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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! / ВІТАЄМО! 
         Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. We, the peo-
ple of the Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia are the Catholic 
community that worships God, spreads the Good News of Christ, and serves those in need. This Magnificent Cathedral 
opens wide its doors in the name of the Lord Jesus Christ. To all who are worshipping with us today -- WELCOME! 
 

 Ласкаво просимо до Господнього Храму. Ми запрошуємо вас. Прийдіть до Божого дому. Ми, парафіяни 
Українського Kатолицького Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття у Філадельфії, є католицькою 
громадою, котра поклоняється Богові, поширює Добру Новину Христового Євангелія та служить тим, хто в 
потребі. Двері цієї чудової Катедри є широко відчинені в ім’я Господа Нашого Ісуса Христа. Отож, всі, хто є 
присутній та молиться з нами сьогодні — ВІТАЄМО! 

Very Rev. Roman Pitula, Cathedral Rector — о. Роман Пітула, Парох Катедри 
 

Rev. Deacon Мichael Waak — о. Диякон Mихайло Вак 

C A T H E D R A L   L I T U R G Y   T I M E S 
 

Saturday afternoon аt 4:30 pm 
Divine Liturgy for Sunday in English 

 

Sunday morning Liturgies 
9:00 am in English 

10:30 am in Ukrainian 
 

Daily Liturgies: 
please see schedule on next page 

 
 
 
 

Ч А С И   Л І Т У Р Г І Й  В   К А Т Е Д Р І   
 

У суботу ввечері o 4:30 год.  
Літургія за неділю по-англійськи 

 

Літургії в неділю зранку: 
9:00 год. по-англійськи 
10:30 год. по-українськи 

 
Щоденні Літургії: 

розпорядок на наступній сторінці 

Mailing address / Поштова адреса: 
 

Cathedral Rectory Office 
819 North 8th Street 

Philadelphia, PA 19123-2097 
 

Cathedral Phones/Катедральні телефони: 
 

Rectory Office:  215-922-2845 
 

Fax:    215-922-4635 
 

Cathedral E-mail/Катедральна е-пошта: 
cathedralonfranklin@comcast.net  

 

Our web-site: www.ukrcathedral.com  
 

St. Mary's Cemetery:   215-962-5830 
Cathedral Hall/Pyrohy:  215-829-4350 

 

Other phones/інші телефони: 
 

Аrcheparchy of Philadelphia: 215-627-0143 
Byzantine Church Supplies:215-627-0660 
     E-mail: byzsupplies@yahoo.com 
Treasury of Faith Museum: 215-627-3389 
     E-mail: tofmuseum@ukrcap.org 
Missionary Sisters of The Mother of God 
     Convent:   215-627-7808 
     E-mail: msmg@ukrcap.org 

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

 
Eng. 
Англ 

Субота 
27 січня 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 

9:00am 

 
10:30ам 

SUNDAY OF THE PRODIGAL SON 
НЕДІЛЯ БЛУДНОГО СИНА 

Tone 1  I Cor. 6:12-20;   Gospel: Лк. 15:11-32 
 

+Ronald Maxymiuk, Jr.   —  Ronald Maxymiuk, Sr. 
+Рональд Максимюк, мол. —  Рональд Максимюк, ст. 
 

+Paul Karaba   —  Sophie Klus 
+Пол Караба   —  Софі Клус 

 
 
 
 

Eng.
Англ 

 

Ukr. 
Укр. 

НЕДІЛЯ 
 

28 січня 
 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

6:30pm 

FEAST OF THE THREE HOLY HIERARCHS (for Tues. January 30) 
СВЯТО ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ (за вівторок 30 січня) 

+Roman Hodowanec  —  Family 
+Роман Годованець  —  Родина 

 
Пон. 29 січ 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

10:00ам 

FEAST OF THE THREE HOLY HIERARCHS 
СВЯТО ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ 

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

 
івт. 30 січ 
КАТЕДРА 

 
 

8:00ам 
For Health & God’s blessings for Vira, Nadia, Luba — Luba Makar 
За здоров’я та Боже благосл. Віри, Надії. Люби і ін.- Люба Макар 

