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UKRAINIAN CATHOLIC ARCHEPARCHIAL CATHEDRAL
OF THE IMMACULATE CONCEPTION

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ
CATHEDRAL PARISH FOUNDED

1886

OLD CATHEDRAL PURCHASED

1909

NEW CATHEDRAL BUILT

1963-1966

The Most Reverend Stefan Soroka
Metropolitan-Archbishop of Philadelphia for Ukrainian Catholics
Преосвященний Владика Стефан Сорока
Митрополит-Архиєпископ Філадельфії для Українців-Католиків

Welcome to our Cathedral — Вітаємо вас у Катедрі
Come to your (home) house of worship
Very Rev. Roman Pitula, Cathedral Rector — о. Роман Пітула, Парох Катедри
Rev. Deacon Мichael Waak — о. Диякон Mихайло Вак
Mailing address / Поштова адреса:
CATHEDR AL LITURGY TIME S
Saturday afternoon аt 4:30 pm
Divine Liturgy for Sunday in English
Sunday morning Liturgies
9:00 am in English
10:30 am in Ukrainian
Daily Liturgies:

please see schedule on next pag e

Cathedral Rectory Office
819 North 8th Street
Philadelphia, PA 19123-2097
Cathedral Phones/Катедральні телефони:
Rectory Office:

215-922-2845

Fax:

215-922-4635

Cathedral E-mail/Катедральна е-пошта:
cathedralonfranklin@comcast.net
Our web-site: www.ukrcathedral.com

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-англійськи
10:30 год. по-українськи
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! / ВІТАЄМО!

Come to the Lord’s house. You are invited. Come into this house of companionship and compassion. We, the people of the Ukrainian Catholic Archeparchial 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!
Ласкаво просимо до Господнього Храму. Ми запрошуємо вас. Прийдіть до Божого дому. Ми, парафіяни
Українського Kатолицького 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
The Candle before Jesus Christ on the Iconostas

In memory of +Wolodymyr Wasylaschuk by Kathrine, Christine, Walter

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

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







Vesperal Divine Liturgy
For Health & God’s blessings for all our parishioners
4:30pm За здоров’я та Боже благословення для парафіян

TWENTY-SIXTH SUNDAY AFTER PENTECOST
26-та НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Tone 1

Eph. 5:9-19;



+Wolodymyr Wasylaschuk
+Володимир Василащук
10:30ам +Christine Bilyj
+Христина Білий




8:00am Свята Літургія











Eng.
Англ

9:00am

—
—
—
—

Gospel: Lk. 18:18-27

Christine, Walter, Katherine
Христина, Волтер, Катерина
Teresa Siwak
Тереза Сівак

НЕДІЛЯ
Eng.
Англ
Ukr.
Укр.

FEAST OF ST. NICHOLAS, THE WONDERWORKER (for Dec. 6)
СВЯТО СВ. МИКОЛАЯ, МИРЛИКІЙСЬКОГО ЧУДОТВОРЦЯ
—
—

Mykola Kundrevych
Микола Кундревич

FEAST OF ST. NICHOLAS, THE WONDERWORKER
СВЯТО СВ. МИКОЛАЯ, МИРЛИКІЙСЬКОГО ЧУДОТВОРЦЯ

For Health & God’s blessings for all our parishioners
10:00am За здоров’я та Боже благословення для парафіян

Eng.
Англ

Ukr.
Укр.

8:00am +Wasyl Tysak

—
Nancy & Leo Tysak & Family
+Василь Тисак
—
Ненсі і Ліо Тисак з родиною
7:00pm Матері в молитві — Mothers in Prayer

FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION (for Dec. 9)
СВЯТО НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ БОЖОЇ МАТЕРІ (за 9 груд.)

+Stanly Oprysk
6:30pm +Стенлі Оприск

3 грудня
КАТЕДРА
Пон. 4 груд
КАПЛИЦЯ

Divine Liturgy

+Vera Nimczuk
6:30pm +Віра Німчук

Субота
2 грудня
КАТЕДРА

—
—

Oprysk Family
Родина Оприск

івт. 5 груд
КАТЕДРА

Сер. 6 груд.
КАТЕДРА
етв. 7 груд.
КАПЛИЦЯ

Eng.
Англ

ят. 8 груд.
КАТЕДРА

FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION
СВЯТО НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ БОЖОЇ МАТЕРІ





Annual Hierarchical Divine Liturgy of Thanksgiving for all Benefactors of
the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia
Щорічна Архиєрейська Свята Літургія подяки за всіх жертводавців
Української Католицької Архиєпархії Філадельфії
Vesperal Divine Liturgy
—
Daria Zaharchuk
4:30pm +Stephania Gramiak
+Стефанія Ґрам’як
—
Дарія Захарчук

9:00am

Ukr.
Укр.

