 

did? 
5. What is it that no man wants to get, but no man wants to lose?  
6. When do you start at red and stop at green? 

Answers.  
1) Nothing: A dollar and a half is the same as thirty five-cents (nickels).  
2) Everything: buildings don't jump.  
3) Stop imagining.  
4) Their friend Wednesday paid.  
5) A lawsuit.  
6) When you’re eating watermelon.  

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. 


