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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. 
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Чим є молитва 
 

 “Сердечна подяка має займати перше місце в нашому молитовнику. 

Після цього має слідувати покаяння і щире душевне розкаяння. Потім 

повинна йти наше прохання до Царя Всесвіту”. Так пише Св. Іоан 

Ліствичник, ігумен Синайського монастиря, в VII столітті в своїй 

класичній праці “Ліствиця Божественного сходження”. Я не думаю, що 

він мав намір встановити незаперечне правило, яке не дозволяло б 

ніяких відхилень. Його метою, скоріше, було позначити звичайний 

зразок, нормальну послідовність, якої слід дотримуватися у практиці 

молитви. Дяка, каяття, прохання: така основна і головна послідовність, 

яку ми повинні передбачити. 

 

 Багатьом може здаватися, що молитися – значить, в основному, 

просити Бога про щось, розповідати Йому про печалі і потреби інших 

людей і своїх власних. На відміну від цього, деякі з нас можуть уявити, 

що молитва повинна починатися з каяття. Але це не те, що має на увазі 

Ліствичник. Навпаки, до того, як підносити страждання Христа та біль 

світу, і до того, як звертати свій погляд вниз, на наші непривабливі справи і 

невдачі, ми повинні поглянути наверх, на красу і славу Божу. Занадто 

часто наша молитва може приймати форму ремствування перед Богом, 

скарг і жалю. Але це, як запевняє нас Ліствичник – не справжня молитва. 

 

 Важливо також те, що під час Божественної літургії ми не 

починаємо з акту покаяння, але з проголошення царювання Святої 

Трійці: “Благословенне Царство Отця, Сина і Святого Духа”. Тільки 

після швидкого зіткнення з образом Царства Небесного ми можемо 

почати каятися, як ми і повинні. У молитві слід починати не з наших 

власних потреб, але з Божественної повноти. Такого ж пріоритету 

мусимо дотримуватися в щоденних ранкових та вечірніх молитвах 

вдома. Після початкового вигуку “В ім’я Отця і Сина і Святого Духа”, 

зазвичай продовжують: “Слава Тобі, Боже, слава Тобі”. Дяка – ось з 

чого ми починаємо. Як завжди кажуть Святі Отці, “молитва – це стан 

постійної подяки”. 
 

 Цей зразок молитви, з подякою і прославлянням на першому місці, 

також можна знайти в циклі добового кола богослужіння. Згідно 



староєврейського розуміння часу, яке до сьогодні використовується 

Церквою, новий день починається не опівночі й не на світанку, а 

ввечері. Ось чому в Книзі Буття сказано про створення світу: “Був вечір, і 

був ранок, перший день” (Бут. 1:5): вечір йде перед ранком. Таким чином, 

Вечірня – це не остання, але початкова служба дня, не епілог, а пролог. Як 

же тоді починається щоденний цикл літургійної молитви? 

 

 Протягом усього року, крім тижні після Великодня, він 

починається абсолютно так само, з читання або співу Псалма 103 [104]. 

Це гімн подяки за різноманіття та диво створеного порядку: 

“Благослови, душе моя, Господа! Господи Боже мій! … Які то численні 

діла Твої, Господи! Вчинив їх усіх, Ти мудро”. За словами отця 

Олександра Шмемана, Вечірня “починається з початку, і це значить – в 

‘повторному відкритті’, в поклонінні і подяці світу як Божому 

творінню. Церква, так би мовити, приводить нас в той перший вечір, 

коли людина, покликана до життя Богом, відкрила очі і побачила, що 

дає їй Бог і Його любов, побачила всю красу і пишність храму, де вона 

стояла, і принесла подяку Богу. І в цієї подяці вона стала самою собою 

… І якщо Церква в Христі, її початковий акт – завжди акт подяки, 

повернення світу Богу”. 

