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Вітаємо вас у церкві св. Андрія
Первозванного, яка є частиною східньої
єпархії Української Православної Церкви
Канади. Наша парафія об’єднує вірних
різноманітного походження, як тих що
уроджені в Канаді, так і тих, що прибули з
України. Ми запрошуємо всіх приєднатися
до нашої парафіяльної родини і бути
учасниками літургічного та громадського
життя церкви.
Богослуження відбуваються кожної неділі
та в святкові дні, як показує розклад у
цьому бюлетені. Для особливих служб
(вінчання, хрещення, похорони, освячення
дому і т.п.), просимо звертатись до о.
Василя або в церковну канцелярію.
Замовлення молитви за живих чи покійних
під час літургії можна зробити при вході у
церкву, де продаються свічки.
Нагадуємо тим, що бажають прийняти
Святе
Причастя,
про
необхідність
приготувати себе постом і сповіддю
(немовлята та діти до 7-ми років
причащаються без посту або сповіді). Чин
сповіді звершується перед початком кожної
літургії.
Церковна заля є до винайму. Будь ласка
звертайтесь у церковну канцелярію.
Автопарк знаходиться недалеко на північ
від церкви, біля публічної школи на Edwin
Avenue.

Welcome to St. Andrew’s Ukrainian Orthodox
Church, which is part of the Eastern Eparchy
of the Ukrainian Orthodox Church of Canada.
Our parish unites faithful from a wide variety of
backgrounds, both those born in Ukraine and
in Canada. We invite everyone to join our
parish family, and to take part in our rich
liturgical and community life.
Divine services are celebrated every Sunday
and feast day, as shown on the schedule in
this newsletter. For special observances
(baptisms, weddings, funerals, house
blessings, etc.), please contact Fr. Vasyl
directly or inquire at the church office.
Requests for prayers for the living or the
departed during the liturgy may be submitted
at the front of the church, where candles are
sold.
In accordance with Orthodox practice, those
wishing to participate in Holy Communion
must prepare themselves through fasting and
confession (except infants and children under
age 7). Confession is offered prior to the start
of every liturgy.
The church hall is available for rent. Please
inquire at the church office.
There is extra parking immediately north of the
church, at the public school on Edwin Avenue.

Троїцька батьківська субота
Вселенська поминальна субота – це словосполучення вводить нас в
таїнство Церкви, бо Церква є Собор. Церква об’єднує всіх, хто увійшов
в неї і залишився в ній – тих, хто жив в апостольський час, коли
народилася Церква, і живе в наш час. Різниця тільки в тому, що одні
вже пройшли шлях спасіння й увійшли в Царство Небесне, а нам ще
належить, як членам Церкви войовничої, ще спасатися, долаючи свою
духовну слабість, долаючи опір диявола, і найважче, напевно, – опір
світу, який, по слову святого апостола Іоана Богослова, існує в злі.
Сьогодні ми здійснюємо богослужіння в “пам’ять всіх від віку
спочилих православних християн, батьків і братів наших”. Справа в
тому, що заупокійне богослужіння починається в Церкві не тоді, коли
людина підійшла до краю свого життя, і не тоді, коли його останки
принесли в храм Божий, і його оточує натовп близьких і родичів, які
перебувають в збентеженні і деякій непричетності до тієї таємниці , яка
відбулася з їх близькою людиною.
Ті, наші родичи або друзі, що відійшли в кращий світ, вже не
повернуться до нас, ми на землі вже не побачимо їх, не почуємо
улюбленого голосу, але все не закінчується земним життям. Смерть – є
тільки перехід до досконалої повноти життя – і в цьому наша розрада,
вся наша надія. Хоча вони не повернуться до нас, але ми підемо до них,
коли покличе нас Господь.
Ставлення до смерті змінює дуже багато в сучасному житті людей.
Ця тема стала непристойною, про неї не прийнято говорити. У деяких
західних містах є розпорядження, яке забороняє траурним процесіям
їздити вдень. В католицьких і протестантських країнах небіжчиків
ховають в закритих трунах – не дай Бог побачити обличчя мертвої
людини. І, часом, для сучасних європейців буває потрясінням, коли
вони заходять в православний храм і бачать небіжчика з відкритим
обличчям – вперше за багато років життя . . . Потрясіння – тому, що
перш за все це далеко не так жахливо, як здається.

