
         TROPAR  tone 8,                                                                                 

At the mid-point of the Feast, O Savior, water my 

thirsty soul with streams of true godliness; for You 

cried out to all: Let any who thirst, come to me and 

drink. O source of life, Christ our God, glory to You.                                                     

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, 

now and for ever and ever. Amen. 
                                KONDAK tone 8 ,                                         

With faith, the Samaritan came to the well* and saw 

you, the water of wisdom,* from this she drank abun-

dantly* and forever inherited the kingdom which is 

above,* that ever glorious woman.  

                               PROKIMEN tone 3                                                                        

Sing to our God, O sing! Sing to our King, O sing.  

All you nations clap your hands, call to God with  

sounds of joy!   

         A reading from the Acts of the Apostles 

In those days the apostles who were scattered because of 

the persecution that arose over Stephen travelled as far as 

Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to 

none except the Jews. But there were some of them, men 

of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke 

to the Greeks also, preaching the Lord Jesus. And the 

hand of the Lord was with them, and a great number that 

believed turned to the Lord. News of this came to the ears 

of the Church in Jerusalem, and they sent Barnabas to 

Antioch. When he came and saw the grace of God, he 

was glad; and he exhorted them to remain faithful to the 

Lord with steadfast purpose; for he was a good man full 

of the Holy Spirit and of faith. And a large company was 

added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for 

Saul; and when he found him, he brought him to Antioch. 

For a whole year they met with the church, and taught a 

large company of people; and in Antioch the disciples 

were for the first time called Christian. And the disciples 

determined, every one according to his ability, to send re-

lief to the brethren in Judea; and they did so, sending to it 

the elders by the hand of Barnabas and Saul. 

                                       ALLELUIA                                                                                  

Stretch your bow and set forth and rule, for truth and 

gentleness and Justice.  

You loved truth, but you hated lawlessness. 

                                           

                                     GOSPEL                                                                             

A reading from the Holy Gospel according to John                                                   

At that time,  Jesus came to the city of Samaria, called 

Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. 

Jacob‟s well was there, and so Jesus, wearied as he was 

with his journey, sat down beside the well. It was about 

the sixth hour. There came a woman of Samaria to 

draw water. Jesus said to her, “Give me a drink.” For 

his disciples had gone into the city to buy food. The 

Samaritan woman said to him, “How is it that you, a 

Jew, ask a drink of me, a Samaritan woman?” For Jews 

have no dealings with Samaritans. Jesus answered her, 

“If you knew the gift of God and who it is that is say-

ing to you,„ give me a drink‟, you would have asked 

him and he would have given you living water.”  

 НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ, ДЕНЬ МАТЕРІ 
    Sunday of Samarian woman,  MOTHER’S DAY                                                                                                     10.05.2015 

                                Тропар, глас 8:                                                                                    
В переполовення празника спраглу душу мою 

благочестя напій водами, * до всіх бо, Спасе, закликав 

Ти: * Спраглий нехай гряде до Мене і нехай п’є. * 

Джерело життя нашого, Христе Боже, слава Тобі.   
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, І нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь:                                                                  
                Кондак, глас 8:             З 
вірою прийшовши на кoладязь, * самарянка виділа Тебе, 
премудрости воду, * якої напившись обильно, * царство 

вишнє унаслідувала повік * приснославна. 

                              Прокімен, глас 3:                                                                 
Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві 
нашому, співайте. Всі народи, заплещіте руками, 
воскликніть Богові голосом радости.                                                           
         Діянь святих апостолів читання.  

В той чай, ті, що були розсипалися через гоніння з 
приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й 
Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були 
ж між ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в 
Антіохію та промовляли й до греків, благовіствуючи їм 
Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике 
число було тих, що увірували й навернулись до Господа. 
Чутка про це дійшла до вух Церкви, що в Єрусалимі, і 
вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і 
побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися 
Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, 
повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до 
Господа. Тоді (Варнава) вирушив у Тарс розшукати 
Савла і, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони 
збирались цілий рік у церкві й силу людей навчали. В 
Антіохії вперше учнів називано християнами. Тож учні, 
кожний з них по спромозі, ухвалили послати братам, що 
жили в і Юдеї, допомогу; що й зробили, пославши її 

старшим через руки Варнави і Савла. 