 
Сер. 31 січ. 
КАПЛИЦЯ 

 
 

 
 

6:30pm 
7:30pm 

FEAST OF THE ENCOUNTER OF OUR LORD WITH SIMEON 
СВЯТО СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

Divine Liturgy — Свята Літургія 

Mothers in Prayer — Матері в Молитві 

 
етв. 1 лют. 
КАТЕДРА 

 
 

 
 

10:00ам 

FEAST OF THE ENCOUNTER OF OUR LORD WITH SIMEON 
СВЯТО СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

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

 
ятн. 2 лют. 

КАТЕДРА 

 
 
 

 
4:30pm 

Vesperal Divine Liturgy 

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

 

Eng. 
Англ 

Субота 
3 лютого 

КАТЕДРА 

 
 

 
 

 

 
 
 

9:00am 
 

10:30ам 

SUNDAY OF THE PRODIGAL SON 
НЕДІЛЯ БЛУДНОГО СИНА 

Tone 2  I Cor. 8:8-9:2;   Gospel: Mt. 25:31-46 
 

+Tomacz & Ewa Czetyrba —  Oprysk Family 
+Томаш і Єва Четирба  —  Родина Оприск 
 

+Roman Hodowanec, 40 d. —  Family 
+Роман Годованець, 40 d. —  Родина 

 
 
 
 

Eng.
Англ 

 

Ukr. 
Укр. 

НЕДІЛЯ 
 

4 лютого 
 

КАТЕДРА 

Memorial Candle Offerings 
 

The Candle before St. Nicholas on the Iconostas 
In memory of +Bohdan Z. Myr offered by Patricia Myr and Family 

 

The Candle before Jesus Christ on the Iconostas 
In memory of +Roman Hodowanec offered by Bohdan & Zirka Kebuz 

 

The customary donation for a Memorial 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: 
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СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ» / “MOTHERS IN PRAYER” 
 Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у четвер 1 лютого (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. 
 Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday February 1st (first Thursday of the month), at 
7:30 pm at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. We invite all our mothers 
and we welcome all who wish to join us at this special prayer. 

CATHECHISM CLASSES / КАТЕХИТИЧНІ КЛАСИ 
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. 
 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. 

ÉÎÐÄÀÍÑÜÊÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß ÄÎÌ²Â 
 Êîëè âè îòðèìàëè íîâ³ êîâåðòêè íà íàñòóïíèé ð³ê, òî çàóâàæèòå, ùî òàì áóäå êàðòêà “Blessing of Homes” — 
“Áëàãîñëîâåííÿ Äîìó”. Яêùî âè áàæàºòå, ùîáè âàøà õàòà áóëà ïîñâÿ÷åíà ï³ñëÿ Éîðäàíó, то пðîøó ïîâåðíóòè çàïîâíåíó 
êàðòêó, по-можливості зазначивши день та зручний для вас час. Ïðîøó òàêîæ çàóâàæèòè, ùî º äâà âèäè áëàãîñëîâåííÿ äîìó: 
áëàãîñëîâåííÿ íîâî¿ õàòè (ÿêùî âè ïåðåñåëèëèñÿ) ³ Éîðäàíське áëàãîñëîâåííÿ äîìó. ßêùî âàø ä³ì íå áóâ áëàãîñëîâåííèé ÿê 
âè ïåðåñåëèëèñÿ, ïðîсимо ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ зателефонувати до Катедрального офісу за номером 215-922-2845. 

HOLY CONFESION / СВЯТА СПОВІДЬ 
 Please use a Sacrament of Reconciliation available in our Cathedral at Saturday’s (4:30pm) and at both Sunday’s (9:00am 
and 10:30am) Divine Liturgies. We are thankful to our visiting priests (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! 

