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UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL OF THE IMMACULATE CONCEPTION
УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ
CATHEDRAL PARISH FOUNDED

1886

OLD CATHEDRAL PURCHASED

1909

NEW CATHEDRAL BUILT

1963-1966
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The Most Reverend Stefan Soroka
Metropolitan-Archbishop of Philadelphia for Ukrainian Catholics
Преосвященний Владика Стефан Сорока
Митрополит-Архиєпископ Філадельфії для Українців-Католиків
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Rev. Deacon Мichael Waak — о. Диякон Mихайло Вак
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Very Rev. Roman Pitula, Rector — о. Роман Пітула, Парох
Rev. Roman Sverdan, Parochial Vicar — o. Роман Свердан, Сотрудник

Mailing address / Поштова адреса:
Cathedral Rectory Office
CATHEDR AL LITURGY TIME S
819 North 8th Street
Saturday afternoon аt 4:30 p.m.
Philadelphia, PA 19123-2097
Divine Liturgy for Sunday in English
Cathedral Phones/Катедральні телефони:
Sunday morning Liturgies
9:00 a.m. in Ukrainian
Rectory Office:
215-922-2845
11:00 a.m. in English
Fax:
215-922-4635
Daily Liturgies:

please see schedule on next pag e

Cathedral E-mail/Катедральна е-пошта:
cathedralonfranklin@comcast.net
Our web-site:
www.ukrcathedral.com
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Ч АСИ ЛІТУРГІ Й В К АТЕДРІ
У суботу ввечері o 4:30 год.
Літургія за неділю по-англійськи
Літургії в неділю зранку:
9:00 год по-українськи
11:00 год по-англійськи
Щоденні Літургії:

розпорядок на наступній сторінці

St. Mary's Cemetery:
Cathedral Hall/Pyrohy:

215-962-5830
215-829-4350

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

WELCOME!

Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. We, the people of the Ukrainian Catholic 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!

ВІТАЄМО!

Ласкаво просимо до Господнього Храму. Ми запрошуємо вас.
Прийдіть до Божого дому. Ми, парафіяни Українського 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!
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Memorial Candle Offerings
Sanctuary Candle

Private intention for Michael Jr., John, Andrew by Michael Sr. & Eva Sosnowyj

The Candle before Jesus Christ on the Iconostas

In memory of +Michael & +Julia Tkaczyk by Marie Tkaczyk

The Candle before the Mother of God on the Iconostas

In Memory of +Michael & +Julia Tkaczyk by Michael & Valerie Tkaczyk

The Candle before St. Nicholas on the Iconostas

In memory of +Bohdan Z. Myr offered by Patricia Myr and Family

The Candle before St. John the Baptist on the Iconostas

Michael Padorsky from Anna Krawchuk
The customary donation for a Memorial Candle is $10.00 per week

PLEASE
PRAY
FOR:






PEACE AND UNITY IN UKRAINE
ALL DECEASED DURING THIS ONGOING CONFLICT
FAMILIES WHO HAVE LOST THEIR LOVED ONES
THOSE WHO ARE WOUNDED OR/AND MISSING

THE SCHEDULE O F DIVINE SERVI CES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖIНЬ




4:30pm

+Maria Terebuch
+Марія Теребух

Vesperal Divine Liturgy
Eng.
—
Irene Maksymiuk & Family
—
Ірена Максим’юк з родиною Англ.

Субота
6 травня
КАТЕДРА

SUNDAY OF THE PARALYTIC MAN
НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО




Festal Tone
9:00am



Acts 9:32-42

Gospel: Jn. 5:1-15

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

НЕДІЛЯ
Ukr.
Укр./

For Health & God’s blessings for all our children, who receive First Holy
Eng.
За здоров’я та Боже благословення для наших дітей, котрі приступа- Англ.
ють до Першої Святої Сповіді і Урочистого Святого Причастя

11:00ам Confession and Solemn Holy Communion

7 травня
КАТЕДРА

8:00ам

For Health & God’s blesssing for Danuta Dobrowolskyj —
Dobrowolskyj Family
За здоров’я і Боже благословення Данути Добровольської —
Родина Добровольських

Пон., 8 трав
КАПЛИЦЯ




8:00ам

+Vira Dyak, 40 d.
+Віра Дяк, 40 д.