 

 Висловивши так нашу радість і вдячність Богу, ми можемо потім 

звернутися до другої частини нашої молитви, “сповіді і щирого каяття 

душі”, як каже Ліствичник. Але що саме ми маємо на увазі під 

покаянням? Звичайно, це не просто почуття каяття або жалю, почуття 

гидоти до себе через нашу гріховність. Ні: це, кажучи словами з тексту 

“Пастир Єрма”, створеного у другому столітті, “велике розуміння”. В 

основі своїй воно позитивно, а не негативно. Буквальний сенс грецького 

слова μετάνοια, “Метаноя” – “зміна думки”. Покаяння – це новий і 

позитивний погляд на Бога, на наших побратимів та на себе. Це означає 

не просто озирнутися і подивитися на наше минуле з жалем, але і 

подивитися вперед, в майбутнє, з надією. Це означає визнати не тільки 

те, якими нам не вдалося стати, але якими ми, з Божою милістю, 

зможемо стати. Св. Павло підсумовує суть покаяння, коли говорить: 

“забуваючи все, що залишилося позаду, йду до того, що попереду. 



стрімко йду до мети, щоб отримати нагороду вищого Божого звання в 

Ісусі Христі” (Флп. 3:13-14). 

 

 “Ми створені для молитви так само, як ми створені, щоб говорити і 

думати”, – стверджує православний письменник Тіто Колліандер. 

Молитва – це наша справжня натура; без молитви ми не воістину люди. 

З цієї причини Св. Павло наказує в Першому посланні до Солунян (1 

Сол. 5:17): “Постійно моліться”. Він не мав тут на увазі, що ми повинні 

читати молитви весь час, так як це неможливо; іноді нам потрібно 

приділяти увагу іншим речам. Але він мав на увазі під молитвою 

імпліцитну налаштованість, прихований вимір, або спрямованість, яка 

входить в усе, що ми робимо. Як зауважує Св. Ісак Сирин, святі не 

припиняють молитися навіть коли вони сплять, бо Святий Дух в них 

молиться завжди. Насправді, це саме те, чого потребує світ: не просто в 

людях, які моляться час від часу, але в людях, які самі є молитвою, в 

яких постійно горить живе полум’я молитви. Такі люди перетворюють 

світ. “Знайдіть мир душевний, – на цьому наполягає Св. Серафим 

Саровський, – і тисячі навколо вас знайдуть своє спасіння”. 

 

 Дозвольте мені закінчити розповіддю, який пояснює суть молитви 

ще більш повно, ніж її три основні характеристики, з яких я почав 

статтю. Коли я був хлопчиком, я слухав проповідь, в якій розповідали 

про випадок з життя, як я думаю, Кюре з Арса, хоча проповідник не 

згадував його імені. Один старий кожен день проводив у церкві по 

кільканадцять годин. “Що ти робиш там весь цей час?”, – запитали його 

друзі. “Я молюся”, – відповів він. “Молишся! – вигукнули вони, – 

Напевно, тобі доводиться просити Бога про що”. Він відповів, з деякою 

запалом: “Я не прошу Бога ні про що”. “Тоді що ж ти там робиш?” – 

запитали вони. І він відповів: “Просто сиджу і дивлюся на Бога, а Бог 

сидить і дивиться на мене”. Коли мені було дванадцять років, я думав, 

що це – чудове опис молитви. І зараз, сімдесят три роки по тому, я все 

ще думаю так само. Молитва – це не прохання, а взаємини. 

 

митрополит Діоклійський Калліст (Уер)  

 

(Переклад українською мовою – “Київське Православ’я”) 



27 травня — церковне свято Віддання Пасхи 

Він завершує сорокаденний термін перебування Воскреслого Христа 

на землі, останній раз перед Його Вознесінням, нагадуючи про події 

Великодньої ночі. Тому церковна служба цього дня правиться 

урочистим Пасхальним чином. 

Апостол Павло у своїх посланнях писав: “Я передав вам найперше те, 

що і сам прийняв: що Христос помер за гріхи наші, згідно Писання; і 

що Він був похований, і що воскрес третього дня, згідно Писання; І 

коли про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як же 

говорять деякі з вас, що нема воскресіння мертвих? І коли Христос не 

воскрес, то проповідь наша даремна, даремна і віра ваша. І якщо 

тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми найнещасніші від 

усіх людей. Але ж Христос воскрес з мертвих, первісток зі спочилих. 

Так, як через людину смерть, так через Людину і воскресіння з 

мертвих. Так як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть!” 

Пам’ятаючи цю думку апостола, щоденно плекаймо в серці пам’ять 

про Воскресіння Господнє. В цьому допомагатиме нам кожне 

наступне недільне Богослужіння, так звана “мала” Пасха, яку ми 

маємо змогу звершувати щотижня. 

