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UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL OF THE IMMACULATE CONCEPTION
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА КАТЕДРА 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

CATHEDR AL LITURGY TIME S
Saturday afternoon аt 4:30 p.m.

Divine Liturgy for Sunday in English

Sunday morning Liturgies
9:00 a.m. in Ukrainian
11:00 a.m. in English
Daily Liturgies:

please see schedule on next pag e

H
I
M
!

У суботу o 4:30 год. вечора

Літургія за неділю по-англійськи

Літургії в неділю зранку:
9:00 год по-українськи
11:00 год по-англійськи
Щоденні Літургії:

розклад на наступній сторінці

Mailing address / Поштова адреса:
Cathedral Rectory Office
819 North 8th Street
Philadelphia, PA 19123-2097
Cathedral Phones / Катедральні телефони:
Rectory Office: 215-922-2845;
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Ч АСИ ЛІТУРГІЙ В К АТЕДРІ

Fax: 215-922-4635

Cathedral E-mail/Катедральна е-пошта:
cathedralonfranklin@comcast.net
Our web-site: www.ukrcathedral.com
St. Mary's Cemetery: 215-962-5830; Cathedral Hall/Pyrohy: 215-829-4350
Other phones/інші телефони:
Аrcheparchy of Philadelphia: 215-627-0143;
Byzantine Church Supplies:215-627-0660; E-mail: byzsupplies@yahoo.com
Treasury of Faith Museum: 215-627-3389; E-mail: tofmuseum@ukrcap.org
Missionary Sisters of The Mother of God: Convent: 215-627-7808; E-mail: msmg@ukrcap.org

First Time in our Cathedral? Don’t worry!
Just ask anyone of us, “What was that all about?”
We welcome you to our parish community.
Be free to introduce yourself to anyone of our clergy, who
are Fr. Roman Pitula, Fr. Roman Sverdan, Fr. D-n. Michael
Waak or any assisting Father. We would love to meet you.
Also come to our parish cafeteria after Sunday services for coffee and fellowship.
Still another wonderful opportunity to get to know one another.
We have a simple “Do and Don’t Rule” here
Do ….. Come and Enjoy.
Don’t …. Worry.
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CHILDREN’S DIVINE LITURGY / ДИТЯЧА СВЯТА ЛІТУРГІЯ
Our next Children’s Divine Liturgy will be on Sunday, February 5 th, 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, 5 лютого 2017 року Божого о 9:00
год. ранку (по-українськи) та об 11:00 год. ранку (по-англійськи). «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.
CATHECHISM CLASSES / КАТЕХИТИЧНІ КЛАСИ
Parish catechism classes have already started. Classes are held every Sunday 10:30am till 12:00 noon. It is
important for parents to have their children attend. Please bring and trust your precious children to us so they can
learn about our God and grow as good and faithful Christians. Contact our Cathedral Priests or Missionary sisters
for more information and to sign up for classes.
У нашій Катедральній парафії проводяться катехитичні класи, котрі відбуваються кожної неділі вранці з
10:30 до 12:00. Дуже важливо, щоб батьки приводили дітей для навчання. Довірте нам своїх дорогоцінних
дітей, щоб вони могли навчатися про Господа нашого Бога та виростали добрими і ревними християнами.

THE SCHEDULE O F DIVINE SERVI CES — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖIНЬ


4:30pm





Vesperal Divine Liturgy
+Rev.-Deacon Charles Schultz —
Michael & Claire Melnyk
+о.-диякон Чарльз Шульц
—
Майкл і Клара Мельник

Eng.
Англ.

35th SUNDAY AFTER PENTECOST
35–та НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА
Tone 2
Col. 3:12-16
Gospel: Lk. 18:18-27
9:00am

 11:00ам
3:00pm


8:00am


+Daria Leshak
—
Roman & Dottie Leshak
+Дарія Лешак
—
Роман і Доті Лешак
For Health & God’s blessings for all our parishioners
За здоров’я та Боже благословення для парафіян

УБОТА
14 січня
КАТЕДРА

Неділя

Ukr.
Укр./

15 січня

Eng.
Англ.