Субота
9 грудня
КАТЕДРА

Eng.
Англ

TWENTY-SEVENTH SUNDAY AFTER PENTECOST




CATHEDRAL PARISH FEASTDAY (PRAZNYK)

НЕДІЛЯ
10 грудня

27-ма НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПРАЗНИК
Tone 2
Eph. 6:10-17;
Gospel: Lk. 17:12-19
Hierarchical Divine Liturgy / Архиєрейська Свята Літургія

10:30ам For Health & God’s blessings for all our parishioners

За здоров’я та Боже благословення для парафіян

Ukr.
Укр./
Eng.
Англ

КАТЕДРА
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OFFERINGS FOR THE WEEKEND OF NOVEMBER 25-26, 2017
Basket: $1558.00; Feast: $405.00; Candles: $190.00; Kitchen: $820.00; Bingo: $1200.00; Others: $807.00
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

CHILDREN’S DIVINE LITURGY
Our next Children’s Divine Liturgy will be on Sunday, December 3rd 2017, at 9:00am (in English) and
10:30am (in Ukrainian). “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.
ДИТЯЧА СВЯТА ЛІТУРГІЯ
Наша наступна Дитяча Свята Літургія відбудеться у неділю, 3 грудня 2017 року Божого о 9:00
год. ранку (по-англійськи) та о 10:30 год. ранку (по-українськи). «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.
НАСТУПНЕ МОЛИТОВНЕ ЗІБРАННЯ СПІЛЬНОТИ «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»
Наше наступне молитовне зібрання спільноти «Матері в молитві» відбудеться у четвер 7 грудня (перший четвер місяця), о
7:00 год. вечора у нашому Українському Католицькому Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття у Філадельфії.
Запрошуємо всіх матерів, а також всіх бажаючих, приєднатися до молитви.
OUR “MOTHERS IN PRAYER”S NEXT PRAYING GATHERING
Our next praying gathering of “Mother’s in Prayer” will be held on Thursday December 7 th (first Thursday of the month), at
7:00 pm at our Ukrainian Catholic Archeparchial Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. We invite all our mothers
and we welcome all who wish to join us at this special prayer.
HOLY CONFESSIONS BEFORE CHRISTMAS /
As we prepare ourselves for Christmas in different ways, there is one more important thing we must give special attention –
Holy Confession. Please use the opportunity to receive this Holy Mystery of Reconciliation, which is available in our Cathedral Parish all year around including this Philip’s Fast before Christmas. We are thankful to our visiting priests for
gladly offering their time to hear Confession and thus help us to reconcile with our Lord Jesus Christ! Reunite
yourselves to Christ and thus show a good example to your children as we prepare spiritually to meet our
Lord Jesus Christ at his Nativity.
СВЯТА ТАЙНА СПОВІДІ ПЕРЕД РІЗДВОМ
Готуючись до Різдвяних Свят, пам’ятаймо про ще один важливий обов’язок — Святу Сповідь.
Св. Тайну Покаяння можна отримати у нашому Катедральному храмі як на протязі цілого року, так і
під час цього Різдвяного посту. Ми щиро вдячні священикам, котрі радо жертвують свій час для Св.
Сповідей, і, разом з тим, допомагають нам примиритися з нашим Господом!
Скористаймось доброю нагодою примирення з Богом, і також будьмо добрим прикладом для наших
дітей у духовному приготуванні до зустрічі з Господом Нашим Ісусом Христом під час цих Різдвяних Свят.
CHRISTMAS FLOWER DONATION /
In a couple of weeks we will welcome the Savior and King of the world Jesus Christ to be born and come to us. Let’s prepare a special place — our hearts and our church for this Special Guest to come and bless us. So, in order to prepare and decorate our
Cathedral at this Christmas we need a lot of Christmas flowers. We ask all our Parishioners to make your generous donation towards
purchase of flowers for this special Christmas Season. Thank you and may Almighty God reward you for your generosity.
ПОЖЕРТВИ НА РІЗДВЯНІ КВІТИ
За кілька тижнів будемо вітати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, як новонароджене Дитятко Боже. Приготуймо
особливе місце — наші серця та наш храм до зустрічі цього Особливого Гостя. Щоб наш Катедральний храм гарно
приготувати та прикрасити на Різдвяні свята потрібно багато квітів. Тому, просимо всіх наших парафіян жертвувати кошти
на Різдвяні квіти для нашої Катедри під час цих Різдвяних Свят. Наперед щиро вдячні та нехай Добрий Господь
винагородить вас за вашу щедрість.
ANNUAL FESTIVAL OF CHRISTMAS CAROLS / ФЕСТИВАЛЬ РІЗДВЯНОЇ КОЛЯДИ
Annual Festival of Christmas Carols will be held on Sunday, January 14, 2018 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, 14-го січня 2018 року Божого у нашому Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття в
Філадельфії, о 3-й годині пополудні відбудеться Фестиваль Різдвяної Коляди. Будуть виступати хори з різних
парафій. Щиро запрошуємо всіх.
OPEN POSITION
Ukrainian Catholic Cathedral in Philadelphia has an immediate opening for the position of administrative assistant and bookkeeper.
The administrative duties include telephone answering, responding to queries, assisting in scheduling Cathedral activities, dealing
with cemetery operations, funerals homes and families regarding the administrative and record keeping for St. Mary’s Cemetery.
Bookkeeping activities require knowledge and application of QuickBooks, the Cathedral and Archeparchy software to managing
church financial accounting transactions and reporting. Qualified candidate should be able to communicate in both Ukrainian and
English. Hours and salary are commensurate and negotiable. Please submit resume and references to Rectory office.