Святе Православ’я вчить нас, що людина як неповторна
особистість не зникає безслідно. Тіло старіє, а людина себе всередині
відчуває таким же, як була у юності. Чому? Тому що душа не
змінюється, а вся наше внутрішнє життя – це властивості душі. Ми
думаємо душею, наші почуття і емоції – це прояв душі. Душа – це те,
що болить у людини, коли все тіло здорове. Адже, говоримо ж ми, що ні
мозок болить, ні серцевий м’яз, – а “болить душа”. Душа користується
тілом – як музикант користується своїм інструментом. Якщо струна
порвалась – ми вже не чуємо музики, але це ще не означає, що помер
сам музикант.
Саме тому, наша молитва за упокій всіх, що колись жили на землі
людей заснована, перш за все, на глибокій вірі в те, що душа і тіло
людини безсмертні. Хтось може сказати: “Але як же людина
безсмертна, якщо завжди поруч з нами існує смерть?” Немає людини,
яка прожила б на землі вічно. Так, брати і сестри, чоловік, коли він
згрішить, успадкував смерть. Але смерть не є знищенням, смерть є
перехід з цього тимчасового земного життя в життя вічне і нескінченне.
Смерть є двері, які введуть людину в Вічність.
Смерті немає, каже нам Церква, є тільки перехід з однієї форми
буття в інше. Після виходу з тіла, душа потрапляє в нові умови життя.
Вона по своїй волі не може вже змінити свого стану, як це було за життя
на землі. І тут найважливіше значення набуває духовний зв’язок
померлої людини з Церквою і тому з боку живих її членів необхідна
молитва за померлих.
Тому, у Церкви є не тільки приватні богослужіння за покійними,
приватні поминання, а й спільні поминання, їх кілька. У ці дні панахида,
яка відбувається за всіма “від віку померлих отців, братів і сестер
наших” називається Вселенської Панахидою. Наше суботнє богослужіння
називається Вселенською заупокійною поминальною службою.
Саме таке поминання відбувається і напередодні свята Святої
П’ятидесятниці, Дня Зішестя Святого Духа на апостолів, а через них і на
всіх віруючих в Господа Ісуса Христа. Цією подією закінчилося

домобудівництво
нашого
спасіння, яке торкнулося не
тільки людей, що живуть на
землі, а й тих, хто вже
відійшов у інший світ.
Благодать Духа Святого
поширюється на всіх. Тому
напередодні Святої Трійці ми
здійснюємо це заупокійне
богослужіння. Ці молитви за
покійних допомагають нам
придбати пам’ять смертну,
щоб пам’ятати про свою
останню годину і утримуватися від гріха. Будемо ж сьогодні старанні в
молитві, щоб ті, хто упокоївся в мирі зі святими, які пішли в інший світ,
далекі і близькі нам люди, отримали пробачення від милосердного Господа.
Сьогодні, напередодні П’ятидесятниці, ми щиро і ревно молимося
за тих, кого Господь вже закликав в те, загробне життя. Ми молимося
сьогодні про тих, хто удостоївся християнської кончини – мирної,
спокійної, про тих, хто помер у покаянні, хто удостоївся Святого
Причастя і Таїнства соборування і перейшов в те життя так непомітно,
спокійно, природно, як проситься про це в єктенії за богослужінням:
“Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної,
мирної”. Але ми також молимося і про тих, хто був застигнутий смертю
раптово, кого вбила блискавка, хто загинув у катастрофі, землетрус, під
час пожежі, – тоді, коли людина і не думала про смерть, була молода,
сповнена сил і здоров’я, але раптово померла. Господь посилає ангела
смерті, який бере цю душу і вона повинна вже йти до Престолу Божого
та давати звіт про своє. До цієї молитви нас Свята Церква спонукає
почуттям любові і любов покриває всі.
Кого ми найперше поминаємо сьогодні? Це наші спочили батьки,
діди прадіди. Це, ті, хто поклав своє життя за нашу Батьківщину, бо
“Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів

