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90/50 ANNIVERSARY OF SAINT 
VLADIMIR UKRAINIAN ORTHODOX 

CATHEDRAL 
Dear Parishioners and Friends: 
Today we celebrate the 90th anniversary of the 
founding of our parish and the 50th anniversary of 
the consecration of our temple. With grateful hearts 
we thank God for His innumerable blessings to 
Saint Vladimir Cathedral Parish these many years. It 
is here that generations of Orthodox have grown in 
faith together. It is here that we have encountered 
the living Christ through countless baptisms, the 
Eucharist, confessions, weddings, and funerals. It is 
here that we have offered acts of kindness to the 
poor and marginalized, and served as a welcoming 
community to visitors from near and far. Under the 
protection of the Most Holy Mother of God may 
we continue our journey in love and peace for years 
to come. ~ Fr. Taras Naumenko ~ 

90/50 РІЧНИЦЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО СОБОРУ СВЯТОГО 

ВОЛОДИМИРА 
Дорогі Парафіяни, Прихожани та Друзі: 
Сьогодні ми відзначаємо 90-ліття заснування 
нашої парафії та 50-ліття посвячення нашого 
храму. Ми від усього серця дякуємо Богові за 
Його незліченні благословення парафії Святого 
Володимира за ці довгі роки. Саме тут, не одне 
покоління православних виросли в вірі 
Христовій. Саме тут, ми зустрілися з живим 
Христом через незліченну кількість хрещень, 
причастя, конфесіями, весіль та похоронів. Саме 
тут, ми здійснюємо акти доброти і милосердя до 
бідних і марґінальних  і двері нашого храму були 
і є завжди відкриті для гостей з усіх кінців світу. 
Під покровом Пресвятої Богородиці, у вірі і 
любові, продовжуватимемо нашу духовну 
подорож на довгі роки. ~о. Тарас Науменко~ 

  

LLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRGGGGGGGGIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLL        SSSSSSSSCCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEDDDDDDDDUUUUUUUULLLLLLLLEEEEEEEE        ÐÐÐÐÐÐÐÐÎÎÎÎÎÎÎÎÇÇÇÇÇÇÇÇÊÊÊÊÊÊÊÊËËËËËËËËÀÀÀÀÀÀÀÀÄÄÄÄÄÄÄÄ        ÁÁÁÁÁÁÁÁÎÎÎÎÎÎÎÎÃÃÃÃÃÃÃÃÎÎÎÎÎÎÎÎÑÑÑÑÑÑÑÑËËËËËËËËÓÓÓÓÓÓÓÓÆÆÆÆÆÆÆÆ²²²²²²²²ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍßßßßßßßß        
Today, 17th Sunday after Pentecost. Tone 8. 
Hieromartyr Dionysius the Areopagite, and with him 
Martyrs Rusticus and 
Eleutherius. St. John the Chozebite, bishop of Caesarea in 
Palestine. Blessed Hesychius the Silent of Mt. Horeb. St. 
Dionysius, recluse of the Kyiv Caves. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 

Сьогодні, 17-та неділя після П’ятидесятниці. 
Голос 8. Сщмчч. Діонісія Ареопагіта, єп. Афінського, 
Рустика, пресвітера і Єлевферія, диякона. Прп. Іоана 
Хозевіта, єп. Кесарійського. Блж. Ісихія Хоривіта. 
Прп. Діонісія, затворника Печерського, в Дальніх 
печерах.   
8:30 - 9:15 Сповідь 
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9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

Saturday, 22 October – 4:00PM – Vespers. Субота, 22 жовтня - 4:00 год. – Вечірня. 

Sunday, 23 October – 18th Sunday after 
Pentecost. Tone 1. Commemoration of the Holy Fathers 
of the 7th Ecumenical Council. Martyrs Eulampius and 
Eulampia. Martyr Theotecnus. St. Theophilus the 
Confessor. St. Amphylochius, Bishop of Vladimir-Volyn. 
Synaxis of the Saints of Volyn. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

Неділя, 23 жовтня – 18-та неділя після 
П’ятидесятниці. Голос 1. Пам’ять святих отців 
сьомого Вселенського Собору. Мчч. Євлампія і 
Євлампії. Мч. Феотекна. Прп. Вассиана. Прп. 
Феофила спов. Свт. Амфилохія, єп. Володимир-
Волинського. Собор Волинських святих. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

