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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

The Most Reverend Stefan Soroka
Metropolitan-Archbishop of Philadelphia for Ukrainian Catholics
Преосвященний Владика Стефан Сорока
Митрополит-Архиєпископ Філадельфії для Українців-Католиків

Welcome to our Cathedral — Вітаємо вас у Катедрі
Come to your (home) house of worship
Very Rev. Roman Pitula, Cathedral Rector — о. Роман Пітула, Парох Катедри
Rev. Deacon Мichael Waak — о. Диякон Mихайло Вак
Mailing address / Поштова адреса:
CATHEDR AL LITURGY TIME 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 pag e

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

Ч АСИ ЛІТУРГІ Й В К АТЕДРІ
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

St. Mary's Cemetery:
Cathedral Hall/Pyrohy:

215-962-5830
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! / ВІТАЄМО!

Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. We, the people 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!
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OFFERINGS THE WEEKEND OF OCTOBER 21-22, 2017
Basket: $1779.00; Candles: $187.00; Kitchen: $455.00; Bingo: $1300.00; Others: $455.62
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!
SINCERE THANKS GO TO ANNA MAXYMIUK FOR DONATIONS YOU HAVE MADE!
ALL ARE WELCOME TO COME TO THE PARISH HALL AND TRY OUR DELICIOUS FOODS & PYROHY

Memorial Candle Offerings
The Candle before St. Nicholas on the Iconostas

In memory of +Bohdan Z. Myr offered by Patricia Myr and Family
The customary donation for a Memorial Candle is $10.00 per week

PLEASE
PRAY
FOR:






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

THE SCHEDULE O F DIVINE SERVI CES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖIНЬ




+Michael Potyczko
4:30pm +Майкл Потичко

Eng.
Англ

TWENTY-SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST
22-га НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА





Vesperal Divine Liturgy
—
Kulyk Family
—
Родина Кулик

Tone 5

Gal. 6:11-18;

Gospel: Lk. 8:41-56

НЕДІЛЯ

For Health & God’s blessings for all our parishioners

Eng.
Англ

5 листопада

For Health & God’s blessings for Halyna, Stefa, Yuliya & others - Family

Ukr.

КАТЕДРА

9:00am За здоров’я та Боже благословення для парафіян

10:30ам За здоров’я та Боже благословення Галими, Стефи, Юлії і ін.-Родина Укр.

Пон. 6 лист
КАПЛИЦЯ




8:00ам




ST. MICHAEL THE ARCHANGEL AND ALL THE ANGELS (for Nov. 8)
СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ВСІХ БЕЗТІЛЕСНИХ СИЛ(за8лис)
+Kateryna & +Luba Mokryj
— Donna Michaels & John Mychalejko
6:30pm +Катерина і +Люба Мокрий
— Дона Майклс і Джон Михалейко




Субота
4 листопада
КАТЕДРА

Divine Liturgy
Свята Літургія

івт. 7 лист
КАТЕДРА

ST. MICHAEL THE ARCHANGEL AND ALL THE ANGELS
СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ВСІХ БЕЗТІЛЕСНИХ СИЛ

Сер. 8 лист.
КАТЕДРА

10:00ам For Health & God’s blessings for all our parishioners

За здоров’я та Боже благословення для парафіян




етв. 9 лист.
КАПЛИЦЯ

There is no Divine Liturgy scheduled
Святої Літургії не буде




8:00ам For Health & God’s blessings for Jackiw Family





Vesperal Divine Liturgy
For Health & God’s blessings for Maria Sawicky —
Daughter & Family
4:30pm За здоров’я та Боже благослов. Марії Савицької — Дочка з родиною