Віддання Великодня – останній день в цьому році, коли в храмах 

лунають пасхальні піснеспіви, а віруючі вітаються словами “Христос 

Воскрес!” Проте варто промовляти ці святі слова щодня, адже недарма 

Спаситель провістив, що цієї радості в нас не відніме ніхто і ніколи. 

Тож нехай ані важкі випробування, ані звичайні побутові клопоти не 

затуляють від нас образ Воскреслого Господа, Бога і Спаса нашого, 

Ісуса Христа. 

Христос Воскрес! 

(Джерело: www.orthodoxy.org.ua) 



 

 
 
 

Величаємо Тебе, 
Життєдавче Христе, і 

почитаємо на небесах з 
Пречистою Твоєю плоттю 
Божественне Вознесіння. 

 
  

 
We magnify You, Christ the 

Giver of Life, and we 
venerate Your Divine 

Ascension into the heavens 
in Your Most Pure Flesh. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вознесіння Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (28-го травня) 

 

Ascension of our Lord, God and Saviour, Jesus Christ (28 May) 
 

 

 
Ікона: поч. 16-го ст. Церква св. Димитрія, с. Підгородці. 
Icon: early 16th cen., St. Demetrius Church, Pidhorodtsi (Ukraine). 
 



Fifth Sunday after 

Pascha: The Man 

Blind from Birth 
 

 We heard today the 

story of the man born 

blind. We do not know 

from experience what 

physical blindness is, but 

we can imagine how this 

man was walled in himself, 

how all the world around 

him existed only as a 

distant sound, something 

he could not picture, imagine. He was a prisoner within his own body. He 

could live by imaginations, he could invent a world around himself, he could 

by touch and by hearing approximate what really was around him; but the 

total, full reality could only escape him. 

 

 We are not physically blind, but how many of us are locked in 

themselves! Who of us can say that he is so open that he can perceive all the 

world in its width, but also in its depth? We meet people, and we see them 

with our eyes; but seldom it happens that beyond the outer shape, features, 

clothes, – how often does it happen that we see something of the depth of the 

person? How seldom it is that we look into a person’s eyes and go deep in 

understanding! We are surrounded by people and every person is unique to 

God, but are people unique to us? Are not people that surround us just 

“people”, who have names, surnames, nicknames, whom we can recognise by 

their outer looks but whom we do not know at any depth? 

 

 This is our condition: we are blind, we are deaf, we are insensitive to the 

outer world, and yet, we are called to read meanings. When we meet a 

person, we should approach this person as a mystery, that is as something 

which we can discover only by a deep communion, by entering into a 

relationship, perhaps silent, perhaps in words, but so deep that we can know 



one another not quite as God knows us, but in the light of God that enlightens 

all and each of us. 

 

 And more than this: we can do, each within his own power, within his 

own gifts, what Christ did: He opened the eyes of this man. What did this 

man see? The first thing he saw was the face of the Incarnate Son of God, in 

other words, he saw love incarnate. When his eyes met the eyes of Christ, he 

met God’s compassion, God’s tenderness, God’s earnest concern and 

understanding. In the same way could so many people begin to see, if by 

meeting us they meet people in whose eyes, on whose face they could see the 

shining of earnest, sober love, of a love that is not sentimental but is seeing, a 

love that can see and understand. And then, how much could we be to people 

around us a revelation of all the meanings that this world holds and contains 

through art, through beauty, through science, through all the means by which 

beauty is perceived and proclaimed among human beings. 

 

 But are we doing this? Is our concern to convey the width, and the 

depth, the beauty and the meaning of things to every person whom we meet? 

Are we not rather concerned with receiving than with giving? And yet, Saint 

Paul, who knew what it meant to receive and to give, said, “It is a more 

blessed thing to give than to receive”. And yet how much had he received! 

He had received the knowledge of God in his own experience; he had 

received teaching, and knowledge, and experience within the Old Testament, 

and then Christ revealed Himself to him: what did he not receive! And yet, he 

exulted more in giving than in receiving, because he did not want to be the 

owner of all the richness that had come his way; he wanted to share it, to give 

it, to set aglow and afire other lives than his own. 
 