КАТЕДРА

Festival of Christmas Carols — Фестиваль Різдвяної Коляди
Пон. 16 січ.
КАПЛИЦЯ

+Walter Gilpin
+Волтер Ґілпін

—
—

Antin Tysko & Anna Krawchuk
Антін Тиско і Анна Кравчук

+Fedir Tkaczuk
+Федір Ткачук

—
—

Maria Jackiw
Марія Яцків


8:00am


+Daria Leshak
+Дарія Лешак

—
—

Michelle & Brian Chamberlain
Мішель і Браян Чамберлейн

Сер. 18 січ.
КАПЛИЦЯ


8:00am


+Anna Kyndus
+Анна Киндус

—
—

Mary & Wolter Fedorin
Марія і Волтер Федорін

етв. 19 січ.
КАПЛИЦЯ




+Peter Wikarczuk
+Петро Вікарчук

—
—

Vera Shapowalenko
Віра Шаповаленко

ятн. 20 січ.
КАПЛИЦЯ




8:00ам

8:00am



 4:30pm




Vesperal Divine Liturgy
+Rev.-Deacon Charles Schultz —
Agnes Melnyk & Family
+о.-диякон Чарльз Шульц
—
Аґнес Мельник з родиною

івт. 17 груд.
КАПЛИЦЯ

Eng.
Англ.

36th SUNDAY AFTER PENTECOST
36–та НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА
Tone 3
1 Tim. 1:15-17
Gospel: Lk. 18:35-43
9:00am
11:00ам

For Health & God’s blessings for all our parishioners
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
+Andrea Lyons
—
Chrystina & Edward Barylak
+Андрея Лайонс
—
Христина і Едвард Барилак

Субота
21 січня
КАТЕДРА
Неділя

Ukr.
Укр./
Eng.
Англ.

22 січня
КАТЕДРА
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Memorial Candle Offerings
The Candle before Jesus Christ on the Iconostas

In memory of +Wolodymyr Wasylaschuk offered by Katherine, Christine, Walter Wasylaschuk

The Candle before St. Nicholas on the Iconostas

In memory of +Bohdan Z. Myr offered by Patricia Myr and Family
The customary donation for a Memorial Candle is $10.00 per week





PEACE AND UNITY IN UKRAINE
ALL DECEASED DURING THIS ONGOING CONFLICT
FAMILIES WHO HAVE LOST THEIR LOVED ONES
THOSE WHO ARE WOUNDED OR/AND MISSING
2017 CHURCH OFFERING ENVELOPES ARE NOW AVAILABLE IN OUR CATHEDRAL
The 2017 offering envelopes are now available in our Cathedral. Please pick them up (if you have not done so as yet) to use for
next 2017 year. Parishioners at the age of 18 and older have to have their individual offering envelopes for regularly usage in
order to be considered as active parishioners. If you do not have envelopes or cannot find your name, please contact Father Roman Pitula. We welcome all new Parishioners to our Cathedral Parish and they are kindly requested to register to the Parish.

PLEASE
PRAY
FOR:

***

КОНВЕРТИ ПОЖЕРТВ НА 2017 РІК БОЖИЙ
Просимо взяти (якщо ви цього ще не зробили) ваші конверти пожертв на 2017 рік, котрі ви можете знайти при вході до
нашої Катедри. Просимо ласкаво всіх парафіян вживати приготовані конверти та бути активними і практикуючими
парафіянами. Якщо ви з якихось причин не можете знайти конверти з вашим іменем, просимо звернутися до о. Романа
Пітули. Також просимо нових парафіян реєструватися, а ми всі щиро вітаємо вас у нашій Катедральній парафії.
CATHEDRAL PARISH REGISTRATION CARD / РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА У КАТЕДРАЛЬНОМУ ХРАМІ
When you received a new donation envelope box there you can find a “Registration Card”. Please fill in all the required
information (same as last year, new or updated) and return it in Sunday collection basket or send it to the office. The Parishioners directory list with the correct contact information has to be updated and we need your cooperation in this matter. Thank you.
Поміж конвертами для пожертв на 2017 рік знаходиться «Registration Card». Просимо заповнити потрібну
інформацію та повернути наступної неділі з вашою недільною пожертвою. Ми намагаємось поновити список всіх
нашин парафіян з правильною інформацією (адреса, домашній і мобільний телефони, елекртонна адреса) для кращого
зв’язку у разі потреби. Щиро дякуємо за вирозуміння та сподіваємось на вашу співпрацю.
***