PPRRAAYYEERR  CCOORRNNEERR  

We ask you to remember in your prayers the sick, hospitalized, those in 
nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy 
recovery and good health are extended to the following individuals who are  

in need of God's healing and grace: 

Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Victor 
Hnatczenko, Oksana Naber, George Ley, Joe Zador, PM Irene Estocin, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, 
Ivan & Tatiana Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Maria Maly, Stephen 
Sheptak, Oleh Rosputko, Silvia Onufrey, Marie Komar,  Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, 

Evdokia Shandruk, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай Сергійович Олійник, Austin, Katherine 
and Olivia Ball, Paul Dawson and Vera Shapowalenko.  

If there is anyone who is in need of prayers and you would like to add them to the prayer corner, please notify Fr. Taras.  

EPISTLE 
The Reading is from the Second Epistle of the 

Holy Apostle Paul to the Corinthians 
(ІІ Corinthians 6:16-7:1)  

АПОСТОЛ 
Перше Послання до Коринф’ян Святого 

Апостола Павла Читання 
(IІ Коринф’ян 6:16-7:1) 

Brethren! And what agreement has the temple of 
God with idols? For you are the temple of the living 
God. As God has said: "I will dwell in them And 
walk among them. I will be their God, And they 
shall be My people." Therefore Come out from 
among them And be separate, says the Lord. Do 
not touch what is unclean, And I will receive you." I 
will be a Father to you, And you shall be My sons 
and daughters, Says the LORD Almighty." 
Therefore, having these promises, beloved, let us 
cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and 
spirit, perfecting holiness in the fear of God. 

Браття! Яка сумiснiсть храму Божого з iдолами? 
Бо ви — храм Бога Живого, як сказав Бог: 
«Оселюся в них‚ і ходитиму в них‚ i буду їхнiм 
Богом, i вони будуть Моїм народом. I тому 
вийдiть iз середовища їхнього i вiдлучіться, 
говорить Господь, i не доторкайтесь до 
нечистого, i Я прийму вас. I буду вам Отцем, i ви 
будете Моїми синами i дочками,» говорить 
Господь Вседержитель. Отже, улюбленi, маючи 
такi обiтницi, очистьмо себе вiд усякої скверни 
плотi i духу, творячи святиню в страхові Божому. 

GOSPEL 
The Holy Gospel According to St. Luke 

(Luke 6:31-36) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Луки Святого Євангелія Читання 

(Луки 6:31-36) 
The Lord said to His disciples: as you want men to Сказав Господь своїм учиникам: як хочете, щоб 
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do to you, you also do to them likewise. But if you 
love those who love you, what credit is that to you? 
For even sinners love those who love them. And if 
you do good to those who do good to you, what 
credit is that to you? For even sinners do the same. 
And if you lend to those from whom you hope to 
receive back, what credit is that to you? For even 
sinners lend to sinners to receive as much back. But 
love your enemies, do good, and lend, hoping for 
nothing in return; and your reward will be great, and 
you will be sons of the Most High. For He is kind 
to the unthankful and evil. Therefore be merciful, 
just as your Father also is merciful. 

робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви 
любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? 
Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. 33 І 
якщо ви робите добро тим, хто вам робить 
добро, яка вам за те дяка? Бо і грішники те саме 
роблять. І коли позичаєте тим, від кого 
сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка? Бо і 
грішники позичають грішникам, щоб стільки ж 
одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро 
творіть і позичайте, нічого не сподіваючись; і 
буде вам нагорода велика, і будете синами 
Всевишнього; бо Він добрий і до невдячних, і 
злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш 
милосердний. 

PPRRAAYYEERR  CCOORRNNEERR  

We ask you to remember in your prayers the sick, hospitalized, those in 
nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy 
recovery and good health are extended to the following individuals who are  

in need of God's healing and grace: 

Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Victor 
Hnatczenko, Oksana Naber, George Ley, Joe Zador, PM Irene Estocin, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, 
Ivan & Tatiana Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Maria Maly, Stephen 
Sheptak, Oleh Rosputko, Silvia Onufrey, Marie Komar,  Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, 

Evdokia Shandruk, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай Сергійович Олійник, Austin, Katherine 
and Olivia Ball, Paul Dawson and Vera Shapowalenko.  

If there is anyone who is in need of prayers and you would like to add them to the prayer corner, please notify Fr. Taras.  
 

