6740 N. 5th Street
Philadelphia, PA 19126

www.stvladimirsphila.org
Parish Telephone: (215) 927-2287 - E-mail o.tapac@yahoo.com
Archpastor - His Eminence Metropolitan Antony
Предстоятель - Високопреосвященіший Митрополит Антоній
Dean - Protopriest Taras Naumenko - Настоятель - протоієрей Тарас Науменко
Parish Council President – Edward Zetick
Choir Director – Karen Ferraro
Welcome to the God-Loving and God-Protected
Cathedral Parish of St. Vladimir
We are happy that you have come to celebrate the
Day of our Lord, Jesus Christ, with us today. This is
a unique community, dedicated to serving God and
proclaiming the Good News through the ancient
Traditions of the Holy Orthodox Church. We
celebrate and preserve our Faith as it has been
passed to us by God through our ancestral
homeland Ukraine, and we share it with all who
would come to know and grow in Him through the
teaching and Mysteries of Christ’s Church. We invite
you to worship with us as often as you are able! We
can help you establish or re-establish a relationship
with Christ and His Church that will allow you to
enjoy life in abundance and to better love and serve
those around you.

Вітаємо до Боголюбивого і Богобереженного
Собору Св. Володимира
Ми раді, що ви прийшли, щоб відсвяткувати
день Господа нашого, Ісуса Христа, разом з нами
сьогодні. Це унікальне співтовариство, яке
присвячене служінню Богові і проголошення
Доброї Новини через давні традиції Святої
Православної Церкви. Ми намагаємося зберегти
нашу віру, як це було передано нам від Бога
через нашу історичну батьківщину Україну, і ми
розділемо її з усіма, хто прийде познати і зрости
в Ньому через навчання і таємниці Христової
Церкви. Ми запрошуємо Вас до спільної
молитви з нами, яка допоможе Вам знайти
поєднання з Христом і Його Церквою у
сьогоднішньому світі.
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Fr. Nestor Kowal, Fr. John Harvey, PM Maryann Ozlanski, Bohdan & Ann Stryzak,
Zachary Orleckyj, Joseph Podgurski, Hryhorij Bilous, Gregory Karbiwnyk, JT,
Kirsten, Andrew & Sophia Holubowsky, Lida Katolik, Wasyl Soroka, Barbаra
Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber,
Joe Zador, Joe Zador, Jr., Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Ivan & Tatiana
Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky, Halyna Palamar, Maria Maly, Stephen Sheptak, Oleh
Rosputko, Tamara & Serge Komarowski, Olha Bohuslavsky, Nina and Chester Zalenski, Marie Komar,
Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor Prasko, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай
Сергійович Олійник, Austin, Katherine and Olivia Ball, Athanasios Peltekis and Vira Shapowalenko.

Brethren! Having then gifts differing according to
the grace that is given to us, let us use them: if
prophecy, let us prophesy in proportion to our
faith; or ministry, let us use it in our ministering;
he who teaches, in teaching; he who exhorts, in
exhortation; he who gives, with liberality; he who
leads, with diligence; he who shows mercy, with
cheerfulness. Let love be without hypocrisy.
Abhor what is evil. Cling to what is good. Be
kindly affectionate to one another with brotherly
love, in honor giving preference to one another;
not lagging in diligence, fervent in spirit, serving

Браття! I як, за даною нам благодаттю, маємо
рiзнi дарування, то, якщо маєш пророцтво,
пророкуй за мірою віри; якщо маєш служіння,
перебувай у служінні; якщо учитель, — у
навчаннi; якщо утiшитель, утiшай; хто роздає,
роздавай у простотi; начальник, начальствуй зi
стараннiстю; хто милосердствує, милосердствуй
зi щирiстю. Любов нехай буде нелицемiрна;
ненавидьте зло, прихиляйтеся до добра; будьте
братолюбнi один до одного з нiжнiстю;
випереджайте один одного шанобливiстю; у
старанностi не лiнуйтесь, духом палайте;
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the Lord; rejoicing in hope, patient in tribulation,
continuing steadfastly in prayer; distributing to
the needs of the saints, given to hospitality. Bless
those who persecute you; bless and do not curse.

