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UKRAINIAN CATHOLIC ARCHEPARCHIAL CATHEDRAL
OF THE IMMACULATE CONCEPTION

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ
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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

B Very Rev. Roman Pitula, Cathedral Rector — о. Роман Пітула, Парох Катедри
O
Rev. Deacon Мichael Waak — о. Диякон Mихайло Вак
R
Mailing address / Поштова адреса:
N
CATHEDR AL LITURGY TIME S
Cathedral Rectory Office
!
819 North 8th Street
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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

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!
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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!

The Cathedral Bulletin  Sunday, December 24, 2017  Year 131, Issue 51 PAGE 2
Memorial Candle Offerings
The Candle before Jesus Christ on the Iconostas

In memory of +Wolodymyr Wasylaschuk by Kathrine, Christine, Walter

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




Vesperal Divine Liturgy
—
Daughter & Family
—
Дочка з родиною

+Mykola Sawicky
4:30pm +Микола Савицький

Eng.
Англ

Субота
23 грудня
КАТЕДРА

SUNDAY BEFORE CHRISTMAS — HOLY FATHERS

НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ — СВЯТИХ ОТЦІВ
Tone 4
Heb. 11:9-10, 32-40;
Gospel: Mt. 1:1-25



9:00am

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

10:30ам +Vera Nimczuk

—
—

+Віра Німчук



Michael & Olga Nimchuk
Майкл і Ольга Німчук

CHRISTMAS EVE — НАВЕЧІР’Я РІЗДВА ХРИСТОВОГО

НЕДІЛЯ

Ukr.
Укр./

24 грудня

Eng.
Англ

КАТЕДРА

4:00pm Great Compline with Lytia— Велике Повечір’я з Литією
4:30pm






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

CHRISTMAS DAY - NATIVITY OF OUR LORD JESUS CHRIST
Пон. 25 груд
РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА Ukr.
КАТЕДРА
Укр./
10:30ам Hierarchical Divine Liturgy — Архиєрейська Божественна Літургія
SYNAXIS OF THE MOST HOLY MOTHER OF GOD
СВЯТО СОБОРУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

івт. 26 груд
КАТЕДРА

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

За здоров’я та Боже благословення для парафіян




ST. STEPHEN, ARCHDEACON AND PROTOMARTYR
СВЯТОГО ПЕРВОМУЧЕНИКА І АРХИДИЯКОНА СТЕФАНА
10:00ам












Сер. 27 груд.
КАТЕДРА

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

етв. 28 груд.
КАПЛИЦЯ

There is no Divine Liturgy scheduled
Святої Літургії не буде
+Stephania Gramiak

—
—

8:00am +Стефанія Ґрам’як
4:30pm

ят. 29 груд.
КАПЛИЦЯ

Carley Fedoryczuk
Карлі Федоричук

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

Eng.
Англ

SUNDAY AFTER CHRISTMAS — НЕДІЛЯ ПІСЛЯ РІЗДВА
Tone 5

Gal. 1:11-19;

+Ronald Maxymiuk, Jr.

9:00am +Рональд Максимюк, мол.

 10:30ам +Vera Nimczuk
+Віра Німчук

—
—
—
—

Gospel: Mt. 2:13-23

Ronald Maxymiuk, Sr.
Ukr.
Рональд Максимюк, ст. Укр./
Olha Iskiw
Eng.
Ольга Іськів
Англ

Субота
30 грудня
КАТЕДРА

НЕДІЛЯ
31 грудня
КАТЕДРА

CATHECHISM CLASSES
Parish catechism classes are being held each Sunday at Cathedral Rectory. Classes are every Sunday 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 Rector or Missionary sisters for more information and to sign
up for classes.
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ÓËÞÁËÅÍІ Ó ÕÐÈÑÒI ÁÐÀÒÈ І ÑÅÑÒÐÈ! ÄÎÐÎÃІ ÏÀÐÀÔІЯÍÈ!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ Âñ³õ Âàñ ç ðàä³ñíèì святом Ð²ÇÄÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ! Íåõàé цьогорічні ñâÿòêóâàííÿ
ïðèíåñуть âñ³ì âàì áàãàòî ùàñòÿ, ðàäîñò³ òà ëàñê Áîæèõ. Íåõàé Íîâîíàðîäæåíий Ісус áëàãîñëîâèòü âàñ íà äîáðî ³
çëàãîäó, à Õðèñòîâèé ìèð çíàéäå ì³ñöå ó âàøèõ ñåðöÿõ ³ äóøàõ.
З найщирішими побажаннями âåñåëîãî вам Ð³çäâà та Ùàñëèâîãî Íîâîãî Ðîêó!
Òàêîæ äÿêóþ âñ³ì çà ваші êàðòêè, гарні ïðèâ³òàííÿ òà щедрі äàðóíêè! Нехай
Новонароджений Ісус винагородить також і вас своїми щедрими дарами!
ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÎÆÄÀªÒÜÑß!
Ñâÿùåíèê Õðèñòîâèé òà âàø â³ðíèé ïðèÿòåëü
î. Ðîìàí Ï³òóëà ç ðîäèíîþ!