За здоров’я та Боже благословення родини Яцків

—
—

ят. 10 лист.
КАПЛИЦЯ

Anna Rad
Анна Рад
Eng.
Англ

Субота
11 листопада
КАТЕДРА

TWENTY-THIRD SUNDAY AFTER PENTECOST
FEAST OF ST. JOSAPHAT, ARCHBISHOP OF POLOTSK, MARTYR

23-тя НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА
СВ. ЙОСАФАТА, АРХИЄПИСКОПА ПОЛОЦЬКОГО





Tone 6

Eph. 2:4-10;

12 листопада

Gospel: Lk. 10:25-37

+James Shanahan
—
Barbara Bershak
+Джеймс Шанаган
—
Барбара Бершак
For
Health
&
God’s
blessings
for
all
our
parishioners
10:30ам
За здоров’я та Боже благословення для парафіян

9:00am

НЕДІЛЯ
Eng.
Англ
Ukr.
Укр.

КАТЕДРА
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CHILDREN’S DIVINE LITURGY
Our next Children’s Divine Liturgy will be on Sunday, November 5th 2017, at 9:00am (in English) and 10:30am
(in Ukrainian). “Let the children come to me, and do not prevent them; for the kingdom of heaven belongs to such as
these”, says Jesus in St. Matthew’s Gospel (Mt. 19:14). Jesus also says: “Please
come to Me all of you…”. May God bless you all as we learn ourselves and
teach our children to love God and to serve his Holy Church. So, please come to
His Church offering Jesus your generous heart filled with love and dedication.
Our Lord Jesus Christ is waiting for YOU.
ДИТЯЧА СВЯТА ЛІТУРГІЯ
Наша наступна Дитяча Свята Літургія відбудеться у неділю, 5
листопада 2017 року Божого о 9:00 год. ранку (по-англійськи) та о 10:30
год. ранку (по-українськи). «Пустіть дітей! Не бороніть їм приходити до
мене, бо таких є Царство Небесне.», каже Господь Ісус Христос у Євангелії від Матея (Мт. 19:14). Ісус також
кличе: «Прийдіть до мене всі...». Нехай Добрий Господь винагороджує всіх вас за те, що вчимося самі, а також
навчаємо своїх дітей любити Бога та служити Його Святій Церкві. Отож, прийдіть до Його Святого храму та
принесіть Ісусові щедрий дар: своє серце, повне любові та посвяти. Господь наш Ісус Христос чекає на ВАС.

***

НАСТУПНЕ МОЛИТОВНЕ ЗІБРАННЯ СПІЛЬНОТИ «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»
Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у четвер 2 листопада (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 “MOTHERS IN PRAYER”S NEXT PRAYING GATHERING
Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday November 2nd (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.
CHANGES TO SUNDAY DIVINE LITURGIES SCHEDULE:
Effective Sunday, October 22nd, the Sunday Divine Liturgies schedule at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia will change:
Saturday afternoon (for Sunday) Divine Liturgy in English аt 4:30 pm.
Sung Divine Liturgy in English will be each Sunday morning at 9 am.
Sung Divine Liturgy in Ukrainian with Choir will be starting at 10:30 am.
Catechetical classes will begin at 11:45 AM and complete at 12:30 pm.
The time changes will enable our Parish children and youth to participate in the catechetical education programs as well as
to attend Divine Liturgy before their religious education.
We thank you for your understanding and cooperation in this matter. May Almighty God bless us all as we strive to fulfil
our Christian mission and to continue our journey with the Lord.
ЗМІНИ У РОЗКЛАДІ НЕДІЛЬНИХ БОГОСЛУЖІНЬ:
Починаючи з неділі 22 жовтня, Святі Літургії в Українському Католицькому Архикатедральному Соборі
Непорочного Зачаття у Філадельфії будуть служитися за наступним розкладом:
 У суботу Свята Літургія (за неділю) по-англійськи o 4:30 год. по обіді
 У неділю співана Свята Літургія по англійськи буде о 9:00 год. ранку.
 У неділю співана Свята Літургія по українськи буде о 10:30 год. ранку.
 Катехитичні класи у неділю будуть починатися об 11:45 год. ранку і закінчаться о 12:30 год. по обіді.
Ці зміни дозволять нашим парафіяльним дітям та молоді бути на катехизації і також будуть присутніми на Службі
Божій перед катехитичними заняттями. Щиро дякуємо всім за розуміння та співпрацю, так як ми всі разом стараємось про
спільне добро наших дітей та молоді. Нехай Милосердний Господь благословить нас щоб ми могли і надалі продовжувати
нашу християнську місію та прямували до Господа нашого Ісуса Христа.