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 estab-
lished 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, Mi-
chael & Eva Sosnowyj, Roxolana Horbowyj; $400.00 - anonymous; $300.00 - Theodosia & 
Christina Hewko; $250.00 - Marc Zaharchuk, Walter & Mary Fedorin, Kеnneth Hitchins, Rita 

Malinowski; $200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw, Wasyl Makar, Barbara Bershak, Douglas Nefferdorf, anonymous; $170.00 - Steph-
anie Pogas (Temple University student); $100.00 - Alexander & Alyson Fedkiw, Olga Simeonides, Teresa Siwak, Patrycia & Lydia 
Myr, Anna Siwak. Total as of this weekend is: $6320.00. Only $58,680.00 left. May our Lord Jesus Christ reward you hundredfold 
for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU! 

OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF JANUARY 20-21, 2018 
Basket: $2861.00; Feast: $35.00; Candles: $200.00; Kitchen: $510.00; Bingo: $600.00; Others: $200.00 

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. 

ALL ARE WELCOME TO COME TO THE PARISH HALL AND TRY OUR DELICIOUS FOODS & PYROHY 
DEEP THANKS GO TO OUR KITCHEN VOLUNTEERS 

Please remember about your Cathedral in your Testament!Пам’ятайте, будь-ласка, про вашу Катедру в своєму заповіті! 

Українська Католицька Катедра 
Запрошує на забаву «Запусти»      

в суботу, 10 лютого 201820182018 року Божого 
Під звуки живої музики гурту «Земляки» 

в Катедральній залі Cобору Непорочного Зачаття  
GPS: 814 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123 

ВЕЧЕРЯ, МУЗИКА І ТАНЦІ 
Двері відчинені з 7:30 вечора; музика о 8:30 вечора 
Вхід: дорослі - $50 ($55 при вході)| молодь (12-18) - 

$25 | діти (6-11) - $10 | до 6 років - безкоштовно 
Kвитки : Оксана Якимів (267) 254-2671, Тоня Катрук 

(215) 668-3656, о. Роман Пітула (215) 922-2845 

Ukrainian Catholic Cathedral 
Presents First Ever Zabava”Zapusty” 

On Saturday, February 10th 201820182018   
Live Music by Band “ZEMLYAKY” 

Cathedral Hall of the Immaculate Conception  
GPS: 814 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123 

DINNER, MUSIC & DANCING 
Doors open at 7:30pm; Music starts at  8:30pm 

Cost: $50-Adults ($55 at the door)| $25-Youth (12-18) | $10-
Children (6-11) | Free under 6 

For tickets call: Oksana Yakymiv (267) 254-2671, Tonia 
Katruk (215) 668-3656, Fr. Roman Pitula (215) 922-2845 
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THEOPHANY BLESSING OF HOMES  
 In your donation envelope box you can find “Blessing  of Homes” request card. Fr. Roman would be pleased to visit you, 
your Family and your house with the Annual Jordan Blessing.  Please fill out this card, indicate possible date and time, and return it 
as soon as possible in the collection basket or contact Rectory Office at 215-922-2845 at your convenience if you would like to have 
your house blessed some time after Theophany.  

2018 CHURCH OFFERING ENVELOPES ARE NOW AVAILABLE IN OUR CATHEDRAL 
The 2018 offering envelopes are now available in our Cathedral.  Please pick them up (if you have not done so as yet) to use for next 
2018 year. Parishioners at the age of 18 and older have to have their individual offering envelopes for regularly usage in order to be 
considered as active parishioners.  If you do not have envelopes or cannot find your name, please contact Fr. Roman Pitula, Cathedral 
Rector. We welcome all new Parishioners to our Cathedral Parish and they are kindly requested to register to the Parish. 

КОНВЕРТИ ПОЖЕРТВ НА 2018 РІК БОЖИЙ 
Просимо взяти (якщо ви цього ще не зробили) ваші конверти пожертв на 2018 рік, котрі ви можете знайти при вході до 
нашої Катедри. Просимо ласкаво всіх парафіян вживати приготовані конверти та бути активними і практикуючими 
парафіянами. Якщо ви з якихось причин не можете знайти конверти з вашим іменем, просимо звернутися до о. Романа 
Пітули. Також просимо нових парафіян реєструватися, а ми всі щиро вітаємо вас у нашій Архикатедральній парафії. 