своїх” (Ін. 15:13). За них сьогодні наша молитва, наші сльози пам’яті,
наша вдячність невимовна . . .
Євангеліє каже нам, що “віра без справ мертва”, тому ця наша
пам’ять, є також і милостинею, яку ми зобов’язані творити в
продовження всього нашого життя. Цьому ми часом приділяємо
недостатньо уваги, а насправді Господь не випадково посилає нам
людей потребуючих, яких ми повинні самі бачити або шукати, щоб
надати милостиню любові, а також в пам’ять про тих спочилих, за яких
ми хочемо цю милостиню здійснити. І, подаючи їжу, одяг чи гроші, ми
повинні попросити потребуючу людину, щоб вона згадала “за упокій”
тієї людини, заради якого ми творимо цю милостиню.
Тому, намагаючись збудити нашу душу та наставити нас на шлях
християнської милосердності, у дні Вселенського поминання покійних,
Свята Церква особливо нагадує нам, що наше життя – це життя в
любові Христової. Христос страждав за вас, пролив кров за нас, помер
на Хресті за нас. Ми повинні виявляти нашу віру в любові до
ближнього, але не тільки до тих, хто нас зараз оточує, але і в любові до
тих, хто вже відійшов до Господа. Ця любов може проявлятися двояким
чином. Це, перш за все, – молитва, молитва церковна тут, в храмі, за
богослужінням, під час звершення Божественної Євхаристії, коли всі ми
приходимо в храми Божі, пишемо і подаємо записки за упокій душ
спочилих близьких, рідних, знайомих, дорогих нам людей, а також і
молитва домашня, коли ми вдома читаємо Псалтир за спочилими.
Саме про це, спасительне для нас, Свята Церква нагадує нам в ці
дні, щоб ми відклали всяке інше, житейське піклування, відклали свої
лінощі і прийшли в храм Божий піднести щирі, гарячі молитви.
Спочатку в церкві, а потім вдома і на могилах покійних, і подали
милостиню, щоб Господь упокоїв тих, за кого ми молимося, в оселях
праведних, не позбавив їх Свого Небесного Божественного Світла і
помилував би і нас грішних.
прот. Сергій Горбик



Що варто знати про молитву “Царю Небесний”?
Чи відомо, хто її автор і з якого часу нею моляться? Чи є інші молитви до
Святого Духа? Коли саме моляться “Царю Небесний”? І чи вимагається,
аби кожен християнин знав цю молитву?
Не дивлячись на те, що Бог християн – Бог у Трійці Єдиний, і
онтологічно розділяти між собою творчі іпостасі не допустимо, все ж,
наша традиція допускає особливі молитовні звернення, адресованій кожній
з осіб Пресвятої Тройці. Існують чимало молитов, звернених як до
Пресвятої Трійці, так і до Бога Отця, до Спасителя нашого Ісуса Христа та
до Святого Духа поокремо.
Найвідомішою молитвою-призиванням Святого Духу є коротка молитва,
яка починається словами “Царю Небесний”. Цю молитву читають або
співають перед початком усякого доброго діла, перед навчанням, на
початку молебнів та різних богослужбових чинів добового кола чи треб.
З’явилася ця молитва в повсякденному церковному вжитку запозиченою з
Мінеї. Насправді, – це стихира шостого гласу на стиховних великої
вечірньої свята П’ятидесятниці. Історія її появи мало відома. Знаємо лише,
що з’явилася вона не раніше VIII–IX століття, а Царгородському
церковному уставу IX століття вона ще була не відома.
Давайте коротко поміркуємо над змістом цієї молитви.
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе
добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і
спаси, Благий, душі наші.
Царю Небесний – цими словами ми свідчимо, що Святий Дух – Третя
особа Пресвятої Тройці, разом із Отцем і Сином, є Одним Богом,
невидимим Царем Неба та Землі – всього сущого.
Утішитель – Названий так Ісусом Христом Святий Дух є джерелом нашої
втіхи в скорботах і бідах, відрадою в хвилини печалей.

