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Today, 15th Sunday after Pentecost. Tone 6. 
Hieromartyr Babylas, bishop of Antioch, with Martyrs 
Urban, Prilidian, and Epolonius, and their mother 
Christodula. Holy Prophet and God-seer Moses. Martyr 
Hermione, daughter of Apostle Philip the Deacon. Martyr 
Babylas of Nicomedia, and with him 84 children. Martyrs 
Theodore, Mianus, Julian, Kion. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 
Panachyda for the repose of the souls: The departed members of 
the Rosputko family req. by Anna Rosputko. 

Сьoгoднi, 15-та неділя після П’ятидесятниці. 
Голос 6. Сщмч. Вавили, єп. Великої Антіохії, і з 
ним трьох юнаків: Урвана, Прилідіана, Єполонія та 
матері їх Христодули. Прор. Боговидця Мойсея. Мц. 
Єрміонії, дочки ап. Пилипа, диякона. Мч. Вавили 
Нікомидійського із ним 84-х юнаків. Мчч. Феодора, 
Міана, Юліана і Кіона. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 
Панахида для Бл. Пам’яті: Спочилих членів родини 
Роспутько на прохання Анни Роспутько. 

Wednesday, 20 September – 6:30PM Vespers. Середа, 20 вересня - 6:30 вечора – Вечірня. 

Thursday, 21 September -The Nativity of Our 
Most Holy Lady the Theotokos and Ever-Virgin 
Mary. 
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom. 

Четвер, 21 вересня - Різдво Пресвятої 
Владичиці Нашої Богородиці  Вседіви 
Марії. 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

Saturday, 20 September – There will be no 
Vespers. 

Субота, 20 вересня – Вечірня не вiдбудеться. 

Sunday, 24 September – 16th Sunday after 
Pentecost. Tone 7. Sunday before the Exaltation. 
Afterfeast of the Nativity of the Theotokos. Ven. 
Theodora of Alexandria. Martyrs Demetrius, his wife 
Euanthia, and their son Demetriant. Martyrs Diodorus, 
Didymus, and Diomedes of Laodicea. Martyr Ia of Persia. 

Неділя, 24 вересня – 16-та неділя після 
П’ятидесятниці. Голос 7. Неділя перед 
Воздвиженням. Післясвято Різдва 
Богородиці. Прп. Феодори Олександрійської. Мчч. 
Димитрія, Єванфії, дружини його, і Димитріана, сина 
їх. Мчч. Диодора і Дидима, Сирійських. Мц. Ії. Прп. 
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Ven. Euphrosynus. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

Єфросина. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

  

EPISTLE 

The Reading is from the First Epistle of the 
Holy Apostle Paul to the Corinthians 

(ІІ Corinthians 4:6-15)  

АПОСТОЛ 

Перше Послання до Коринф’ян Святого 
Апостола Павла Читання 

(IІ Коринф’ян 4:6-15) 
Brethren! For it is the God who commanded light to 
shine out of darkness, who has shone in our hearts to 
give the light of the knowledge of the glory of God 
in the face of Jesus Christ. But we have this treasure 
in earthen vessels, that the excellence of the power 
may be of God and not of us. We are hard-pressed 
on every side, yet not crushed; we are perplexed, but 
not in despair; persecuted, but not forsaken; struck 
down, but not destroyed-always carrying about in the 
body the dying of the Lord Jesus, that the life of 
Jesus also may be manifested in our body. For we 
who live are always delivered to death for Jesus' sake, 
that the life of Jesus also may be manifested in our 
mortal flesh. So then death is working in us, but life 
in you. And since we have the same spirit of faith, 
according to what is written, "I believed and 
therefore I spoke," we also believe and therefore 
speak, knowing that He who raised up the Lord Jesus 
will also raise us up with Jesus, and will present us 
with you. For all things are for your sakes, that grace, 
having spread through the many, may cause 
thanksgiving to abound to the glory of God. 

Браття! Тому що Бог, Який звелiв, щоб iз 
темряви засяяло свiтло, осяяв нашi серця, щоб 
просвiтити нас пiзнанням слави Божої в особi 
Iсуса Христа. Але скарб цей ми носимо в 
глиняних сосудах, щоб велич сили була Божою, 
а не нашою. Hас звiдусiль тиснуть, але ми не 
стисненi; ми в безвихiдних обставинах, але не 
втрачаємо надiї; нас гонять, але ми не покинутi; 
повалені, але не погублені. Завжди мертвiсть 
Господа Iсуса носимо в тiлi, щоб i життя Iсусове 
вiдкрилося в тiлi нашому. Бо ми живi 
безперестанно вiддаємося на смерть заради 
Iсуса, щоб i життя Iсусове вiдкрилося у смертнiй 
плотi нашiй, тому то смерть дiє в нас, а життя у 
вас. Але, маючи той же дух вiри, як написано: «Я 
вiрував i тому говорив», — i ми вiруємо, тому й 
говоримо, знаючи, що Той, Хто воскресив 
Господа Iсуса, воскресить через Iсуса i нас i 
поставить перед Собою з вами. Бо все для вас, 
щоб благодать‚ примножившись‚ тим бiльшу 
викликала в багатьох вдячнiсть на славу Божу. 