—
—

Oksana Dyak & Family
Оксана Дяк з родиною

івт. 9 трав
КАПЛИЦЯ




8:00ам

+Anna Kyndus
+Анна Киндус

—
—

Anna Krawchuk
Анна Кравчук

Сер., 10 трав.
КАПЛИЦЯ




8:00ам

+Maria Wikarczuk
+Марія Вікарчук

—
—

Olga & Alex Wasiuta
Ольга і Алекс Васюта

етв.,11 трав.
КАПЛИЦЯ




8:00ам

+Marie Hanusey
+Марія Ганусей

—
—

Taras Wochok & Family
Тарас Вочок з родиною

ятн.,12трав.
КАПЛИЦЯ








4:30pm

+Mykola Sawicky
+Микола Савіцький

Vesperal Divine Liturgy
—
Daria Rizzello & Family
—
Дарія Різзелло з родиною

Eng.
Англ.

SUNDAY OF THE SAMARITAN WOMAN
НЕДІЛЯ ЖІНКИ-САМАРЯНКИ





Festal Tone
9:00am
10:30ам
11:00ам

Acts 11:19-26, 29-30

Gospel: Jn. 4:5-42

For Health & God’s blessings for all our parishioners. For Living Mothers Ukr.
За здоров’я та Боже благословення для парафіян. За живих матерів Укр./
Moleben to the Mother of God — Молебень до Матері Божої
For Health & God’s bless. for all our parishioners. For Deceased Mothers Eng.
За здоров’я та Боже благослов. для парафіян. За померлих матерів Англ.

Субота
13 травня
КАТЕДРА

НЕДІЛЯ
14 травня
КАТЕДРА
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OFFERINGS THE WEEKEND OF APRIL 29-30, 2017
Total: $6038.00; Basket: $1287.00; Candles:$298.00; Bingo:$1300.00; Sviachene Gross Income:$2746.00; Other:$407.00
May our Lord God bless you for your generosity to our Cathedral and remember that God will reward you.
Нехай Добрий Господь винагородить вас за вашу щедрість для вашої Катедри.
Please remember about your Cathedral in your Testament! Пам’ятайте, будь-ласка, про вашу Катедру в своєму заповіті!
ALL ARE WELCOME TO COME TO THE PARISH HALL AND TRY OUR DELICIOUS FOODS & PYROHY