BELOVED BROTHERS AND SISTERS IN CHRIST! DEAR PARISHIONERS!
With my whole heart I would like to greet all of you on the occasion of the Glorious Feast — NATIVITY OF OUR
LORD JESUS CHRIST! May this year’s celebrations bring you joy, happiness, and God’s grace. May the NewlyBorn Child bless all of you and may Christ’s peace dwell within your hearts and souls.
I wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year! Also thank you for all your cards, warm greetings,
and generous presents! May Almighty Lord God reward you with His abundant mercies!
CHRIST IS BORN!
Christ’s Priest and your faithful friend
Fr. Roman Pitula with the Family!

***

OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF DECEMBER 15-16, 2017
Basket: $2271.00; Feast: $121.00; Candles: $273.00; Kitchen: $1305.00; Bingo: $600.00; Others: $1020.00
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!
НАСТУПНЕ МОЛИТОВНЕ ЗІБРАННЯ СПІЛЬНОТИ «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»
Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у четвер 4 січня (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 January 4 th (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.
CHRISTMAS FLOWER DONATION / ПОЖЕРТВИ НА РІЗДВЯНІ КВІТИ
In a couple 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.
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.
HOLY CONFESSIONS BEFORE CHRISTMAS / СВЯТА ТАЙНА СПОВІДІ ПЕРЕД РІЗДВОМ
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.
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.
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.
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.
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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; anonymous,
Michael & Eva Sosnowyj; $350.00 - anonymous; $300.00 - Theodosia & Christina Hewko;
$250.00 - Marc Zaharchuk, Walter & Mary Fedorin, Kеnneth Hitchins; $200.00 - Arkadij &
Julieta Fedkiw, Wasyl Makar, Barbara Bershak, Douglas Nefferdorf; $170.00 - Stephanie Pogas (Temple University student);
$100.00 - Alexander & Alyson Fedkiw, Olga Simeonides, Teresa Siwak. Total as of this weekend is:$5170.00.Only $59,830.00 left.
May our Lord Jesus Christ reward you hundredfold for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU!
OPEN POSITION
Applications are invited for the position of an Administrative Assistant at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception, Philadelphia. Duties include handling all daily office responsibilities, assisting with the operation of St. Mary’s Cemetery
(arrangements with funeral directors, communications with people relating to cemetery, record keeping), and maintaining church
financial records. Knowledge of QuickBooks, and a working knowledge of Ukrainian and English languages. Hours flexible; salary
negotiable and benefits provided. Contact Very Rev. Fr. Roman Pitula at 215-922-2845, or send resume to 819 N Franklin Street,
Philadelphia, PA 19123.
ANNUAL FESTIVAL OF CHRISTMAS CAROLS / ФЕСТИВАЛЬ РІЗДВЯНОЇ КОЛЯДИ
Annual Festival of Christmas Carols will be held on Sunday, January 14, 2018 at 3 p.m. at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. Choirs from different parishes will participate. Everyone is
welcome.
В неділю, 14-го січня 2018 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.
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, Dana &
Vitalij Karlo Dzindziura.
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:
Why Christmas had been celebrated on many different dates?
ANSWER:
The disparity in dates lies in the different calendars followed by each faith. The Ukrainian Catholic
Church in Ukraine celebrates Christmas according to the old Julian calendar. By that calendar, set by Julius Caesar in 46
B.C., Christmas is January 7. Most of the world follows the Gregorian calendar set by Pope Gregory XIII in 1582, which
sets December 25 as Christmas. The Julian calendar is the old Roman calendar, with leap years every 4 years. In the 16th
century, it was noted the spring equinox was coming later and later in the year, so the Gregorian calendar was introduced. But whether Christmas is celebrated on December 25th or on January 7th the message is the same: "Peace on Earth! Good will towards men!”
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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: Christmas is doing a little something extra for someone. And it is not the gift, but the
thought that counts.