The Cathedral Bulletin  Sunday, December 3, 2017  Year 131, Issue 48 PAGE 4
ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОБІД — ПРАЗНИК У НАШІЙ КАТЕДРАЛЬНІЙ ПАРАФІЇ

У неділю, 10 грудня, о 12:00 год. дня, у нашій Катедральній парафії відбудеться обід з нагоди нашого
Парафіяльного празнику Непорочного Зачаття Божої Матері. Зауважте, що у неділю 10 грудня буде
тільки ОДНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ о 10:30 ранку. Щиро запрошуємо всіх парафіян та гостей на свято.

PARISH FEASTDAY DINNER — PRAZNYK

On Sunday, December 10th, at 12:00pm, there will be Parish Dinner — Praznyk in our Cathedral
Parish on the occasion of the Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Please note
that only ONE DIVINE LITURGY will be celebrated that Sunday – at 10:30 am. Please join us at the feast.
CATHECHISM CLASSES / КАТЕХИТИЧНІ КЛАСИ
Parish catechism classes are being held each Sunday at catechetical classes at Cathedral Rectory (note the change of the Sunday Divine Liturgies schedule). Classes will be held every Sunday 11:45am till 12:30 pm (just 45 minutes and not 1 hour and a half as previous years). 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 Pastor or Missionary
sisters for more information and to sign up for classes.
У нашій Катедральній парафії проводяться катехитичні класи для наших парафіяльних дітей (просимо
зауважити зміну в розкладі недільних Богослужінь), котрі відбуваються кожної неділі вранці з 11:45 год. ранку
до 12:30 по обіді (класи триватимуть тільки 45 хвилин, а не 1 год. і 30 хвилин як минулyх років). 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.
CATHEDRAL ROOF REPAIR
As many of our Parishioners may have noticed there
are few roof leaks in our Cathedral. After contacting
a roof repair company it was agreed that there is a
need for roof repair by patching and sealing of the
Cathedral dome and around stain glass windows. All
of this requires a lot of works and leads to expenses.
Total cost for this work is $65,000.00. We ask our
Parishioners and all the people of good will to support this project and contribute to the specially established fund, which will serve to cover the costs
for this repair. Please make your generous donations
to the Ukrainian Catholic Cathedral. So far we have received these donations:
$500.00 - anonymous; John Schpylchak; Donna & Joseph Dobrowolskyj; anonymous; $350.00 - anonymous; $250.00 - Marc Zaharchuk, Walter & Mary Fedorin, Kеnneth Hitchins; $200.00 - Arkadij & Julieta Fedkiw,Wasyl Makar; $100.00 - Alexander & Alyson
Fedkiw, Olga Simeonides. Total as of this weekend is: $3700.00. Just $61,300.00 left.
May our Lord Jesus Christ reward you hundredfold for your generosity and bless you and your Families. THANK YOU!
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, Dana &
Vitalij Karlo Dzindziura.
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 10:15 a.m. on Sundays. Most of the times we have visiting priests
during the Divine Liturgies. 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 908-217-7202.
Отримати дар Святої Тайни Сповіді можна до початку Божественних Літургій: з 4:00 год. вечора щосуботи та з 8:30 ранку і з 10:15
щонеділі. Також дуже часто є кілька священиків, котрі є присутні у сповідальниці під час Святих Літургій. 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 908-217-7202.
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.
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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:
“There must be a reason why some people can afford to live well. They must
have worked for it. I only feel angry when I see waste. When I see people throwing away things that we could use.”
Mother Teresa
***