Дух Правди – Святий Дух
Божий є джерелом усякої Істини
та Правди, подає нам все
корисне й те, що нам потрібно
для спасіння душі та тіла.
Що всюди єси та все
наповнюєш
–
за
своєю
природою Святий Дух – всюди
присутній, не залежить від
простору та часу. Є завжди поруч
нас, бачить наші умови, знає про
потреби та завжди посилає нам
Свою благодать.
Скарбе
добра
і
життя
подателю – справжнє добро та
сенс життя ми отримуємо лише
від спілкування зі Святим Духом. Зішестя Святого Духа на Апостолів. Мініатюра,
Жодне людське добро не можна
Євангеліє Раввули (586 р.)
назвати добром, якщо воно не
освячене Богом. І жодне людське життя не освячене Святим Духом не
можна назвати повноцінним життям, життям людини в повноті.
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни – ми визнаємо,
що коли грішимо, то перебуваємо без Бога. А тому просимо Його прийти
до нас, очистити та освятити нас.
і спаси, Благий, душі наші – основна мета життя християнина на землі –
спасіння безсмертної душі, яке досягається співпрацею людини та Бога. У
останньому проханні молитви ми просимо Благого (Доброго) Бога
зробити нас гідними Царства Небесного.
Амінь – Істинно так і є, це правда.
Від дня Пасхи до Вознесіння замість молитви “Царю Небесний”, там де це
належить, слід читати тропар Великодня “Христос Воскрес із мертвих . . .”.

Зате від Вознесіння до Дня Святої Трійці – єдиних 10-ть днів у році – ця
молитва не читається взагалі.
Безперечно, кожен православний християнин із самого дитинства
вивчаючи православні молитви, однією з перших своїх молитов напам’ять
вивчає саме молитву до Святого Духа. Здається, саме її вивчають одразу
після “Отче наш” та “Богородице Діво”. Якщо людина веде активне
церковне життя, часто відвідує богослужіння, читає ранкове та вечірнє
правило з молитовника, то молитву “Царю Небесний”, зрештою, як і
багато інших молитов спеціально вчити не потрібно, вони закарбовуються
в пам’яті з дитинства та на все життя.
Будемо прагнути, щоб через розумове вивчення цієї молитви – через
розуміння змісту, ми навчилися бачити її містичну силу. А Святий Дух,
Утішитель, через неї освячував нас у кожній добрій справі.
Цікаво, що покладену на музику, з дещо переробленим текстом молитву
“Царю Небесний”, українські “пластуни” вживають як загально вживану
молитву, використовуючи її там, де за звичаєм належить помолитися.
Зокрема цю молитву співається в усіх Пластових таборах зранку і ввечері.
o. Євген Заплетнюк

Федуско-маляр із Самбора. Старозавітна трійця. 2 пол. 16 ст. На іконі
зображені відвідини Трьох Архангелів праотця Авраама та його дружини Сари.
Федуско – один із найвизначніших церковних художників Галичини другої половини
XVI ст. Його славу зумовили однаковою мірою художня майстерність і той факт, що
деякі з ікон цього майстра ставали чудотворними. Наприклад, його образ
“Благовіщення” з Іваничів – широко відома та шанована чудотворна ікона, яка стала
об’єктом паломництва ще у XIX cт. Саме руці цього галицького майстра належить
справжній шедевр книжкової графіки – філігранні мініатюри та орнаментальне
оздоблення, що прикрашають найціннішу книжкову пам’ятку України –
Пересопницьке Євангеліє.