CATHECHISM CLASSES
Parish catechism classes are being held each Sunday at catechetical classes at Cathedral Rectory (note the change of the
Sunday Divine Liturgies schedule). Classes will be held every Sunday 11:45am till 12:30 pm (just 45 minutes and not 1 hour
and a half as previous years). 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 (просимо
зауважити зміну в розкладі недільних Богослужінь), котрі відбуваються кожної неділі вранці з 11:45 год. ранку до
12:30 по обіді (класи триватимуть тільки 45 хвилин, а не 1 год. і 30 хвилин як минулyх років). 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.
THE ANNUAL CHRISTMAS BAZAAR
This year’s Christmas Bazaar will be held on Sunday, November 19, 2016 from 10 am till 4 pm. ALL VOLUNTEERS and
HELPERS ARE WELCOME. Please support the Bazaar with DONATIONS that can help to have a successful Bazaar. Also,
donations of homemade baked goods would be greatly appreciated. Thank you!
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CATHEDRAL ROOF REPAIR
As many of our Parishioners may have noticed there are 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:
$500.00 — anonymous; John Schpylchak; Donna & Joseph Dobrowolskyj; $300.00 — anonymous; $250.00 — Marc Zaharchuk;
$200.00 — Arkadij & Julieta Fedkiw. May our Lord Jesus Christ reward you hundredfold for your generosity and bless you and your
Families. THANK YOU!

ЩОРІЧНИЙ РІЗДВЯНИЙ БАЗАР
Цього року наш Різдвяний Базар відбудеться в неділю 19-го листопада з 10 год. ранку до 4 год. по обіді. Нам
потрібно вашої допомоги у проведенні базару. Щоб наш Парафіяльний Різд’яний Базар був успішним, просимо
підтримати різними пожертвами. Також просимо пожертв домашнього печива і солодкого для базару. Наперед щиро
вдячні!
OPEN POSITION
Ukrainian Catholic Cathedral in Philadelphia has an immediate opening for the position of administrative assistant and
bookkeeper.
The administrative duties include telephone answering, responding to queries, assisting in scheduling Cathedral activities, dealing
with cemetery operations, funerals homes and families regarding the administrative and record keeping for St. Mary’s Cemetery.
Bookkeeping activities require knowledge and application of QuickBooks, the Cathedral and Archeparchy software to managing
church financial accounting transactions and reporting. Qualified candidate should be able to communicate in both Ukrainian and
English. Hours and salary are commensurate and negotiable. Please submit resume and references to Rectory office.
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!
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, John Chytruk, Maria Jackiw, Peggy Konzerowsky, Michael
Lubianetsky, Maria Plekan, Jack Righter, Rosalie Senick, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Olha Rybak, Bohdan Makar.
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 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 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
(Questions and Answers)

QUESTION:
What is the difference between the Divine Liturgy and the Mass?
ANSWER:
There is no theological difference; that is, both are the same event, Sacrifice and Eucharist. The word
“Liturgy” came from the Greek “leitourgia”, which means a “public gathering”. The term “Mass” comes from the Latin “ite, missa est”; “go, you are dismissed”, from the dismissal at the end of the Mass. However, both terms, are synonymous in meaning and describe the same event, “Mass” is commonly used in Roman Catholic Rite and “Liturgy” is
more used in Eastern (Ukrainian) Rite Churches.
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A few words of God’s Wisdom…

Кілька слів Божої Мудрості...