PRACTISE BEFORE PREACHING
A boy was diagnosed to be diabetic. The Doctor gave a strict instruction that he should not eat sweets or sugar.
His mother tried to persuade the boy to stop the practice of eating sweets. But she failed. So she took the boy to a saintly
priest who was respected and obeyed by all. She requested him, "My son is diabetic. Kindly instruct him to stop the dangerous habit of eating sweets and sugar." The priest asked her to return with the boy after two weeks and promised that
then he would give the necessary instructions to the boy. The mother was surprised but followed the directions. She returned with the boy after two weeks. The priest issued a stern warning and the boy readily agreed to follow the order. Later, out of curiosity, the mother asked the priest why he did not give the instruction during their first visit. "That is simple",
he said, "When you came to me on the first day, I myself was in the habit of eating sugar and sweets. Unless and until I
change my habit and practice this myself, how can I ask another person to follow my instruction?"
The story reminds us that example is better than precept. An ideal leader is one who "knows the way, shows the
way and goes the way." A preacher who has the habit of smoking does not have the authority or credibility to ask others
to quit the habit.
Society needs credible leaders who practice what they preach.
St. Paul advises, "Put into practice what you learnt and received from me, both from my words and from my actions" (Philippians 4: 9).
St. Paul says, "Imitate me, then, just as I imitate Christ" (1 Corinthians 11: 1).
Jesus said, "I have set an example for you, so that you will do just what I have done for you" (John 13: 15). Jesus
warns against the teachers of the law and the Pharisees, "So you must obey and follow everything they tell you to do; do
not, however, imitate their actions, because they don't practice what they preach (Matthew, 23: 3).

Один чоловік щонеділі говорив своїй жінці: "Піди, жінко, до церкви та помолися за нас обох".
Перед друзями хвалився: "Я не мушу ходити до церкви щонеділі, бо моя жінка робить це за нас обох".
Якось йому приснився сон: стоїть він разом із жінкою перед райською брамою і чекає, щоб їм
відчинили і впустили їх усередину.
Нарешті брама повільно відчинилася і чоловік почув голос, звернений до жінки:
"Можеш увійти за вас обох!"
Жінка увійшла, брама одразу ж зачинилася. Чоловікові стало так погано, що він одразу ж
прокинувся…
Дружина з дива не могла вийти, коли наступної неділі, збираючись до церкви на Службу Божу,
вона побачила, що чоловік уже чекає на неї:
"Сьогодні я піду до церкви разом з тобою".
***
HUMOR...
CHILD'S SPEAK
A mother was teaching her three-year-old The Lord's Prayer. For several evenings at bedtime, the child repeated it after
the mother. Then one night the child was ready to solo. The mother listened with pride to the carefully enunciated words, right
up to the end. “And lead us not into temptation, but deliver us some e-mail”.
СМІЄМОСЬ РАЗОМ... Йшов урок математики, і Андрійкові було нудно. Він совався на парті. Зазирав у зошит до
сусіда. Хотів, було, ще смикнути за волосся задаваку Катьку, натиснув ліктем на кришку парти, а вона: — Скри-и-п!..
Андрійкові це сподобалося. І тільки-но вчителька відверталася до дошки, Андрійко одразу:
— Скри-и-п!..
Тільки-но діти вгамуються й почнуть працювати, а парта знову:
— Скри-и-п!..
Всі дивуються, озираються, а второпати не можуть, хто скрипить.
Лише вчителька пояснювала матеріял далі, ніби нічого й не скоїлося.
— А зараз, — несподівано сказала вона, — до дошки піде... Андрійко Небога.
Андрійко встав з-за парти, а вона раптом:
— Скри-и-п!..