OFFERINGS THE WEEKEND OF JANUARY 7-8, 2017
Total: $5294.00; Basket: $2320.00; Feast Day: $509.00; Candles: $367.00; Kitchen: $898.00; Bingo: $1200.00;
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

May God bless Iryna Shpylchak, Sr. Martin, MSMG, Luba Cyhan, Katherine Dewedoff, Petro Iwaniw, Ottilia Karpin, Anna Krawchuk, Anna Maxymiuk, Vera Sawchyn, Myroslav Shpylchak, Ivan Shpylchak and Anna Slotwinski for your labor of love and support
of our parish.
***

ANNUAL FESTIVAL OF CHRISTMAS CAROLS / ФЕСТИВАЛЬ РІЗДВЯНОЇ КОЛЯДИ
Annual Festival of Christmas Carols will be held on Sunday, January 15, 2017 at 3 p.m. at the Ukrainian
Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. Choirs from different parishes will participate.
Everyone is welcome.
В неділю, 15-го січня 2017 року Божого у нашому Катедральному храмі Непорочного Зачаття в
Філадельфії, о 3-й годині пополудні відбудеться Фестиваль Різдвяної Коляди. Будуть виступати хори з
різних парафій. Щиро запрошуємо всіх.
THEOPHANY BLESSING OF HOMES
In your donation envelope box you can find “Blessing of Homes” request card. Fr. Roman would be pleased to visit you, your
Family and your house with the Annual Jordan Blessing. Please fill out this card, indicate possible date and time, and return it
as soon as possible in the collection basket or contact Rectory Office at 215-922-2845 at your convenience if you would like to
have your house blessed some time after Theophany.
ÉÎÐÄÀÍÑÜÊÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß ÄÎÌ²Â
Êîëè âè îòðèìàëè íîâ³ êîâåðòêè íà íàñòóïíèé ð³ê, òî çàóâàæèòå, ùî òàì áóäå êàðòêà “Blessing of Homes” —
“Áëàãîñëîâåííÿ Äîìó”. Яêùî âè áàæàºòå, ùîáè âàøà õàòà áóëà ïîñâÿ÷åíà ï³ñëÿ Éîðäàíó, то пðîøó ïîâåðíóòè çàïîâíåíó
êàðòêó, по-можливості зазначивши день та зручний для вас час. Ïðîøó òàêîæ çàóâàæèòè, ùî º äâà âèäè áëàãîñëîâåííÿ
äîìó — áëàãîñëîâåííÿ íîâî¿ õàòè (ÿêùî âè ïåðåñåëèëèñÿ) ³ Éîðäàíське áëàãîñëîâåííÿ äîìó. ßêùî âàø ä³ì íå áóâ
áëàãîñëîâåííèé ÿê âè ïåðåñåëèëèñÿ, à âè áè õîò³ëè, ïðîсимо ó íàéáëèæ÷èé ÷àñзателефонувати до Катедрального офісу
за номером 215-922-2845.
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕННІСТЬ І СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ - ДЕНЬ ПРИСВЯТИ Й ПОМИНАННЯ
21-го січня 2017: Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) -- Відділ у Філядельфії запрошує всіх
на відзначення Актів Незалежности й Злуки, історичних річниць, 22-го січня 1918 і 1919 років, та Бою під
Крутами (29-го січня 1918 р.).
Програма: год. 12:40 попол. — Гутірка для студентів і молоді (всі запрошені) в Українському ОсвітньоКультурному Центрі при 700 Cedar Rd., Jenkintown, PA 19046, на тему „Історина перспектива” – виголосить
Михайло Савків, директор Української Національної Інформаційної Служби (UNIS) у Вашінґтоні. Tакож буде
представлення членів Дипломатичного Корпусу України; год. 1:30 попол. — перед пам’ятником поляглим
борцям за волю України: Панахида й поминальня церемонія на українському католицькому цвинтарі св. Марії в
Elkins Park, PA (дуже близько УОКЦентру). Прийдім всі, щоб згадати, поклонитися і помолитися...
INDEPENDENCE, SOVEREIGNTY AND UNITY OF UKRAINE
January 21, 2017: The Ukrainian Congress Committee of America – Philadelphia Area Branch invites you to a commemoration of the anniversaries of the Acts of Independence and of Unity, which were issued on the historical dates of
January 22, 1918 and 1919, respectively, and of the Battle of Kruty (Jan. 29, 1918).
Program: 12:40 AM: Gathering of Students & Youth Groups (all are welcome) at the Ukrainian Educational & Cultural Center, 700 N. Cedar Rd., Jenkintown, PA, for a presentation by Mr. Mykhajlo Sawkiw, Jr., MS, Director of
Ukrainian National Information Service in Washington, DC. Ukraine’s Diplomatic Corps will also be introduced; 1:30
PM: A Panakhyda Requiem Service and Commemoration Ceremony will take place at the Tomb of the Unknown Soldier, St. Mary’s Ukrainian Catholic Cemetery, Elkins Park, PA (down the road from the Center). Let us all gather to remember, to show our respect and to pray …