God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and
wisdom to know the difference.

Боже! Дай мені душевний спокій
прийняти те, що не можу змінити;
силу змінити те, що можу змінити і
мудрість відрізнити перше від другого.

A THOUGHT FOR THE DAY: “Laugh as much as you breathe and love as long as you live.”
GOD'S PLANS
A king had an earnest and honest minister. The king trusted him but disliked his frequent statement, "God gives everything
for our own good."
Once they went together for hunting. While making a way through the forest by cutting the bushes with his sword, the king
cut off the tip of his middle finger. They treated the wound using medicinal herbs and bandaged the wound to stop bleeding. As they
finished the treatment, the minister made his usual remark, "God gives everything for our own good." The king was furious. "You are
really cruel", he said, "I am in great pain and you say it is for good. You will say the same thing when I lose my head!" Filled with
rage, he flung the minister into a dirty pit and raced off alone. In the dense forest, the king was caught by a group of savages. They
tied him up and carried him to their chieftain. They were celebrating a religious festival. They wanted to offer the king as a human
sacrifice before their deity. As the rituals were progressing, the chief priest examined the 'offering' in detail and found out that the tip
of his middle finger was missing. He declared that only perfect bodies without any defect would be acceptable as sacrifice before the
deity. Hence the king was released. The king realized that the minister's statement was correct. So he returned to the pit and rescued
the minister. The king narrated the events and apologized for his action. The minister repeated, "God gives everything for our own
good." The king asked for an explanation for this statement. The minister said, "If you had not put me in the pit, I would have been
with you when the savages attacked and they would have sacrificed me instead of you!" The king now confessed with conviction,
"You are correct. God gives everything for our own good."
God speaks through Jeremiah, "I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to
bring about the future you hope for (Jeremiah 29: 11).
ЧОМУ НАМ БРАКУЄ ЧАСУ?
Якось сатана зібрав всесвітній з'їзд бісів. У вступній промові він сказав: «Ми не можемо заборонити християнам ходити до
церкви. Ми не можемо заборонити їм читати Біблію. Ми не можемо заборонити їм спілкуватися з Христом. Щойно вони
встановлюють зв'язок із Христом, як ми втрачаємо владу над ними. Тож нехай вони ходять у свої церкви, але ми вкрадемо у
них їхній час, так що вони, будучи постійно заклопотаними, не зможуть молитися і каятися в гріхах, і розвивати свої
стосунки з Христом». «Ось що ви маєте робити, — сказав диявол. — Ви повинні завадити їм увійти у спілкування з Богом і
підтримувати цей зв'язок протягом дня». «Як нам це зробити?» — закричали демони. «Відволічіть їх дурницями і вигадайте
багато способів, щоб зайняти їхні уми купою справ одразу. А головне, підсуньте їм прагнення до матеріальних благ і
збагачення. Нехай вони проймуться бажанням заробляти якомога більше грошей і купувати машини, квартири, дачі. Нехай
заробляють дедалі більше грошей, щоб витрачати їх у ресторанах і кав'ярнях, купувати модний дорогий одяг, робити дорогий
ремонт у квартирах і обставляти їх дорогими модними меблями. Спокушайте їх витрачати готівку і брати в борг, брати
багаторічні кредити й таким чином потрапляти в кабалу банків. А коли вони запалають прагненням особистого збагачення,
їм уже не буде потрібен Христос. Переконайте їхніх жінок затримуватися на роботі, а чоловіків — працювати по 7 днів на
тиждень, щоб їм не було коли займатися своїми сім'ями та вихованням своїх дітей. Не давайте їм проводити час із дітьми,
нехай ті валандаються з ранку до ночі на вулиці й водяться з поганими компаніями, тоді вони перестануть навчатися і з них
нічого доброго не вийде. Тоді їхні сім'ї розваляться й вони будуть самотні, а ми їм допоможемо спитися з горя. Стимулюйте
понад міру їхню увагу так, щоб телевізори і комп'ютери в їхніх домівках працювали постійно й вони якомога більше часу
проводили біля екранів, тоді їм не буде коли молитися. Слідкуйте, щоб у кожному магазині та ресторані лунала
нехристиянська музика. Це заблокує їхній розум і зруйнує їхній зв'язок із Вищим. Розкладіть повсюди якомога більше
журналів і газет. Бомбардуйте їхні уми новинами та рекламою 24 години на добу. Нехай їм впадає у вічі море рекламних
щитів. Наповніть їхні поштові скриньки каталогами для замовлення товарів поштою, інформаційними бюлетенями та
пропозиціями безкоштовних послуг і фальшивих сподівань. Показуйте в журналах і по телебаченню худющих гарненьких
модельок, так щоб чоловіки повірили, що оця зовнішність — це найпривабливіша краса, і, головне, стали незадоволені
своїми дружинами. Зробіть так, щоб їхні дружини були надто втомлені, щоб кохати своїх чоловіків уночі. Якщо вони не
дадуть своїм чоловікам того, чого ті потребують, чоловіки почнуть цього шукати в інших місцях. Це швидко зруйнує їхні
сім'ї! На Різдво і Великдень відволічіть їх святковою біганиною, концертами на телебаченні та п'яними застіллями, щоб вони
не вчили своїх дітей справжнього значення Різдва і Пасхи. Нехай вони навіть із відпусток повертаються втомленими! Зробіть
так, щоб їм не було коли поїхати на природу і помилуватися Божим творінням. Замість цього скеруйте їх у парки розваг, на
спортивні заходи, ігри, концерти і в кіно. І нехай усі християни будуть зайняті, завжди зайняті! Запакуйте їхні життя такою
кількістю добрих справ, щоб у них не було часу шукати сил в Ісуса. Скоро вони будуть жити й працювати, розраховуючи
тільки на себе, жертвуючи власним здоров'ям та сім'ями заради своїх справ і грошей. Це працюватиме! Це чудовий план».
Біси радісно попрямували виконувати завдання, примушуючи християн повсюди бути дедалі більше заклопотаними
й поспішати туди і сюди, залишаючи дедалі менше часу для Бога, молитви і своїх сімей.
Питання, чи вдався дияволові його задум? Рішення за вами!
***