Трійця Старозавітна
Трійця Старозавітна – (грец. Αγία Τριάδα, лат. Trinitas) – іконографічний образ
візуального вираження християнського догмату про триєдність Бога Єдиного.
В основі образу використовується сюжет “Гостинність Авраама” – явлення
йому трьох ангелів:
І явився до нього Господь між дубами Мамре, а він сидів при вході в намет, під час
денної спеки. Він звів очі свої і глянув, і ось, три чоловіка стоять проти нього.
Побачивши, він побіг назустріч їм від входу намету і вклонився до землі, і сказав:
Господи! якщо я знайшов милість в очах Твоїх, не проходь повз Свого раба!
Принесуть трохи води, і ноги Свої помийте, і спочиньте під деревом, а я принесу
хліба, і ви підкріпіть серця ваші; потім підіть; так як ви йдете повз раба вашого . . . І
взяв масла й молока, та теля приготовлене, та й поклав перед Ними, а сам став біля
Них під деревом. І вони їли. (Бит. 18:1-8)
У християнському богослов'ї три ангели символізують собою іпостасі Бога, які
мисляться як нероздільні, але й не злиті – як єдиносущна Свята Трійця. У
ранніх зображеннях (наприклад, в римських катакомбах) зображення вкрай
історичні, але вже в перших композиціях можна відзначити підкреслену
подібність гостей Авраама. Рівність, рівноправність подорожніх показана
однаковим вбранням та однаковими позами.
Пізніше історичний план зображення повністю витісняється символічним. Три
ангели розглядаються тепер тільки як символ потрійного Божества. Але до
складу іконографічних композицій продовжують входити Авраам, його
дружина Сарра, безліч дрібних другорядних деталей зображення
“приземляється”, повертаючи його до історичної події.
Розуміння трьох ангелів як зображення Трійці породжує бажання виділити
серед них іпостасі, а висновок про можливість або неможливість подібного
виокремлення породжують два основних види композиції: самостійний і
несамостійний. У першому випадку ангели підкреслено рівні, а композиція
гранично статична, у другому один з ангелів (зазвичай центральний) так чи
інакше виділений, його німб може містити в собі хрест, а сам ангел
підписується скороченням ІС ХС (Ісус Христос). Суперечки навколо подібних
композицій приводили до появи навіть таких ікон, де у кожного ангела були
атрибути Христа.

Половина громадян України підтвердили свою приналежність до
Православної Церкви України, – опитування
Помісна Українська Православна Церква (ПЦУ) є найбільшою
Церквою України, адже майже 50% громадян нашої держави
підтверджують свою приналежність до ПЦУ. Про це свідчать
результати всеукраїнського соціологічного дослідження, яке в травні
провів Київський міжнародний інститут соціології.
Результати опитування засвідчили, що до Української
Православної Церкви себе зарахували 48.8% респондентів. Саме така
кількість опитаних дала ствердну відповідь на питання соціологів “До
якої конфесії або релігії, якщо така є, Ви себе відносите?” і
уточнюючого питання “А до якої саме Православної Церкви Ви себе
зараховуєте?” у тому випадку, якщо респондент обирав варіант
“Православна Церква”.
Загалом, соціологи враховуючи відповіді респондентів на обидва
запитання, зафіксували такі результати:
Православна Церква України – 48.8%;
Православна Церква, але без конкретизації Патріархату – 16.3%;
Українська Православна Церква Московського Патріархату – 14.2%;
Українська Греко-Католицька Церква – 8.8%;
Вважають себе атеїстами – 4.3%;
Інші конфесії сумарно назвали 4.9%;
Важко сказати/відмова відповідати – 2.7%.
Варто відзначити, 54.2% українців, незалежно від їхньої
конфесійної приналежності, позитивно ставляться до створення
Православної Церкви України й надання їй Томосу. Майже 65%
населення України переконані, що відмовлятися від Томосу про
автокефалію ПЦУ не можна і що нинішніх умов для розвитку
незалежної Української Церкви цілком достатньо.
При цьому, не готові відмовлятися від Томосу 77.6% вірян ПЦУ,
40.6% вірян Московського Патріархату, 39.9% “просто православних

Громадське оголошення
Отець настоятель та управа церковної громади сердечно вітають нових членів
нашої парафії –
ЗІНОВІЙ ҐУРАЛЬ
ОЛЬГА ПІСЕЦЬКА
ІРИНА ПІСЕЦЬКА
Цінуємо Ваше рішення приєднатися до членства нашої церкви, зі сподіванням
плідної праці Богові на славу, а нашому народові на користь. На многії літа!