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, Anne Krawczuk, Michael Lubianetsky, Julia Maksymchuk, Maria Plekan, Jack Righter, Rosalie Senick, Donna
Stanczyk, Maria Sawicky, Marika Borowycka, Olha Rybak.
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 215-3783803.
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
QUESTION: Why does the priest call us each by name when we come for Holy Communion?
ANSWER:
Though we become members of the body of Christ at our baptism, our own individual identity
is not taken away. For this reason, when the priest gives each of us a share in the Bread of Life, he calls us by
name. The proper name used for Communion is the name we received when we were baptized. The receiving
of Holy Communion is a very personal and intimate moment between you and Jesus. If you think the priest
does not know your name, help him by saying your name out loud when you approach the chalice to receive.
The prayer the priest says: “The servant of God (your name), partakes of the precious, most holy, and most pure Body
and Blood of our Lord and God and Savior, Jesus Christ, for the forgiveness of sins and life everlasting. Amen.”
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A few words of God’s Wisdom…

Кілька слів Божої Мудрості...

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.

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: The best of all gifts around any Christmas tree: the presence of a happy family all wrapped

up in each other.

***

CHURCH SIGNS
• "Try our Sundays. They're better than Baskin-Robbins'."
• "When down in the mouth, remember Jonah. He came out all
right."
• An ad for St. Joseph's church has two hands holding stone
tablets inscribed with the Ten Commandments. The headline
reads: "For fast relief, take two tablets."
• "Fight truth decay -- study the Bible daily."
• "How will you spend eternity -- smoking or nonsmoking?"
• "Forbidden fruit creates many jams."
• "If you can't sleep, don't count sheep. Talk to the Shepherd."
• "In the dark? Follow the Son!"
• "Dusty Bibles lead to dirty lives."
• "Come work for the Lord. The work is hard, hours are long,
and the pay is low. But the retirement benefits are out of this
world!"
• "Searching for a new look? Have your faith lifted here."
• "If you don't like the way you were born, try being born
again."
• "Free trip to heaven. Details inside!"
• "If you are headed in the wrong direction, remember that God
allows U-turns."
• When a singing group called “The Resurrection” said they
couldn't make it, a sign outside the church said, "The Resurrection
is cancelled."
• "Sign broken. Get the message inside on Sunday."
• "This is a CH_ _CH. What's missing? ---> (U R)."