***

TEN COMMANDMENTS FOR CHRISTMAS

1. Thou shalt prepare early. Don’t wait until the last minute to get into the Christmas spirit.
2. Thou shalt keep Christ at the center of Christmas. Don’t allow yourself to be overwhelmed by the commercialism of the season.
Resolve to read one of the Gospels during December. Mediate upon what it means that Christ came into the world.
3. Thou shalt make Christmas a family time. Do things together: Decorate the tree, play games, bake cookies, shop, write cards,
have devotionals, go caroling, attend church together.
4. Thou shalt remember those who are less fortunate. Contribute significantly to an organization serving the needs of others
throughout the year. Give a Christmas gift to your church.
5. Thou shalt give thyself with every gift. Put some thought into the gifts you purchase. Give a gift that represents you. If possible,
make something instead of buying something.
6. Thou shalt learn to be a good receiver. Many of us have trouble receiving graciously and gracefully.
7. Thou shalt put music into Christmas. Buy several Christmas CD’s and play them again and again. Attend church choir cantatas
and special Christmas programs. Sing carols with loved ones.
8. Thou shalt slow down. Remember: Christmas is supposed to be a season of peace, not hypertension.
9. Thou shalt remember to worship. The church is the place you are most likely to be reminded of the true meaning of Christmas.
10. Thou shalt receive Christ into thy life. Don’t just talk about the Christ of Christmas, receive him into your life as Lord and
Savior.

РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК

Чимало клопоту мали батьки зі своєю Стефкою. І борщик їй не смакував, і суконка не така, як в других, і в хаті
не так прибрано, як у людей. На все нарікала та була невдоволена. А батьки були небагаті. Жили в місті, мешкали в
сутеринах і гірко працювали на кусник хліба. Батько в броварі носив бочілки, а мати прала білизну по домах. Важка була
праця, а й її не все можна було дістати, і доводилося бідувати. А Стефка тоді ще більше була нестерпна. Злостилася,
докоряла родичам, чому Галька, Оксанка, Марійка та інші дівчата мають все новенькі суконки, мають доволі що їсти та
забавитись гарненько, а в них все біда й біда. Усім людям заздрила.
Та на це не було ради. Коли підросла, то покинула родичів і знайшла собі службу покоївки в одних заможних
добродіїв. І було там Стефці дуже добре. Робота неважка, а до кухні була там ще інша служниця, Наталка. Хлібодавці
були добрі, набожні, давали доволі часу піти до церкви, відпочити, кожного місяця точно виплачували платню й злого
слова ніколи не сказали. А сама добродійка обох їх навіть любила.
Щороку на Різдво, на св. Миколая, або при іншій нагоді купувала їм ще й гарненькі даруночки. Та одного року
на Різдво добродійка прибрала маленьку ялинку та купила дівчатам даруночки, але дуже скромненькі. По парі
тепленьких зимових панчішок. Цього Стефка не сподівалася. Вона надіялася, що пані купить їй нову суконку або якісь
мешти, або хоч модний капелюшок. Аж тут всього-на-всього пара панчішок! «Чи я б собі сама таких панчішок не
купила? Чи не сором для такої великої пані такий даруночок давати? Стільки ж багатства має, могла б щось краще
купити!» -нарікала перед Наталкою. – Роззлостилася з жалю, схопила панчішки в жменю та кинула в кухню. Наталка так
не зробила. Вона знала, що тепер усім скрутно. Була задоволена, що хоч панчішки буде мати та не змерзне в ноги. Таки
зараз сіла на стільчику та почала надягати їх на ногу, щоб, зібравшись, піти до церкви. Та заледве вложила одну ногу в
черевик, як її задавило щось. Скинула назад нову панчішку вивернула її, аж там гроші, паперові, цілкові. Заглянула в
другу панчішку, й там троші. З радості аж сплеснула в долоні та побігла до пані, дякувати за таку милу й цінну
несподіванку. Стефка мерщій кинулася до кухні. Відчинила дверцята, але там з її панчишок з грішми залишився тільки
попелок. Заломила руками та заридала гірко. На це вбігла пані, а довідавшись про все, сказала до Стефки: «Видиш,
Стефко, як ти себе сама покарала! Я тобі дала такий гарний даруночок, а ти його знищила. Ти завжди невдоволена, все
нарікаєш, заздриш іншим. Зате тобі ніколи не буде добре. Я цього року великих даруночків не купувала, бо хотіла, щоб
грішми ви помогли своїм бідним батькам. Але ти, вкинувши мій даруночок під кухню, дуже мене цим образила. З кінцем
місяця шукай собі іншого місця, бо я прийму собі таку, що навіть самими панчішками буде тішитися та буде вдоволена,
що в мене має працю.
Гірко пожалувала Схефка за свій учинок. Так хоч втратила вигідне місце, зате мала добру науку, що треба й
малим вдоволитися, не нарікати і не заздрити іншим.

***

HUMOR...
A SIGN OF THE TIMES
As a little girl climbed onto Santa's lap, Santa asked the usual, "And what would you like for Christmas?"
The child stared at him open mouthed and horrified for a minute, then gasped: "Didn't you get my E-mail?"
СМІЄМОСЬ РАЗОМ... Я у дитинстві спала на двох'ярусному ліжку, причому на другому поверсі.
Тому я абсолютно не боялася монстрів що ховаються під ліжком.
"Якщо прийдуть, - думала я, - то наїдяться сестрою".