віруючих”, 73% греко-католиків та 39.4% атеїстів.
Опитування було проведене у період з 12 по 18 травня 2019 року
Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом CATI
(телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Опитано 1,200
респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. У
Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на
території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 2.9% для показників
близьких до 50%, 2.5% – для показників близьких до 25%, 1.9% – для
показників близьких до 10%, 1.3% – для показників близьких до 5%,
0.6% – для показників близьких до 1% .
(Джерело: www.pomisna.info)

ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ
DONATIONS TO THE CHURCH
Христина Михайловська

$500.00

(в пам’ять батьків, Михайла та

500.00

чоловіка, Октавяна)

Ольги Кравецьких)
Т. Макогон (в пам’ять

Ольга Носієвич (в пам’ять

150.00

батьків, Тимофія і Олени

Світлана Мала

100.00

Наташа Крамар

100.00

В. Юровський (в пам’ять

та брата, Іринея)

80.00

батьків)

Іван & Марія Клен

500.00

П. & М. Цехош (на писанку)

50.00

М. Ковальчук

200.00

Світлана Єричук (з нагоди

50.00

Ольга Станіславська

100.00

дня народження сина,

Григорій Журавель (в

300.00

Сашка)

пам’ять Марії та Миколи)
Володимир Чумак

100.00

Оксана Скибіцька

350.00

Г. Богуславський

200.00

Галина Чумак

200.00

ПОЖЕРТВИ НА ХОР
DONATIONS TO THE CHOIR
Б. Богуславський (в пам’ять $100.00
Миколи Радченка)

Список включає пожертви від 22-го квітня до 19-го травня.

Усім жертводавцям щира подяка. Фінансова підтримка церкви – обов’язок
кожного. Наша парафія залежить від добровільних пожертв, і без постійної
підтримки членів та прихильників, неможливо було б продовжувати нашу
працю в Христовому винограднику. Офіційна квитанція (“income tax
receipt”) виписується усім тим, хто здає свою пожертву у церковну
канцелярію. Просимо чітко зазначити вашу адресу. Ласкаво просимо
пам’ятати про Церкву св. Андрія у вашому заповіті.
We extend sincere thanks to all donors. Supporting the church is everyone’s
responsibility. Our parish depends heavily on the goodwill donations of
members and supporters, without which it would not be possible to continue
our work in Christ’s vineyard. Income tax receipts will be issued for all
donations submitted to the church office. Kindly indicate your address clearly.
Please remember St. Andrew’s Church in your will.
Висловлюємо щиру подяку Романові Башті за допомогу з виготовленням цього
бюлетеня.
We offer sincere thanks to Roman Bashta for his help in preparing this bulletin.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ / SCHEDULE OF DIVINE SERVICES
Червень / June 2019
2-го червня,
неділя

Єпархіальне – Родинне Свято
9:30 ранку: Зустріч єпископа Андрія
10:00: Архиєрейська Свята Літургія
Осередок Культури св. Володимира, Oakville
(богослуження в нашій церкві не буде)

6-го червня,
четвер
8-го червня,
субота
9-го червня,
неділя
15-го червня,
субота

16-го червня,
неділя
17-го червня,
понеділок
23-го червня,
неділя
29-го червня,
субота
30-го червня,
неділя

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

Неділя 7-ма після Пасхи. Святих
Отців Першого Вселенського
Собору. Голос 6
Троїцька батьківська поминальна
субота

П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ – ДЕНЬ ПРЕСВЯТОЇ
ТРОЙЦІ. Голос 7
1-ша седмиця після Пятидесятниці.
ДЕНЬ CВЯТОГО ДУХА
Неділя 1-ша після П’ятидесятниці.
Голос 8. Всіх Святих. Заговини на
Петрів Піст
Неділя 2-га після П’ятидесятниці.
Голос 1. Всіх Святих землі
Української

9:00 ранку Сповідь
9:30 Св. Літургія
6:00 вечора
Велика Вечірня
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
9:30 ранку Св.
Літургія і загальна
Панахида
6:00 вечора
Велика Вечірня
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
9:00 ранку Сповідь
9:30 Св. Літургія
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія
6:00 вечора
Велика Вечірня
9:30 ранку Сповідь
10:00 Св. Літургія

Всім членам парафії св. Андрія Первозванного! Просимо вирівняти Ваші
членські вкладки на 2019 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!