ДИВОВИЖНА ІСТОРІЯ!
Бідна жінка з невеликої сім'ї була дуже релігійною.
І одного разу, коли грошей не вистачало навіть на те,
щоб нагодувати дітей, вона зателефонувала на
радіостанцію і залишила там звернення до Бога про
допомогу. У той час як співробітники радіо з
розумінням поставилися до віруючої жінки, одного з
слухачів її слова зачепили.
Він був переконаним атеїстом і вирішив зробити собі
приємність, познущавшись над незнайомкою. Чоловік
дізнався її адресу, покликав секретарку і доручив їй
купити багато продуктів.
Секретарка повернулася до нього з найкращим м'ясом,
сирами і солодощами. Яке ж було її здивування, коли
начальник
дав
таке
розпорядження: доставити
продукти за адресою і якщо жінка запитає, хто
надіслав їжу, сказати, що це від ДИЯВОЛА .
Коли секретарка вручила незнайомці продукти, та була
настільки вдячна, що з її очей полилися сльози. Вона
не переставала дякувати і благословляти дівчину. Але
коли жінка вже почала прощатися, секретарка спитала:
- А ви не хочете дізнатися, хто надіслав вам ці
продукти?
На що жінка відповіла:
- Ні. Це абсолютно не важливо, тому що коли Бог
віддає наказ, навіть Диявол підпорядковується.

———————————————————————————————————————————————————

HUMOR...
CATHOLIC GAS?
Sister Mary, who worked for a home health agency, was out making her rounds visiting homebound patients when she ran
out of gas. As luck would have it, a gas station was just a block away.
She walked to the station to borrow a gas can and buy some gas. The attendant told her that the only gas can he owned
had been lent out, but she could wait until it was returned.
Since the nun was on the way to see a patient, she decided not to wait and walked back to her car. She looked for something in her car that she could fill with gas and spotted the bedpan she was taking to the patient.
Always resourceful, she carried the bedpan to the station, filled it with gas, and carried the full bedpan back to her car.
As she was pouring the gas into her tank, two men watched from across the street. One of them turned to the other and
said, “If it starts, I'm turning Catholic.”
СМІЄМОСЬ РАЗОМ...
ГУМОРИСТИЧНА ПРИТЧА: СКІЛЬКИ ЛЮДИНІ НЕОБХІДНО ДРУЗІВ?
Учень прийшов до Вчителя і запитав його: - Вчителю, скільки друзів повинно бути в людини - один чи багато?
- Все дуже просто, - відповів Вчитель, - зірви мені онте червоне яблуко з самої верхньої гілки.
Учень задер голову і відповів: - Але воно дуже високо висить, Вчителю! Мені не дістати.
- Поклич друга, нехай він допоможе тобі, - відповів Вчитель.
Учень покликав іншого учня і став йому на плечі.
- Мені все одно не дістати, Вчителю, - сказав засмучений учень.
- У тебе більше немає друзів? - посміхнувся Вчитель.
Учень покликав ще приятелів, які, крекчучи, стали підійматися один одному на плечі і спини, намагаючись
побудувати живу піраміду. Але яблуко висіло занадто високо, піраміда розсипалася, і учень так і не зміг зірвати
жадане яблуко.
Тоді Вчитель покликав його до себе:
- Ну, ти зрозумів, скільки людині потрібно друзів?
- Зрозумів, Вчителю, - сказав учень, потираючи забитий бік, - багато - щоб усі разом ми змогли б вирішити будьяку проблему.
- Так, - відповів Вчитель, засмучено похитуючи головою, - дійсно потрібно багато друзів, щоб серед усього цього
збіговиська гімнастів знайшовся хоча б один розумний чоловік, який здогадався б принести драбину!