 

ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS    ÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍß    
REPORTS DUE: We ask all parish organizations 
to submit their annual reports for the Annual 
Meeting to Fr. Taras by October 23. Reports 
submitted after the deadline will not be included in 
the booklet. You may submit a hard copy or email 
the report to o.tapac@yahoo.com. Thank you. 

НАГАДУЄМО всім парафіяльним організаціям 
подати щорічний звіт для друкування і буклеті 
Загальних Зборів до 23 жовтня. Звіти, подані 
після назначеної дати, не будуть включені до 
буклету. Будь ласка, надішліть звіт но електрону 
пошту о. Тараса o.tapac@yahoo.com або подайте 
оригінал. Дякуємо. 

PARISH ANNUAL MEETING - On Sunday, 
October 30th, we will hold our Annual Parish 
meeting. The meeting will follow right after Liturgy. 
We elect council members, receive reports and 
conduct such business as comes before us. All are 
invited to attend the annual meeting but, you are 
reminded that only those parishioners who have 
been to Confession and communed of the Holy 
Gifts of Christ at least once during the past year and 

РІЧНІ ПАРАФІЯЛЬНЇ ЗБОРИ - відбудуться  
в неділю, 30 жовтня, після літургії. На зборах 
ми обираємо членів Ради, та обговорюємо 
парафіяльні справи. Всі запрошені прийняти 
участь але тільки ті які сповідалися і 
причащалися Святих Дарів Христа принаймі 
один раз протягом минулого року і які внесли 
мінімальний внесок можуть голосувати та бути 
обраними на посаду.  
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who have met their minimum contribution to the 
parish will be permitted to vote or to be elected to 
office. 

PARISH WEBSITE: Please visit our newly 
updated parish website: www.stvladimirsphila.org. 
Included on the website are: weekly bulletin, up-to-
date calendar, upcoming events, and information on 
various parish organizations. Organization leaders 
are reminded to submit information to Karen 
Ferraro for publication. 

ВЕБ-СТОРІНКА: наша парафіяльна веб-
сторінка постійно обновлюється. Завітайте 
сьогодні на www.stvladimirsphila.org де ви 
зможете перевірити розклад Богослужінь, 
соціальні події, прочитати черговий бюлетень. 
Ми маємо дуже багато новин і змін кожного 
тижня!  

ADMINISTRATIVE REMINDER: Help us to 
keep our parish records current by notifying the 
parish office of any errors or changes in names, 
addresses, e-mails and/or phone numbers. It is 
costly to get returned mail with incorrect addresses. 
Your cooperation in this matter will be most 
appreciated. 

НАГАДУЄМО: Якщо ви змінили вашу 
поштову адресу, телефон, або адресу 
електронної пошти, просимо повідомити о. 
Тараса, для того щоб ми мали точні данні для 
адміністративного користування.  

AS A REMINDER TO ALL, the Divine Liturgy 
does not end after Holy Communion, the Divine 
Liturgy ends with veneration of the cross. PLEASE 
remain silent until you have entered the parish hall 
so as not to disturb others. Please remember that 
the coffee hour does not begin until after the 
Divine Liturgy has been completed. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, що Свята Літургія не 
закінчується відразу після причастя, а тільки 
після цілування хреста. Будь ласка, зберігайте 
тишу до тих пір, поки ви не ввійдете до 
церковному залу, щоб не турбувати інших. 
Також нагадуємо, що кава то перекуска 
починається тільки після повного завершення 
Літургії. 

USING GOD'S GIFTS - Using God's gifts of 
time, talent, and treasure are vital in continuing to 
make our parish a living symbol and testimony of 
our love for Jesus Christ. Every offering, in every 
form, given to the Lord is a blessed one and such 
generosity and gratitude are critical to one's faith 
and to the mission, ministries, and activities of our 
Church. Please give where you can so that, together, 
we can support, sustain, and nurture our community  
as we continue our spiritual pilgrimage to Heaven, 
remembering the words of St. Peter: "Everyone 
should use whatever gift he has received to serve 
others, as good stewards of the manifold grace of 
God" (1 Peter 4:10). 