                                  Алилуя                                     
Натягни лук, і успівай, і царюй, істини ради, і 

лагідности, і справедливості.                                                                    

Возлюбив Ти правду і возненавидів Ти беззаконня.  

                                       

                                   Євангелія: 

          Від Йоана святого Євангелія читання  

В той час, прибув Ісус до одного міста в Самарії, яке 
називається Сихар, неподалеку поля, наданого Яковом 
синові своєму Йосифові. Там і криниця Якова була. 
Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці; було ж 
під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. 
Ісус до неї каже: «Дай мені напитися.» Учні ж його пішли 
були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка 
самарянка: «Юдей єси, а просиш напитися в мене, жінки 
самарянки?» Не мають бо зносин юдеї з самарянами. Ісус 
у відповідь сказав до неї: «Була б ти відала про дар Божий, 
і хто той, що каже тобі: Дай мені напитися, то попросила б 
сама в нього, а він дав би тобі води живої.»  



Мовить до нього жінка: «Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, 
а й криниця глибока, - то звідкіля б у тебе вода жива? Чи 
більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю, і 
сам пив з неї, а й сини його ще й товар його?» А Ісус їй у 
відповідь: «Кожен, хто оту воду п'є, знову захоче пити. Той же, хто 
нап'ється води, якої дам йому я, - не матиме спраги повіки. Вода 
бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка 
струмує в життя вічне.» Говорить до нього жінка: «То дай мені, 
пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги та й не ходила 
сюди черпати.» «Піди ж, - мовить до неї, - позви чоловіка свого та 
й повертайся сюди.» Озвалася жінка та й каже йому: «Нема в 
мене чоловіка.» «Добре єси мовила - відрік їй, - Не маю чоловіка! 
П'ятьох бо мала єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе, - не 
чоловік він тобі. Правду мовила єси.» А жінка й каже до нього: 
«Бачу, пане, - пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви 
ж говорите - в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба.» 
Ісус до неї: «Повір мені, жінко, - час надходить, коли ані на оцій 
горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятись Отцеві. Поклоняєтесь 
ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв 
бо й спасіння. Та надійде час, - ба, вже й тепер він, - що справжні 
поклонники Отцеві кланятимуться у дусі й правді. А таких 
поклонників і шукає собі Отець. Бог - Дух. Ті, що йому 
поклоняються, повинні у дусі й правді поклонятися.» Жінка й каже 
до нього: «Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос. А прийде, 
то все і звістить нам.» А Ісус їй: «То я, що говорю з тобою.» Тоді 
надійшли його учні і дивувалися, що розмовляє він з жінкою. Не 
спитав, однак, ані один: «Чого хочеш від неї, або: Чому 
розмовляєш із нею.» Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто 
та й каже людям: «Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені 
все, що я робила. Чи, бува, не Христос він?» І вийшли з міста й 
подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, 
кажучи: «Їж лишень, Учителю.» Він же їм: «Їстиму я їжу, незнану 
вам.» Учні тоді заговорили один до одного: «Може хтось йому 
приніс їсти?». «Їжа моя, - каже до них Ісус, - волю чинити того, хто 
послав мене, і діло його вивершити. Чи ви ж не кажете: «Ще 
чотири місяці, і жнива настануть. А я вам кажу: Підведіть очі ваші 
та й погляньте на ниви, - вони вже для жнив доспіли. Вже і жнець 
бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, - щоб сіяч із 
женцем укупі раділи. Правильна й приказка до цього: Один сіє, а 
жне хтось інакший. Послав же і я вас те жати, коло чого ви не 
трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили.» Численні 
ж самаряни з того міста увірували в нього з-за слів жінки, яка 
посвідчила: «Сказав мені все, що я робила». Тож коли прийшли 
до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він і лишився 
на два дні там. Та й багато більше увірували з-за його слова. 
Жінці ж вони сказали: «Віруємо не з-за самого твого оповідання - 
самі бо чули й знаємо, що направду він - світу Спаситель.» 

ÇÀÌIÑÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ 

Àíãåë звістив áëàãîäàòíié: ×èñòàÿ Äiâî, ðàäóéñÿ! I 

çíîâó êàæó: Ðàäóéñÿ. Тâié Ñèí âîñêðåñ на òðетій дåíь 

iç ãðîáó i ìåðòâèõ âîскресив.; Лþäè âåñåëiòüñÿ. 

Ñâiòèñÿ ñâiòèñÿ, íîâèé ªðóñàëèìå, ñëàâà áî 

Ãîñïîäíÿ íà òîái заñяÿëà. Ðàäié íèíi й âåñèëèñÿ Ñiîíå. 

À òè, ÷èñòà Áîãîðîäèöå втішайся, воскресінням Сина  

òâîãî. 

Причасний 

Тiло Хрирсове приймісь, джерела безрмерсного 

рпоживісь. Алилуя (3 рази). 

The woman said to him, “Sir, you have nothing to draw with and 

the well is deep; where do you get that living water? Are you 

greater than our father Jacob who gave us the well and drank 

from it himself, and his sons and his cattle?” Jesus said to her, 

“Everyone who drinks of this water shall thirst again, but every 

one that drinks of the water that I shall give him shall never 

thirst; the water that I shall give will become a spring of water 

welling up to eternal life.” The woman said to him, “Sir, give 

me this water, that I may not thirst, nor come here to draw.” Je-

sus said to her, “ Go, call your husband and come here.” The 

woman answered him, “I have no husband.” Jesus said to her, 

“You are right in saying, I have no husband; for you have had 

five husbands, and he whom you now have is not your husband; 

this you said truly.” The woman said to him, “Sir, I perceive 

that you are a prophet. Our fathers worshipped on this moun-

tain; and you say that Jerusalem is the place where men ought to 

worship.” Jesus said to her, “Woman, believe me, the hour is 

coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you 

worship the Father. You worship what you do not know; we 

worship what we know, for salvation is from the Jews. For the 

hour is coming, and now is, when the true worshippers will wor-

ship the Father in spirit and truth, for such as these the Father 

seeks to worship him. God is spirit, and those who worship him 

must worship in spirit and truth.” The woman said to him, “I 

know that the Messiah is coming (he who is called Christ); 

when he comes he will show us all things.” Jesus said to her, “I 

who speak to you am he.” Just then his disciples came. They 

marvelled that he was talking to a woman, but none said, “What 

do you wish?” or, “Why are you talking to her?” So the woman 

left her water jar, and went away into the city and said to the 

people, “Come, see a man who told me all I ever did. Can this 

be the Christ?”  Meanwhile the disciples besought him, saying, 

“Rabbi eat.” But he said to them, “I have food to eat of which 

you do not know.” So the disciples said to one another, “Has 

anyone brought him food?” Jesus said to them “My food is to do 

the will of him who sent me, and to accomplish his work. Do 

not say, there are yet four months and then comes the harvest. I 

tell you, lift up your eyes, and see how the fields are already 

white for harvest. he who reaps receives wages, and gathers fruit 

for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. 