CATHEDRAL PARISH REGISTRATION CARD / ЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА У КАТЕДРАЛЬНОМУ ХРАМІ 
 When you received a new 2018 donation envelope box there you can find a “Registration Card”. Please fill in all the re-
quired information (same as last year, new or updated) and return it in Sunday collection basket or send it to the office. The Parish-
ioners directory list with the correct contact information has to be updated and we need your cooperation in this matter. Thank you. 
 Поміж конвертами для пожертв на 2018 рік знаходиться «Registration Card». Просимо заповнити потрібну 
інформацію та повернути наступної неділі з вашою недільною пожертвою. Ми намагаємось поновити список всіх нашин 
парафіян з правильною інформацією (адреса, домашній і мобільний телефони, елекртонна адреса) для кращого зв’язку у разі 
потреби. Щиро дякуємо за вирозуміння та сподіваємось на вашу співпрацю. 

OPEN POSITION 
Applications are invited for the position of an Administrative Assistant at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Con-
ception, 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. 8th Street, Philadel-
phia, PA 19123.  

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 hospita l, 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  
A few Christmas questions: (cont’d from previous bulletin) 

QUESTION: The shepherds and the wise men went to see Jesus. Which group followed a star and which group went to 
find the baby because an angel told them where to look? 

ANSWER: The shepherds followed the instructions of the angels in Luke 2:9-15. The wise men followed the star to find 
the place where Jesus was. Matthew 2:1, 2. 
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A THOUGHT FOR THE DAY: “If you listen what others say, you are not listening what your heart is saying.” 

* * * 

* * * 
HUMOR...   The teacher of the earth science class was lecturing on map reading. After ex-
plaining about latitude, longitude, degrees and minutes the teacher asked, “Suppose I asked you to meet me for 
lunch at 23 degrees, 4 minutes north latitude and 45 degrees, 15 minutes east longitude…?” 
 After a confused silence, a voice volunteered, “I guess you’d be eating alone.” 

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. 

A LESSON IN HEART 

My little 10-year-old daughter, Sarah was born with a muscle missing in her foot and wears a brace all the time. She came home one 

beautiful spring day to tell me she had competed in “field day” – that’s where they have lots of races and other competitive events. 

Because of her leg support, my mind raced as I tried to think of encouragement for my Sarah, things I could say to her about not let-

ting this get her down – but before I could say anything, she said, “Daddy, I won two of the races!” I couldn’t believe it! And then 

Sarah said, “I had an advantage.” I knew it. I thought she must have been given a head start…some kind of physical advantage. But 

again, before I could say anything, she said, “Daddy, I didn’t get a head start…my advantage was I had to try harder!”  

* * * 
РІЗДВЯНЕ ЯНГОЛЯТКО 

Цьогоріч святий Миколай був дуже щедрим. Мартуся отримала і ляльку, про яку давно мріяла, і цікаві книжечки, і 
розмальовки, і навіть візочок для Марічки (так вона назвала нову ляльку). А ще багато солодощів, мандаринок і навіть 
чудернацький фрукт із смішною назвою “ананас”. Дівчинка відразу перейменувала його на "а ну вас". Але найбільше 
сподобалося різдвяне янголятко – біле, ніжне, з гарними крильцями. Дівчинка примостила його на підвіконні й довго 
милувалася подарунком.  

Коли наступного дня повернулася додому з дитсадка, то хутчіш побігла до спальні, а невдовзі вийшла звідти в довгій 
маминій нічній сорочці та перуці. Підійшла до дзеркала і довго й уважно вивчала своє відображення, а потім раптом гірко 
розплакалася. 

– Ти чого, Мартусечко? – злякалася мама. – Я зовсім не схожа, ну ніскілечки, – ридала мала. – На кого не схожа? – На 
різдвяне янголятко, яке мені Миколай приніс.  