HUMOR... “Mama, there’s a man at the door,” said little Johnny, “he says he’s collecting for senior citizens. Do you
think we should hide Grandpa?”
СМІЄМОСЬ РАЗОМ... Після відвідання Недільної школи.
Дідусю, це правда, що за зло потрібно відповідати добром?
- Так, онучку, правда.
- Тоді дай мені грошей на морозиво, бо я розбив твої окуляри...

2017
Ukrainian Christmas Bazaar
DATE: Sunday, November 19, 2017, 10am - 4pm
LOCATION: Immaculate Conception Cathedral Hall
Corner of Franklin & Brown Streets
(For GPS directions, use: 814 N. Franklin St., Phila., PA 19123)

HOMEMADE UKRAINIAN FOOD & PASTRIES
GIFTS & VENDORS
CRAFTS & MUSIC
FLEA MARKET
HOURLY CATHEDRAL TOURS
HOURLY FROZEN TURKEY DOOR PRIZES
ADMISSION: $1.00

KIDS UNDER 10: Free

FRESH HOMEMADE PYROHY (AKA: Varenyky or Pierogies)
Available for takeout by the dozen (frozen). Potato - Cheese - Sauerkraut
To pre-order for pick-up during the bazaar, call (215) 829-4350

See old friends, classmates,
our Missionary Sisters, and fellow parishioners.
Have fun! See St. Nicholas! Shop, eat, and win prizes!