For here the saying holds true, One sows and another reaps. I sent 

you to reap that for which you did not labour; others have laboured, 

and you have entered into their labour.” Many Samaritans from that 

city believed in him because of the woman‟s testimony. “He told 

me all that I ever did.” So when the Samaritans came to him, they 

asked him to stay with them; and he stayed for two days. And many 

more believed because of his word. And they said to the woman, 

“It is no longer because of your words that we believe, for we have 

heard for ourselves, and we know that this indeed is Christ the Sav-

iour of the world.” 
        INSTEAD OF “IT IS RIGHT” 

The angel proclaimed to the One  full of Grace: O pure Virgin re-

joice; and again I say rejoice! Your Son is risen after three days 

from the tomb and he has raised up the dead! Peoples be glad!"  

- Shine out shine out! O New Jerusalem, for the Glory of the 

Lord like a new day has shone upon you! Rejoice now and be 

happy O Sion! And you O pure  One, rejoice, O Mother of God, 

rejoice in the resurrection of your Son! 

Communion verse 

Praise the Lord from the heavens; praise Him in the  

Highest. Alleluia. (3 times). 

Звернення до вірних і всіх людей доброї волі з нагоди сімдесятих роковин закінчення Другої світової війни 

          Звідки черпає силу увесь народ, як не з патріотизму? 

          А патріотизм є тим вищим і благороднішим, 

          чим більше опирається на Божому законі. 

          Андрей Шептицький, митр. На грані двох віків, 1900 рік                                                                                                                                     



                                                                             Христос воскрес!   Дорогі в Христі! Любі співвітчизники!   
   

Сімдесят років тому закінчилася велика війна в Європі, яка забрала десятки мільйонів життів. Цими днями 

ми вшановуємо полеглих у цій війні, солідаризуємося з тими, хто втратив близьких, і з вдячністю згадуємо 

їхню жертву.   

Підносячи до Господа Бога молитву за душі численних убитих, варто також замислитися над причиною 

цього насильства і над тим, як не допустити його повторення. У вирі війни, в якій саме наша земля стала 

полем бою, кривавою землею, зіштовхнулися тоталітарні ідеології, егоїстичні теорії окремих народів, різні 

форми поганських націоналізмів, давні імперські апетити.   

Сьогодні ми відчуваємо, що не всі рани війни загоєні: минулий конфлікт став фантомним болем. Ми також 

бачимо, що ідеології, які стали причиною війни, не відійшли в минуле, а пам'ять про загиблих і 

постраждалих використовується для конструювання нових агресивних ідеологій. Перемога над злом, до якої 

причетна ціла світова спільнота, експлуатується для побудови неорадянського міфу, котрий породжує нову 

війну, а український народ стає її новою жертвою.   

Перед лицем сучасної загрози ми об’єдналися в любові до Батьківщини, відчуваємо гордість за неї, за наших 

співгромадян, за наших воїнів. Багато українців із різних куточків нашої країни переживають автентичне 

патріотичне піднесення, поширюючи свої почуття і на інші народи. Мабуть, не один українець і не одна 

українка сьогодні могли б висловитися суголосно з митрополитом Андреєм Шептицьким: «…Християнський 

патріотизм… не може містити в собі ніякої ненависти до наших братів іншого народу. Слухняні Христовому 

наказові, ми любимо всі народи світа любов’ю ближнього. Ненависть супроти якого-небудь народу, чи 

суспільної верстви, чи стану ми вважаємо за противну Божому законові й тому за шкідливу для дочасного та 

вічного нашого добра. Наш християнський патріотизм – у тому одному, що свій нарід, нарід український, 

любимо християнською любов’ю більше від інших народів та готові для нього віддати працю цілого життя й 

саме життя» (Праця над з’єдиненням Церков, 1940–1941). Ці слова нашого Великого пастиря відкривають 

велику силу нашого народу. Водночас вони звертають нашу увагу на характерну прикмету справжнього 

патріотизму – христянський характер. Саме в цьому – гарантія його чистоти, а отже, сили та краси, яка веде 

до відновлення українського народу посеред страждань і випробувань нинішніх часів.    

Патріотизм як такий є добрим почуванням, яке дає нам живе відчуття єднання, внутрішнього піднесення. 