Уранці Мартусю очікувала несподіванка, на кріслі біля ліжка лежали два білосніжні крила, точнісінько такі ж, як у її 
різдвяного ангелика. Цього разу дівчинка вдягла своє біленьке платтячко, начепила крила й знову побігла до дзеркала. Вона 
довго крутилася, і так і сяк заглядала в люстерко – то розчісувала кучері, то заплітала кіску, а потім ніжно притулилася до 
мами і сказала: – Але ж ти мене і так любитимеш, правда? Навіть якщо я й не дуже схожа на ангеля. 

Наближалося Різдво. Ввечері Мартуся з бабусею пішли до церкви. Там було багато людей, стояла шопка. У яслах лежав 
маленький Ісусик. Вогники свічок мерехтіли на обличчях трьох царів, пастухів, відбивалися в очах Діви Марії, і дівчинці 
здавалося, ніби всі вони живі та справжні, і що Ісусик усміхається саме до неї. 

Після відправи бабуся нахилилася до онучки, дала їй у руки гроші й тихенько сказала: – Ми зараз підемо додому, але ти, 
мабуть, помітила, що біля церкви стоять убогі бідні люди. То ти дай їм гроші. Мартуся так і зробила, поважно підходила до 
кожного і клала в простягнену долоню монетку. І раптом побачила віддалік літню жінку, яка чи то також просила 
милостиню, чи просто чекала на когось. Але стояла сумна-сумна.  

– Бабусю, а ця жінка, вона теж убога? Вона якось так дивно тримає руку. Ніби соромиться. Можливо, вона хвора. Дивись, 
як низько схилила личко. Бабуся глянула на жінку й аж руками сплеснула: 

– Олю, що ти тут робиш? Що з тобою? Що сталося? Жінка підвела голову й гірко розплакалася. А потім вони довго 
говорили про не зовсім зрозумілі для Мартусі речі. Пані Оля розповідала про сина, який потрапив під машину та, 
незважаючи на всі зусилля лікарів і родини, помер рік тому. Про невістку, яка поїхала кудись далеко збирати мандарини. 
(“От щаслива”, – подумала дівчинка), про борги та про онуків, яким нічого не може купити на Різдво, не те що ялинки, 
навіть цукерок. Далі Мартуся вже не слухала, вона згадала, як їй було сумно, коли мама поїхала в Польщу працювати за 
контрактом. Мала не знала, хто такий чи що таке той контракт, однак він видавався їй колючим високим живоплотом, таким 
як у казці про сплячу красуню, і злючий, і поганючий не відпускав маму до Марти. До самого дому Мартуся йшла мовчки. І 
лише на порозі запитала в бабусі, чи вона знає, де живе пані Оля. 

Коли всі вже встали з-за столу після Різдвяної вечері, дівчинка підійшла до мами, взяла її за руку й тихенько прошепотіла 
на вухо: – Мамочко, я хочу про щось тебе попросити. 

Незабаром, після таємничої розмови з мамою, вся родина знімала з ялинки прикраси й акуратно пакувала в коробку. А 
Мартуся складала в торбинку подарунки, які їй приніс Миколай. І їй було зовсім не шкода. Адже вона не жаднюга, хоча 
Ігорчик зі старшої групи так дражнить її. Лише різдвяного ангелика вона то брала з підвіконня, то ставила назад. Але потім 
рішуче обгорнула його в білий папір і поклала із самого верху. – Думаю, що святий Миколай не образиться. 

Пізно ввечері дівчинка розповідала мамі, як здивувалася пані Оля, коли вони з татком занесли до квартири ялинку, як 
раділи подарункам Тарасик з Оленкою. А ще як було весело прикрашати ялинку вдруге, а Тарасик запропонував почепити 
янголятко на вершечку ялинки. І вийшло дуже гарно. І що вона аніскілечки не шкодує за іграшками та ялинкою, і навіть за 
янголятком, справді-справді. Анітрішечки. – А знаєш Марусечко, – мама пригорнула донечку до себе й усміхнулася, – мені 
здається, що от тепер ти і справді викапане Різдвяне ангелятко. 

https://www.kyrios.org.ua/literature/pritchi-ta-istoriyi/1336-rizdvjane-jangoljatko.html