DEEP THANKS GO TO OUR KITCHEN VOLUNTEERS

***
ÑËÓÆÁÀ ÁÎÆÀ ÇÀ ÌÀÒÅÐ²Â ÍÀØÎ¯ ÏÀÐÀÔ²¯
Äðóãà íåä³ëÿ ì³ñÿöÿ òðàâíÿ — Äåíü Ìàòåð³. Â öþ íåä³ëþ, ó Ñâÿò³é Ë³òóðã³¿, ÿêà áóäå
â³äïðàâëÿòèñÿ íà Äåíü Ìàòåð³ 14 òðàâíÿ, ìè çãàäàºìî âñ³õ íàøèõ ìàòåð³â: òèõ ùî º ç íàìè ³ òèõ, ùî, íà
æàëü, âæå â³ä³éøëè â³ä íàñ. Ç âàøèìè êîíâåðòêàìè, âè çíàéäåòå êîíâåðòêó, íà ÿê³é ïèøå “Mother’s Day
Mass Remembrance”. Ïðîñèìî íàïèñàòè ³ìåíà ìàòåð³â ³ ïîâåðíóòè öþ êîíâåðòêó ÿêíàéøâèäøå, щоб у цей
день згадати живих і померлих наших матерів.
MOTHER’S DAY REMEMBRANCE LITURGY
Second Sunday of May we will celebrate Mother’s Day. We would like to remember our mothers: both
living and deceased, in the Divine Liturgy, which will be celebrated on Mother’s Day, May 14. There is a special envelope marked “Mother’s Day Mass Remembrance” in your donation envelope box. Please list the names
of mothers you would like to have prayed for, and return it as soon as possible.
СПІЛЬНОТА «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»
У неділю, 14 травня, 2017 року Божого (День Матері), o 10:30 год. ранку, буде служитися Молебень до Матері
Божої, під час якого відбудеться офіційне заснування спільноти «МАТЕРІ В МОЛИТВІ» при нашому Українському
Католицькому Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії. Щиро запрошуємо всіх бажаючих
приєднатися до молитви. Нехай Мати Божа береже наших матерів, а матері, в свою чергу, нехай заносять свої щирі
молитви за дітей і всіх нас перед Престолом Всевишнього Бога.
“MOTHERS IN PRAYER”
On Sunday, May 14 2017 (Mother’s Day), at 10:30am at our Cathedral will be served Moleben to the Mother of God.
At that time will be officially established praying community “MOTHERS IN PRAYER” at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. We invite everyone to join us at this special prayer. May the
Blessed Virgin Mary Mother of God protects our mothers so that they may send their prayers for children and for all of us before the Throne of God.
A GREAT THANKS / ЩИРА ПОДЯКА
A great “THANK YOU” goes to all our parishioners, who helped in preparation of our Cathedral Parish Easter Dinner
- SVIACHENE, last Sunday, April 30. Thanks to those who cooked the dinner, those who set up the tables and decorated the
hall, those who made donations of baked goods, donations and monetary gifts and assisted in any way. Thanks to those who
attended our dinner and enjoyed each others company and fellowship. A special thanks for a preparation of a beautiful program
for this event and thanks to our Cathedral Parish children, who took part and performed, bringing all the joy of Resurrected
Christ to all of us. Great job. Thank you and may God bless you all, rewarding you with His abundant mercies for many years!
Складаємо щиру подяку всім нашим парафіянам, хто допомагав у приготуванні парафіяльного Великоднього
обіду - СВЯЧЕНЕ, котрий відбувся минулої неділі, 30 квітня у нашій Катедральній залі. Дякуємо за приготування
обіду, приготування та декорацію нашої зали, пожертви солодкого, участь у лотереї, та за ваші пожертви. Дякуємо
вам, хто в будь-який спосіб долучився і допомагав, а також всім, хто прибув на свято, щоб разом з нами розділити
радість Воскреслого Христа. Особлива вдячність за чудово приготовану програму та нашим Парафіяльним дітям, котрі
взяли участь у програмі, продовжуючи наші українські, християнські традиції. Нехай Воскреслий Господь
винагородить всіх вас своїми щедрими дарами та благословить на многії і благії літа!
A SPECIAL REQUEST / ПРОХАННЯ
At the conclusion of each Divine Liturgy please close all Liturgy books and/or hymn books/brochures and return them
to their proper place. Also, please do not leave any church bulletins or other reading material in the pews. Let us all do our part
to be true stewards of our Archeparchial Cathedral by helping to keep the Cathedral pews clean and neat. Thank you very much
for your understanding and cooperation.
По закінченні Богослужінь просимо всі літургійні та молитовні книжечки та брошури поскладати належним
чином у лавках. Також прохання не залишати бюлетенів чи інших речей у лавках. Будьмо відповідальними та
докладімо також і своїх зусиль, щоб підтримивати чистоту і порядок у нашому Архикатердальному храмі. Дякуємо за
ваше вирозуміння та співпрацю.
PRESERVE AND PROMOTE OUR OWN TRADITIONS
WHEN YOU ENTER CHURCH, it is customary to first go to the Tetrapod Table up front, in the middle of church — there we
are to make the sign of the cross, bow, and kiss the icon and cross displayed there. We then bow and make the sign of the cross
again, and then go to light candles or take our place for Liturgy. In our Ukrainian Greek Catholic Churches, we make the Sign of
the Cross (holding together the right thumb, index and middle fingers) starting with our forehead, then to our mid-chest, then to