Проте якщо патріотизм обмежується лише до емоційної сфери людини, то ним можна маніпулювати, навіть 

більше, він може перейти у втому, апатію, розчарування та агресію. Натомість справжнє патріотичне 

почуття, як твердить митрополит Андрей, завжди наповнене і переображене християнською любов’ю. Ці два 

поняття поєднував і святий папа Іван Павло ІІ, називаючи патріотизм дорогою до впорядкованої суспільної 

любові (Пам'ять і ідентичність, 2005 рік).   

Божественна любов не лише підносить почуття до висот людського духу, а й просвічує розум та зміцнює 

волю. Вона перетворює почуття патріотизму на християнську чесноту, яка мобілізує всю людину – розум, 

волю і вчинки – і дозволяє їй будувати та творити. Особа, збагачена чеснотою патріотизму, не знемагає в 

боротьбі і не розчаровується в труднощах, натомість здатна до справді геройських вчинків та має силу 

перемогти в боротьбі з ворогом. Вона, за словами апостола Павла, «не поривається до гніву, не задумує зла; 

не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою; все зносить, в усе вірить, усього надіється, все 

перетерпить» (1 Кор. 13, 5–7). Ось чому гаслом християнського патріотизму є: любов понад усе!   

Любов до Батьківщини випливає із заповіту Ісуса Христа: «Ось що заповідаю вам: щоб ви любили один 

одного» (Ів. 15, 17). Слуга Божий Андрей Шептицький так пояснює цю думку: «Після любові до Бога й 

родини повинна бути любов до свого українського народу й батьківщини. Зі своїм народом та батьківщиною 

ти зв’язаний не тільки спільною вірою, що її вважаємо найбільшим добром… але ще і спільною мовою та 

звичаями. І тією землицею святою, на якій разом проживаємо… і цілою віковою минувшиною, і спільною 

українською кров'ю, і спільним добром, і спільною майбутністю… і спільним бажанням та потребами, і 

спільними терпіннями і злиднями» (Найбільша заповідь, 1901 р.).   

Цього року наша Церква часто покликається на досвід і вчення митрополита Андрея, 150-річчя народження 

якого відзначаємо, та намагається ще повніше зрозуміти і розвинути бачення цього Велетня духу, увести 

його думки в діалог щодо сучасних проблем і викликів. Тож сьогодні нам варто прислухатися до його науки 

про патріотизм, тим більше, що вони були висловловлені у надзвичайно складний для українського народу і 

його Церкви період.   

Своєю метою митрополит Андрей, як справжній духовний лідер нації, вбачав «християнізацію» такого 

шляхетного почуття, як патріотизм, бо «післанник Христа може говорити про патріотизм, але мусить 

говорити завсігди зі становища Христа, зі становища предвічної небесної правди» (Хто винен, 1934).   

Цей великий праведник нашого народу є справжнім взірцем патріота-християнина. Він так говорить про свій 

шлях у цій чесноті: «Правдивий патріотизм є нічим іншим у своїй суті як правдивою любов’ю до ближнього. 

І я став таким чином українським патріотом. Уся моя праця, яка зродилася з цієї любові, мала завжди на меті 

добро, яке я бажав зробити для свого народу» (З листа митрополита Андрея до о. Джованні Дженоккі, 1922 ). 



                     Сьогодні  

ДОРОГІ НАШІ МАТЕРІ, СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ВАС ЗІ “СВЯТОМ МАТЕРІ”,  

HAPPY MOTHER’S DAY 
Бажаємо Вам обильних Божих ласк, міцного здоров’я на Многії і Благії літа! 

9.40 -   Молебень до Пр. Богородиці за всіх матерів. 
10.00 - Служба Божа за бл. п. Івана Огієнко у 18 р. см. Нам. О. і В. Недошитко.  
11.30 - Служба Божа в англ.  мові.      

ПОВІДОМЛЕННЯ. 