 Let us reflect on how rich, how richly endowed we are, how much it was 

given us to see, and to hear. And let us realise at the same time how tragically 

walled we are within ourselves unless we break this wall in order to give, as 

generously, as richly, as abundantly as we were given. And then indeed, our 

joy will be fulfilled according to Christ’s promise. And no one, nothing will 

ever be able to take it away from us. 
 

Metropolitan Anthony Bloom 
 

                                      



 

In the Divine Liturgy We 

Experience Transcendent Joy 

As Orthodox Christians, we know 

that whenever we enter into the 

Divine Liturgy we can experience a 

transcendent joy that leads to a deep 

sense of gratitude, and this in turn 

translates into a profound 

happiness that connects us to the 

Eternal Kingdom. We walk out of 

the service with a renewed sense of 

gratefulness which translates into a vision of all that is good in our world. 

We see that there are good people who are part of our lives, and that we 

are surrounded by beauty. Even the imperfections that abound, including 

our collective experience of this pandemic, becomes the foundation for 

lifting up the spirits of those around us. Being happy ourselves we are 

more likely to bring about happiness in others. 

Being happy nurtures those random acts of kindness that everyone loves 

to experience, and promotes goodness and kindness among even strangers. 

People love it when other people are good to random people. This happiness 

becomes like a magnet, and even strangers are drawn to us. 

There is nothing that brings about satisfaction like being grateful for our 

life, for the lives of those around us, and for the love God has for us. In all 

of this we need to remind ourselves that it is not happiness that makes us 

grateful, but gratefulness that makes us happy. Living in a joyful state, we 

become vehicles for a transcendent joy that brings about healing for those 

around us, and even the whole of the world is changed. 

Abbot Tryphon 

(Source: www.ancientfaith.com) 



12 травня – Амфілохія Почаївського 
 

 Схиігумен Амфілохій народився 10 грудня 1894 року в селі Мала 

Іловиця Волинської губернії (нині Шумський р-н Тернопільської обл.) у 

благочестивій родині ремісника Варнави Головатюка, де зростало ще 

дев’ятеро дітей, і був названий у Хрещенні Яковом. Будучи юнаком, 

допомагав батькові доглядати хворих, коли той направляв зламані 

кістки. 

 

 У 1912 році Яків Головатюк був призваний до армії. Під час 

Першої світової війни служив у стрілецькому полку в м. Луцьку, згодом 

направлений до Сибіру, де виконував обов’язки фельдшера. Потім 

фронт, передова, полон. Німці відправили його в Альпи, де три роки 

працював у фермера. В 1919 році тікає із полону і повертається до 

рідного села. Вдома займається звичною селянською роботою, 

допомагає хворим. 

 

 Обравши монаший шлях, у 1925 році Яків приходить до 

Почаївської лаври. В працьовитості та смиренні виконував усі послухи, 

покладені на нього. Пройшовши чернецький іспит, 8 липня 1932 року 

брат Яків був пострижений з ім’ям Йосиф, а згодом висвячений у сан 

ієродиякона, у 1936 році – ієромонаха. 

 

 Виконуючи різні роботи в лаврі, лікував хворих, особливо 

прославився як костоправ. 

 

 Згодом отець Йосиф з ієромонахом Іринархом оселяється у 

будиночку на монастирському кладовищі, де проходять більше 

двадцяти років його життя. Посвятивши себе Богові і ближнім, отримав 

дар зцілення та прозорливості, він лікував, виганяв бісів, вертав слух 

глухим, зір незрячим, скорботним подавав відраду й утішення. 

 

 Потік хворих не припинявся ні вдень ні вночі. Старцю були 

відкриті душі всіх людей, їх серця і наміри. А про себе говорив: “Ви 

думаєте, я святий? Я грішник! А зцілення ви отримуєте по своїх 

молитвах і своїй вірі”. 



 Влітку паломництво до отця 

Йосифа збільшувалось і сягало 

п’ятисот осіб щоденно. Після 

молебнів він запрошував усіх до 

величезного столу на братську 

трапезу, після якої виконувалися 

церковні піснеспіви та духовні 

канти. Навіть невіруючі після 

зустрічі з отцем змінювали спосіб 

життя і прославляли Бога. 