our right shoulder first, then the left shoulder. Also in our churches, we do not genuflect (brief bending of the right knee towards the altar) - instead, we make the sign of the cross the Eastern way, and then bow towards the altar. And remember that
church is a holy place so try to keep quiet (not to talk or laugh loudly) in the Church before, during, or after the church services.
Let’s preserve and promote our own and beautiful traditions.
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POSTURE DURING EASTER SEASON
During the season of the Pentecost, which extends from Easter to the Descent of the Holy Spirit, as a sign of the joy of the Resurrection we do not make any bows, nor do we kneel. The Council of Nicea (325) gave us the following rule regarding the matter:
“Since there are some who kneel on the day of the Lord and during the season of the Pentecost, for the sake of uniformity in all
eparchies, the Council decrees that during that time prayers be offered up to God while standing” (canon 20). A similar decree
was issued by the Sixth Ecumenical Council in the 90th rule. Also, the prayer “Heavenly King” is not recited until Pentecost
Sunday.
CHILDREN’S DIVINE LITURGY / ДИТЯЧА СВЯТА ЛІТУРГІЯ
Our next Children’s Divine Liturgy will be on Sunday, May 7th, 2017, at
9:00am (in Ukrainian) and 11:00am (in English). “Let the children come to me, and do
not prevent them; for the kingdom of heaven belongs to such as these”, says Jesus in St.
Matthew’s Gospel (Mt. 19:14). Jesus also says: “Please come to Me all of you…”. May
God bless you all as we learn ourselves and teach our children to love God and to serve
his Holy Church. So, please come to His Church offering Jesus your generous heart
filled with love and dedication. Our Lord Jesus Christ is waiting for YOU.
Наша наступна Дитяча Свята Літургія відбудеться у неділю, 7 квітня 2017
року Божого о 9:00 год. ранку (по-українськи) та об 11:00 год. ранку (поанглійськи). «Пустіть дітей! Не бороніть їм приходити до мене, бо таких є
Царство Небесне.», каже Господь Ісус Христос у Євангелії від Матея (Мт. 19:14).
Ісус також кличе: «Прийдіть до мене всі...». Нехай Добрий Господь винагороджує всіх вас за те, що вчимося самі, а
також навчаємо своїх дітей любити Бога та служити Його Святій Церкві. Отож, прийдіть до Його Святого храму та
принесіть Ісусові щедрий дар: своє серце, повне любові та посвяти. Господь наш Ісус Христос чекає на ВАС.
***
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.
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 10:30 a.m. on Sundays. Avail yourself to God’s gifts of mercy and spiritual renewal. If you are admitted to the hospital, or at home and would like a priest to visit you, please call the Cathedral office at
215-922-2845, or in case of an emergency call at 215-378-3803.
Отримати дар Святої Тайни Сповіді можна за півгодини до початку Божественних Літургій: з 4:00 год. вечора щосуботи та з
8:30 ранку і з 10:30 щонеділі. 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 215-378-3803.
BAPTISMS — ХРЕЩЕННЯ
The Sacraments of Baptism and Chrismation are administered upon a request by the parents, or an adult who wishes to be baptized.
Please contact Fr. Roman Pitula to make arrangements at least two weeks in advance.
Св. Тайни Хрещення та Миропомазання уділяються на прохання батьків або дорослого, який бажає охреститися. Просимо
звернутися до о. Романа Пітули принймні за два тижні наперед.
MARRIAGES — ОДРУЖЕННЯ
The Sacrament of Marriage requires a time of spiritual preparation. Couples planning to be married are asked to make an appointment with Fr. Roman Pitula to set a date for a wedding and begin preparations (including Pre-Cana) at least six months before the wedding.
Тайна Подружжя вимагає певного духовного приготування. Тому подружжя, які планують одружитися, мають зустрітися з о.
Романом Пітулою, щоб визначити дату та почати приготування принаймні за шість місяців перед шлюбом.
***
ASK THE PASTOR
Questions and Answers about the Divine Liturgy (cont’d):
 What is the structure of the Divine Liturgy?
The Divine Liturgy consists of three parts: The Proskomidia, the preparatory part, performed earlier in the morning by the
priest alone in the Altar, The Liturgy of the Catechumens starts with the Great Blessing until the Litany of the Catechumens and the Liturgy of the Faithful starting the Litany of the Catachumens until the end.
 Where can we serve the Divine Liturgy?
The Divine Liturgy is served only in Churches, canonically consecrated by the Bishops. In special situations, with the
blessing of the Bishop, the Liturgy can be served in other appropriate places, on a specially prepared altar and always using the
Holy Antimension.
More questions and answers about the Liturgy in the next bulletins
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A few words of God’s Wisdom…
God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and
wisdom to know the difference.