ВИКОРИСТАННЯ БОЖИХ ДАРІВ: 
Використання Божих дарів, часу, таланту і 
скарбів мають життєво важливе значення в 
продовженні життя нашої парафії і свідченняì 
нашої любові до Ісуса Христа. Кожен дар, в 
будь-якій формі, для Господа є благословенним і 
ваша щедрість є важливим критерієм для нашої 
віри і діяльності нашої Церкви. Будь ласка, 
дайие, де можна, щоб разом підтримувати і 
розвивати наше співтовариство, продовжуючи 
наше духовне паломництво до Небес. 
Пам'ятайте слова апостола Петра: "Служіть один 
одному, кожен тим даром, якого отримав, як 
доморядники всілякої Божої благодаті." (1 Петра 
4:10). 

,28-2:F ,-.0:312P Q2R2-2/7S=,28-2:F ,-.0:312P Q2R2-2/7S=,28-2:F ,-.0:312P Q2R2-2/7S=,28-2:F ,-.0:312P Q2R2-2/7S=    
Найбільшим празником у жовтні є Покрови Пресвятої Богородиці. Культ Богоматері як покровительки 
нашого народу існує від княжих часів. Марія була земною жінкою, яку вподобав Господь за матір свого 
сина, щоб у людській подобі він ніс праведне Боже слово до людей. Саме тому люди, прохаючи в Бога 
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помочі, завжди зверталися до своєї заступниці, вважали, що вона, переживши мученицьку смерть сина, 
не допустить на землі неправди й насильства. 
Приводом до встановлення цього празника стало видіння св. Андрія Юродивого, коли Царгород, 
столицю Візантії, оточили араби. У храмі Пресвятої Богородиці, де зберігалися її риза та покров, 
правилася всеношна. Переляканий невідомістю й жахами перед напасниками, народ ущент заповнив 
храм. Між людьми ревно молилися про спасіння народу од вражих орд св. Андрій з учнем Єпіфаном. 
Коли відправа закінчувалась, св. Андрій побачив, що до царських врат, осяяна світлом, іде Богородиця у 
супроводі св. Івана Хрестителя та Івана Богослова. 
Мати Божа зупинилася над престолом, стала на коліна й ревно молилася та проливала сльози. Вставши, 
вона хусткою (покровом), яку зняла з голови, покрила присутніх. Чутка про цю подію швидко стала 
відома всім. Люди так кричали, раділи заступництву Богородиці, що перелякані араби відступили без 
бою. Від тієї хустки-покрови празник і дістав свою назву. 
До Покрови завершувався період сватань і приготування до весіль, який починався після Першої 
Пречистої. Дівчата, яким надоїло дівувати, в свято Покрови потайки просять: “Свята мати, 
Покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою”. 
Для дівчат Покрова — найбільше свято: у молоді починався сезон вечорниць, а у господарів — період 
весіль. 
У Карпатах до Покрови остаточно поверталися всі пастуші отари з полонин і завершували останню 
мандрівку чумаки. 
На Покрову упродовж всього дня спостерігали за погодою: якщо з Півдня дув низовий вітер, зима буде 
теплою, якщо дув вітер із Півночі — холодною, із Заходу — сніжною. Коли протягом дня вітер змінює 
напрямок, то й зима буде нестійкою. Якщо на Покрову листя з вишень не опало, зима буде теплою, і 
якщо сніг не випав, то його не буде і в листопаді. 
До Покрови всі польові роботи мали бути закінчені, озимина посіяна, земля зорана. 

Прикмети на Покрову 
Яка погода на Покрову, такою буде зима. 

Якщо лелеки не відлетіли на Покрови — на теплу зиму. 
Якщо на Покрову не випав сніг, то не буде його аж до січня. 

Прислів’я на Покрову 
Хто лежав до Покрови, той продасть усі корови. 
Прийшов Покров — не нагрієш хату без дров. 
Прийшла Покрова — сиди, чумаче, вдома. 

Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду — льодом, а дівчат — шлюбним вінцем. 

COFFEE HOUR SCHEDULE 
Thank you to the following families and 
individuals for sponsoring the Coffee Hour       

October 16 – Parish Anniversary/St. Pokrova Feast  
October 23 – Jr. UOL Pancake Flip 
October 30 – Annual Parish Meeting 
 

  

   

                              JR. UOL                               

UPCOMING EVENTS 

October 23  
Pancake Flip 

October 30 – November 24 
Thanksgiving Food Drive 
to benefit Philabundance  

October 30 
Church School Fall Fest 

                        November 6 
                             Chapter Meeting 
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