GOSPEL 

The Holy Gospel According to St. Matthew 

(Matthew 22:35-46) 

ЄВАНГЕЛІЯ 

Від Матфея Святого Євангелія Читання 

(Матфея 22:35-46) 
At that time, a lawyer asked him a question, tempting 
him, and saying, Teacher, which is the great 
commandment in the law? Jesus said to him, "'You 
shall love the LORD your God with all your heart, 
with all your soul, and with all your mind.' This is the 
first and great commandment. And the second is like 
it: 'You shall love your neighbor as yourself.' On 
these two commandments hang all the Law and the 
Prophets. While the Pharisees were gathered 

У той час: один законник, спокушаючи Його, 
запитав, кажучи: Учителю, яка заповідь 
найбільша в законі? Ісус сказав йому: полюби 
Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією 
душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є 
перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до 
неї: люби ближнього твого, як самого себе. На 
цих двох заповідях утверджується весь Закон і 
Пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус спитав 
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together, Jesus asked them, saying, "What do you 
think about the Christ? Whose Son is He?" They said 
to Him, "The Son of David." He said to them, "How 
then does David in the Spirit call Him 'Lord,' saying: 
The LORD said to my Lord, Sit at My right hand, 
Till I make Your enemies Your footstool"'? If David 
then calls Him 'Lord,' how is He his Son? And no 
one was able to answer Him a word, nor from that 
day on did anyone dare question Him anymore. 

їх: що ви думаєте про Христа, чий Він Син? 
Кажуть Йому: Давидів. Говорить їм: то як же 
Давид, у Дусі Божому, зве Його Господом, 
кажучи: сказав Господь Господеві моєму: сиди 
праворуч Мене, доки покладу ворогів Твоїх 
підніжжям ніг Твоїх. Отже, якщо Давид зве Його 
Господом, то як же Він син йому? І ніхто не зміг 
відповісти Йому ні слова; і з того дня ніхто вже 
не смів запитувати Його. 

 

PRAYER CORNER 
For everyone who is affected by Hurricanes Harvey & Irma, Fr. Bazyl Zawierucha, 
Joseph Podgurski, Gregory Karbiwnyk, JT, Kirsten, Andrew Holubowsky, Diane 
Sufler, Lida Katolik, Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and 
Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Victor Hnatczenko, Oksana Naber, George Ley, Joe 
Zador, Joe Zador, Jr., PM Irene Estocin, PM. Lydia Kowalczuk, Helen Wilwert, 
Lauren Shevchek, Ivan & Tatiana Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky,  

Halyna Palamar, Maria Maly, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Nina and Chester Zalenski, Silvia 
Onufrey, Marie Komar,  Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor Prasko, Henry Kudanovich, 
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 

WELCOME: Our warmest greetings extended to 
all visitors and guests who are participating in 
today’s Divine Liturgy. What a joy it is to have you 
praying with us! After the service, do not hesitate to 
introduce yourselves to Fr. Taras and find out more 
information regarding the Orthodox faith. 
Everyone attending the services is cordially invited 
to join in fellowship over coffee and sweets in the 
cathedral hall immediately following the Liturgy. 

ВІТАЄМО: найщиріші привітання до всіх 
гостей та відвідувачів, які приєдналися сьогодні 
до нас на Божественну Літургію. Яке це щастя, 
що ви молитеся разом з нами! Після закінчення 
Літургії, не забудьте познайомитися з отцем 
Тарасом і знайти чимало цікавої інформації про 
Православну віру. 
Кожний присутній, запрошений до церковного 
залу на каву та товариську розмову, після Літургії. 

URGENT REQUEST: Through the end of the 
month, the second collection will benefit those who 
have been affected by Hurricanes Harvey and Irma. 
Through our financial assistance we can make the 
temporary living conditions and finally rebuilding 
efforts somewhat easier. 

УВАГА: Дo кiнця мiсяця, друга збiрка грoшей 
буде спрямoвана жертвам ураганiв Харвi та Ірма. 
Через нашу фiнансoву дoпoмoгу ми змoжемo 
дoпoмoгти пoкращити тимчасoвi умoви життя та 
вiдбудувати майбутнє. 