Кілька слів Божої Мудрості...
Боже! Дай мені душевний спокій
прийняти те, що не можу змінити;
силу змінити те, що можу змінити і
мудрість відрізнити перше від другого.

A THOUGHT FOR THE DAY: Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.

***
FOOTPRINTS
One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from
his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand; one belonging to him, and the other to the Lord.
When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times
along the path of his life there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest
times of his life.
This really bothered him and he questioned the Lord about it. “Lord, you said that once I decided to follow you, you’d walk
with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I
don’t understand why when I needed You most You would leave me.”
The Lord replied, “My precious, precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you.”
ПРИЧИНА РОЗЧАРУВАНЬ – МИ САМІ
«Життя прожити – це не поле перейти», - говорить народна мудрість. Часто чув ці слова від моєї бабусі, а коли проходив
сільськими полями, завжди пригадував собі ці слова і роздумував над ними. Життя – складна річ, іноді буває стільки
проблем, що ми навіть не віримо у настання кращих часів.
Що ми бачимо у сучасному світі? А це: гнів, ненависть, жорстокість і бездушність, війна, зрада, лицемірна любов,
нечесність, поганий приклад, розлюченість, покинутих дітей чи безпомічних літніх батьків тощо. Одним словом, бачимо зло.
Причиною зла є гріх, який сидить у нас і пустив міцне коріння. Людина хоче добра, але чомусь отримує гірше і гірше. Тоді
приходить розчарування, трапляються негаразди і ми заходимо у глухий кут, одначе часто намагаємось вдавати із себе
щасливих.
І хоча це - відверта неправда, вдаємо задоволених і впевнених у собі. Але це – маска, яку носимо, коли спілкуємось із
ближніми, та вона спадає, як тільки залишимось наодинці самі із собою. Гадаю, що наші розчарування приходять від
нездійснених мрій, бо в цих мріях виключаємо роль Бога в нашому житті. Шукаємо щастя без Господа, розраховуючи лише
й тільки на власні сили, і цим не знаходимо бажаного.
Маючи товаришів, друзів, близьких, дуже їм довіряємо, але згодом і вони стають ненадійними, бо починаємо не вірити
людям, тоді підозрюємо, віддаляємось. Та хто ж винен у розчаруванні, як не ми самі? Ймовірно, що саме невірність Богові,
гріх, нехтування Божими Заповідями – ось корінь проблем. Людина починає деґрадувати, закриватись у собі, чекає від інших
багато, але не здатна брати відповідальність навіть за своє особисте життя. Всі у чомусь винні - тільки не я.
Господь створив нас як найдосконаліше творіння, яке має вдовольнятись усіма благами, які Він дав. Небесний Отець ніколи
не бажає зла людині та не забуває її і настільки любить нас, що говорить, якщо і мати забуде дитя своє, «то Я не забуду
тебе» (Іс. 49:15). Якщо Бог – центр нашого життя, то ми позбавляємось розчарувань. Життя з Богом – змістовне життя, яке
позбавляє тривог і розпачу.
Тільки Господь може дати нам усе, що потребує наша душа. Звісно, необхідно любити людей і довіряти їм, але ніколи не
можна надміру надіятись на інших, а тим паче - більше, ніж на Бога. Прикро, та не всі люди з Христом: ще багато шукаючих,
які ходять дорогами життя і не бачать цього Божого Світла, яке вказує їм правдивий шлях спасіння. Більше того: саме Він і є
тим спасінням. Шукаємо щастя там, де його немає, і не хочемо збагнути, що тільки з Богом не розчаруємось і будемо справді
щасливі. Не думаю, що надто важко це зрозуміти.
Навчімось бути собою. А це означає - прийняти відповідальність за свої дії і поглянути на себе з боку. Не є це просто, бо
людина, здебільшого, схильна бачити тільки інших і вказувати на хиби й недоліки ближнього, але досить рідко свої власні.
Бути собою – це, напевно, мистецтво і нелегко його осягнути, але, приклавши багато зусиль, при допомозі Святого Духа
щось таки можна осягнути.
Отож, дякуймо Богові за Його дари та ласки, відкриваючись на Господню любов і благодать. Бо тільки Він – наша дорога,
Він – істина і сенс нашого життя і саме те життя, Він – Христос - Бог наш, і жодного іншого немає. Тому через нашу віру
сміливо й впевнено ідімо до Нього, відкидаючи усі перешкоди на нашому життєвому шляху.

HUMOR...

THE NEW PASTOR
The new Pastor stood at the church door greeting the members as they left the Sunday morning service. Most of the people
were very generous telling the new minister how much they liked his message, except for one man who said, "The was a
very dull and boring sermon, pastor." A few minutes later, the same man again appeared in line and said, "I don't think you
did much preparation for your message." Once again, the man appeared, this time muttering, "You really blew it. You didn't have a thing to say, pastor." Finally, the minister could stand it no longer. He went to one of the deacons and inquired
about the man. "Oh, don't let that guy bother you," said the deacon. "He's a little slow. All he does is going around repeating whatever
he hears other people saying."

СМІЄМОСЬ РАЗОМ... - Скажи, твій батько згадує про Бога, коли сідає за стіл, як він це робив раніше? - допитується у
племінника релігійна бабуся.
- Так, так, згадує. Ось, наприклад, навіть вчора, сідаючи обідати, він вигукнув: "О Боже! Знову ця гарбузова каша!".