На рлідтюцт неділю, 17-го сравня, пірля закінцення Слтжби Божої т начій парауії o 

год. 11.30 - відбтдесьря Спільне Свяцене. Врстп 15 дол. У хей день бтде сільки одна 

Слтжба Божа о год. 10.00. Ларкаво проримо вріф на Спільне Свяцене.  П.Р.                                                                                                                 
Next Sunday, on the 17th of May, our Parish will hold an Easter Lunch after the Mass at 11.30am. Entry 
$15.00. On this day, there will only be one Liturgy, at 10:00am. There will be no English service at 11:30am. 
A warm welcome to all parishioners to this    celebration.   
 
Цього року у нашій церкві проводитися Декада Місійності у  якій  наш Патріарх 

запрошує взяти участь, яка триватиме 10 днів, від празнику Вознесіння Господнього 
21-го травня до празнику Зіслання Святого духа 31-го травня. Запрошуємо вас взяти 
участь у Декаді Місійності. 
This year our church will hold Mission Days in which our Patriarch Svіatoslav invited you to               
participate in. The Mission lasts 10 days, from the 21st of May, the Ascension of the Lord Jesus 
Christ until the 31st of May, the Pentecost.  Inviting you all to take part in all Liturgies.  

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 11.05 - 17.05.2015   

Вівторок, Середа, Четвер  - 7.00 Служба 

Божа. 

П`ятниця - 9.30  Служба Божа і Молебень до 

Матері Божої.  

Неділя Сліпородженого 17.05.2015  
10.00 - Служба Божа. 

11.30 - Спільне Свячене.  

Вудвіл - 9.30 Служба Божа  

LITURGY TIMETABLE 11.05 - 17.05.2015   

Tuesday, Wednesday, Thursday - 7.00am Liturgy.  

Friday - 9.30am Liturgy&Moleben to Mother of 
God 
Sunday of man born blind 17.05.2015 
10.00am - Liturgy.  

11.30am - Easter Lunch. 
Woodville - 9.30am Liturgy. 

Обов’язком християн нашого часу є зцілювати нашу суспільну свідомість, наповнювати поняття 

патріотизму справді християнським змістом. Християнський патріотизм нікого не виключає, а за свою 

мету ставить загальне благо, тому невіддільний від відповідальності. Це - чеснота, яку можна і необхідно 

розвивати, удосконалюючись у любові до ближніх.   

Проте любов має бути діяльною, інакше вона залишиться просто гарною декларацією намірів. Тут 

доцільно нам знову почути слова митрополита Андея: «Хто на своєму місці працює для добра народу, 

виконуючи сумлінно обов'язки, той є ліпшим патріотом, ніж той, хто багато говорить, а мало 

робить» (Послання до духовенства Станіславської єпархії, 1899 рік). Усі, хто сьогодні хоче вважати себе 

патріотом, хай завжди тримають у серці ці слова – і вже завтра ми побачимо нові села, нові міста, нову 

країну.   

Отже, два ключі для християнського розуміння патріотизму – любов і відповідальність. Без любові почуття 

патріотизму стає безсилим, без відповідальності – фальшивим і порожнім.   

Молитовно поминаючи мільйони невинних жертв гітлерівських і сталінських злочинів проти людства, 

надихаймося прикладом істинних патріотів – героїв визвольних змагань нашого народу минулого століття. 

Наслідуймо тих, хто зумів благодаттю Святого Духа та силою любові до своєї Батьківщини і свого народу 

протистояти нацистській та комуністичній ідеологіям. Саме вони є справжніми переможцями, – 

переможцями над насиллям і ненавистю, гріхом і смертю. Нехай їхній приклад навчить нас сьогодні 

любити Бога і ближнього та веде до перемоги.  
 

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога-Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами! 

                † СВЯТОСЛАВ 
 

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, у день Святого великомученика, побідоносця і 

чудотворця Юрія та Переполовинення П’ятдесятниці, 6 травня 2015 року Божого   