 

 Але настали страшні часи 

гонінь на Церкву, до отця Йосифа 

почали навідуватись люди із 

“органів”. Та, незважаючи на важкі 

випробування, до преподобного все 

приїжджають люди, з найвід-

даленіших республік СРСР везли 

хворих. Він лікував найтяжчі 

недуги – здоровими ставали навіть 

ті, від яких відмовились медики. Радянська влада забороняла їздити до 

старця, навіть автобуси відмінили. Але людей це не зупиняло – вони -

йшли пішки, їхали підводами. 

 

 У 1962 році тогочасна безбожна влада, не знайшовши вагомих 

аргументів у боротьбі з преподобним, відвезла його в психіатричну 

лікарню. Там поголили, постригли й посадили в палату до особливо 

“буйних”. Йому вводили ліки, від яких розпухало все тіло й тріскалася 

шкіра. Муки закінчилися лише з приїздом до лікарні Світлани 

Аллілуєвої, дочки Сталіна, яку він свого часу зцілив від душевної 

хвороби. Їй вдалося добитися звільнення старця. 

 

 На жаль, повернення до лаври було вже неможливим, і рідні 

забрали отця Йосифа в село Іловицю. А там невідомі люди в грудні 1965 

року побили старця, відвезли за село й викинули посеред болота. Коли 

ж скривдженого розшукали, то таємно віднесли до лаври, де він 



прийняв ще суворішу чернечу обітницю – схиму – з ім’ям Амфілохій та 

з Божою допомогою одужав. Знову став пророкувати і зцілювати, 

приймати людей, що приїздять до нього з усієї України, Грузії, 

Молдавії, Середньої Азії та Далекого Сходу. Горе, яке переповнювало 

людські серця, отець переживав, як власне. 

 

 Не стало серед нас отця Амфілохія 1 січня 1971 року. Справжня 

причина смерті преподобного і досі залишається невідомою. Існують 

лише припущення та здогади, згідно з якими він помер від отруєння 

однією з послушниць. 

 

 Через 30 років, під час яких не припинялися чудесні зцілення на 

могилі старця, його мощі були виявлені нетлінними. Їх помістили в 

печерній церкві поруч із нетлінними останками преподобного Іова 

Почаївського та зарахували до лику святих. 

 

 Пам’ять преподобного Амфілохія Почаївського святкується 1 

січня, 12 травня, 23 жовтня, (Собор волинських святих) та у Неділю 

другу після П’ятдесятниці (Собор усіх святих землі української). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

 

— 

 

 

 

 

 

Список включає пожертви від 16-го березня до 9-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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкладинка: св. Юрій Змієборець, с. Журавин на Бойківщині (нині – 

Польща), початок ХVІ століття. 

Cover: St. George the Dragon Slayer, Zhuravyn, in the Ukrainian Boyko 

region (now Poland), early 16th cen. 

 

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 

Травень / May 2020 
 

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВВЕДЕННЯМ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ЦЕРКВА СВ. 
АНДРІЯ ЗАКРИТА І ВСІ БОГОСЛУЖЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІДКЛИКАНІ 

 

DUE TO COVID-19 ST. ANDREW’S CHURCH IS CLOSED AND ALL PUBLIC 

SERVICES ARE CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE 
 

3-го травня, 

неділя 

Неділя 3-тя після Пасхи. Святих 

жінок мироносиць. Голос 2 

— 

10-го травня, 

неділя 

Неділя 4-та після Пасхи. Про 

Розслабленого. Голос 3 

— 

13-го травня, 

середа 

Переполовення П’ятидесятниці — 

17-го травня, 

неділя 

Неділя 5-та після Пасхи. Про 

Самарянку. Голос 4 
— 

22-го травня, 

п’ятниця 
Перенесення мощей святителя і 

чудотворця Миколая 

— 

24-го травня, 

неділя 

Неділя 6-та після Пасхи. Про 

Сліпонародженого. Голос 5 

— 

28-го травня, 

четвер 
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ — 

31-го травня, 

неділя 

Неділя 7-ма після Пасхи. Святих 

Отців Першого Вселенського 

Собору. Голос 6 

— 

 

 

Запрошуємо всіх приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св. 
Андрія Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії. 

 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2020 
рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! 

 
 

 