UOL:  The Senior and Junior UOL chapters will 
hold its meetings today, following Divine Liturgy. 
All UOL members kindly asked to attend. 

УПЛіга: засідання УПЛіги, старшого і 
молодшого відділів, відбудуться сьогодні, після 
Літургії. Всіх членів просимо бути присутніми. 

THANK YOU: once again we would like to extend ПОДЯКА: висловлюємо щиру ПОДЯКУ всім 
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our sincere THANK YOU to everyone who made 
our picnic possible. So many people have put in 
hours and hours of hard work in organizing our 
parish picnic. We thank the entire Picnic Committee 
under the leadership of Joe Panasiuk, for their 
planning and organizing. It is wonderful to see the 
community work as one for the Glory of God. It 
makes us stronger as one family in Christ. May God 
Bless you all for your love and dedication. 

особам, хто допоміг здійснитися нашому 
парафіяльному Пікніку. Багато людей тяжко 
працювали для того, щоб Пікнік відбувся 
урочисто. Ми дякуємо комітету під керівництвом 
Йосипа Панасюка, який планував і організував 
цей пікнік, всім волентерам і гостям. Яке благо, 
коли ми всі разом працюємо на благо Бога і 
Церкви! Такі зусилля нас скріплюють в одну 
родину у Христі. Нехай Господь Бог 
благословить всіх вас на многії літа! 

15th ANNUAL BASKET RAFFLE will be held   
on Sunday, October 1, following Divine Liturgy. 
Baskets will start being called at 1:00pm. There is a 
$5 admission charge and food will be available for 
purchase. 

15-ИЙ РОЗІГРИШ КОШИКІВ відбудеться у 
неділю,  1 жовтня, після Божественної Літургії. 
Вхід $5. Їжа та пиття будуть запропоновані. 
Запрошуємо Всіх! 

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.  

 
 

 
How to approach for Holy Communion? 
When receiving the Holy Mysteries, we should 
reverently approach the chalice with arms folded 
crosswise on the chest. After partaking and having 
had our lips wiped with the cloth, we carefully kiss 
the chalice and then step back, keeping our arms 
crossed. We should be careful never to make the 
sign of the Cross of any abrupt movements while in 
close proximity to the chalice, lest we accidentally 
knock it or jostle the priest's hand. One should 
make the sign of the Cross facing the altar with 
thankfulness for having been vouchsafed such a 
supreme blessing. Then we drink some warm wine 
and have a piece of blessed bread to ensure that no 
particle of the Holy Gifts remains in our mouths. 
“Prayer is a great weapon, a rich treasure, a wealth 
that is never exhausted, an undisturbed refuge, a 
cause of tranquility, the root of a multitude of 
blessings, and their source.” —St. John Chrysostom 

Як підходити до Святого Причастя?  
При отриманні Святих Таїн, ми повинні із 
благоговінням підходити до Св. Чаші із 
складеними навхрест руками на грудях. Після 
прийняття Св. Таїнств, ми повинні наші губи 
протирати тканиною, обережно поцілувати 
чашу, а потім крок назад, щоб наші руки 
залишались на грудях. Ми повинні бути 
обережні, ніколи не робити знак Хреста або 
будь-яких різких рухів у той час як знаходимось 
у безпосередній близості до чаші, щоб ми 
випадково не штовхнули її або руку священика. 
Слід зробити знак Хреста обличчям до вівтаря з 
подякою за те, що сподобились такого Божого 
благословення. Тоді ми йдемо запити вина із 
кусочком благословенної просфори,  
цим забезпечити, щоб ніякі частки Святих Дарів 
не залишились у роті. "Молитва є велика зброя, 
багатий скарб, багатство яке ніколи не 
вичерпане, спокійний притулок, причина 
спокою, корінь безліч благословень і їх 
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джерела."-св. Іоан Золотоустий 

St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral 
invites you to the 

 
91st ANNIVERSARY CELEBRATION & 

THE FEAST OF POKROVA 
 

Sunday, October 8, 2017 
  

9:30 AM - the Hierarchal 
Divine Liturgy, celebrated by 

His Eminence  
                            Metropolitan Antony 

 
The celebratory luncheon will be held at the 
Cathedral Hall following the Divine Liturgy 

 
Donation: adults - $25; youth (ages 8-20) - $10; 

kids (7 & under) – Free. 
Reservations by October 1st. 

Please see or contact Sonia Szewczuk:   
Telephone: 609-707-6559  

Email: soniashev29@gmail.com 
or Maria Holubowsky 

Telephone: 215-370-9215  

Український Православний Собор  
Св. Володимира Запрошує Вас на 

 
СВЯТКУВАННЯ 91-ої РІЧНИЦІ  

і СВЯТА ПОКРОВИ 
 

Неділя, 8 жовтня, 2017 року 
 

9:30 – Архиєрейська   
Літургія за участю                     

                           Високопреосвященного  
                           Митрополита Антонія  

 
Святкова трапеза в церковному залі  

після Літургії 
 

Дар: $25; юнацтво (віком 8-20) – $10;  
діти (віком 7 і менше) – безкoштoвнo. 
Резервацiï приймаються до 1 жовтня. 

Звертайтеся до Сoнi Шевчук 609-707-6559 
soniashev29@gmail.com  
абo Марiï Гoлубoвськoï 

215-370-9215 
 

ЧОМУ НОВИЙ ЦЕРКОВНИЙ РІК РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 14 ВЕРЕСНЯ? 
А в церковних календарях доводиться вказувати дві дати — старий і новий стиль? 
14 вересня Православна Церква відзначає початок індикту — нового церковного року, або 
новоліття. 
У Стародавньому Римі, починаючи з 46 року до Різдва Христового, вважалося початком нового року 
1 січня — так встановив імператор Юлій Цезар. Календарний рік (юліанський) складався з 365 діб і 6 
годин. Така система існувала до моменту, коли в світ прийшло християнство. 
У Візантії, яка стала спадкоємницею Стародавнього Риму, новий рік починався з 1 січня. Проте в 312 
році імператор християнин Костянтин Великий постановив святкувати початок нового року не з 1 
січня, а з 1 вересня. У першу чергу це було пов’язано з системою встановлення і збору податків 
(індикти або індикти Костянтина Великого), тобто, це було пов’язано з початком нового 
фінансового року. 
У християнській Церкві ця традиція встановилася далеко не відразу. Лише в VI столітті, за правління 
імператора Юстиніана I, традиція відзначати початок нового року 1 вересня увійшла в життя 
Церкви. 
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На Русі новий рік в основному відзначався 1 березня. По-перше, це було пов’язано з церковним 
Переданням про створення світу, а, по-друге, на цю ж дату змістилася язичницька традиція зустрічі 
нового року. 
Однак на церковному Соборі в Москві в 1492 році, слідуючи візантійської традиції, було прийнято 
рішення про початок святкування нового року з 1 вересня. Так тривало до правління імператора 
Петра I. 
19 грудня 7208 року (літочислення від створення світу) Петро I підписав указ про святкування нового 
(цивільного) року з 1 січня 1700 року від Різдва Христового. Таким чином, з епохи Петра дати 
святкування початку громадянського нового року і церковного нового року розділилися, так як 
Церква на нову дату не перейшла. 
Після революції 1917 року, 14 лютого 1918 року в Російській імперії був введений новий 
григоріанський календар (новий стиль). Головна відмінність григоріанського і юліанського 
календарів полягає в тому, що з плином часу різниця між ними збільшується. У ХХІ столітті вона 
становить 13 днів, а в XXII буде становити вже 14 днів. Таким чином, за новим стилем новоліття 
відзначається 14 вересня. 
Перехід на новий стиль створив для Церкви певну трудність. Тепер у церковних календарях 
доводиться вказувати дві дати святкування того чи іншого свята або дня пам’яті — за старим і новим 
стилями. 

 

COFFEE HOUR SCHEDULE 
Thank you to the following families and 

individuals for sponsoring the Coffee Hour 
        

September 17 – Meenan Family 

September 24 – Glazer Family 

October 1 – Annual Basket Raffle 

October 8 – Parish Anniversary and  t. Pokrova 

Feast Day 

October 15 – Gavrushenko Family 

October 22 – Gigante Family 

October 29 – Heletkanycz Family 

 
 

 

 
 

 

Church School 
As we begin this Church School year, we cannot 
express enough the importance of your child’s 
participation in Church School. Church School is 
important in the spiritual development of 
Christians because it encourages spiritual 
interaction, sets the stage for better understanding, 
provides encouragement to live by God’s word. 
Church School attendance also provides an 
effective opportunity for Christian growth.  
Our parish is blessed with an amazing number of 
volunteers and the ability to provide classes for all 
age categories, Pre-K through High School.  
All classes, unless otherwise instructed, will meet 
following Holy Communion in the Cathedral Hall. 
We ask you, parents, to encourage your 
child/children to participate in our Church School 
as it will provide them with spiritual growth and a 
great opportunity of developing friendships and 
trust. 

 