Господевi служiть; утiшайтесь надiєю; в
скорботах будьте терплячі; в молитвi постiйнi; у
потребах святих берiть участь; будьте гостиннi
до подорожніх. Благословляйте гонителiв ваших;
благословляйте, а не проклинайте.

At that time: when Jesus crossed over, and came
to His own city. Then behold, they brought to
Him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw
their faith, He said to the paralytic, "Son, be of
good cheer; your sins are forgiven you." And at
once some of the scribes said within themselves,
"This Man blasphemes!" But Jesus, knowing their
thoughts, said, "Why do you think evil in your
hearts? For which is easier, to say, 'Your sins are
forgiven you,' or to say, 'Arise and walk'? But that
you may know that the Son of Man has power on
earth to forgive sins-then He said to the paralytic,
"Arise, take up your bed, and go to your house."
And he arose and departed to his house. Now
when the multitudes saw it, they marveled and
glorified God, who had given such power to men.

У той час: коли Ісус, переплив назад і прибув до
Свого міста. І ось принесли до Нього
розслабленого, що лежав на постелі. І,
побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому:
дерзай, чадо! Прощаються тобі гріхи твої! При
цьому деякі з книжників говорили собі: Він
богохульствує. Ісус же, бачачи помисли їхні,
промовив: навіщо ви думаєте лукаве в серцях
своїх? Бо що легше — сказати: прощаються тобі
гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви,
що Син Людський має владу на землі прощати
гріхи. Тоді говорить розслабленому: встань,
візьми постіль твою та йди у дім твій. І той устав,
узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же,
побачивши це, здивувався і прославив Бога,
Який дав таку владу людям.

are expressed
to the family and friends of the newly departed
servant of God, +
. Let us
pray that our Lord establish the soul of His newly
departed servant
, with the Saints,
where there is no pain, sorrow nor mourning but
only life everlasting. May her memory be eternal!
Fr. Orest Poukhalski and the
parishioners of Sts. Peter and Paul parish invite
you to the annual picnic to celebrate the Parish
Feast Day of Sts. Peter and Paul, on Saturday, July
21, 2018. The picnic will begin at 3PM. Address:
329 High Rd. (Co Route 41), Glen Spey, NY. For
more information please call 267-240-5928.

Ðîäèí³ òà äðóçÿì
ðàáи Áîæîãî¿
Ìîëèìîñÿ ùîá Ãîñïîäü Áîã
ïðèéíÿâ äóøó ðàáи
òàì äå âñ³ ñâÿò³
ñïî÷èâàþòü, äå íåìàº í³ áîë³, í³ æóðáè, í³
ç³òõàííÿ, à æèòòÿ â³÷íå. Â³÷íàÿ ¿й ïàì’ÿòü!
íîâîñïî÷èëî¿

Отець Орест Пухальський та
парафіяни церкви Свв. Петра і Павла, щиро
запрошують вас на парафіяльне свято, яке
відбудеться в суботу, 21 липня, 2018 року.
Пікнік о 3:00 пiсля oбiду, Адреса: 329 High Rd.
(Co Route 41), Glen Spey, NY. За подальшою
інформацією дзвоніть по телефону 267-2405928.

the prime celebration event will take святкування відбудеться 28 липня, 2018 року, у
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place at the Metropolia Center on the Feast of
Holy
Equal-to-the-Apostles
Great
Prince
Volodymyr, July 28, 2018. We look forward to
the participation and support of all our faithful.
Regional events will also be scheduled so that
every single clergy and lay member of our Church
might join in the celebration. We are considering
renting a bus or van to transport our parishioners
to the celebration, if you are interested, please
inform Ed Zetick or Fr. Taras.

нашому Духовному Осередку Митрополії, в
день шанування пам’яті Св. Рівноапостольного
Великого кн. Володимира. Ми закликаємо всіх
наших вірних прийняти участь у цьoму
святкуваннi. Також, у різних регіонах США
заходи будуть заплановані таким чином, щоб
усі священики та вірні нашої Церкви мали
можливість приєднатись до святкування.
Прoсимo всiх зацiкавлених згoлoситися дo
Едуарда Зетика абo o. Тараса на тoй випадoк,
якщo буде багатo людей, ми вирiшимo
прoблему транспoртування.

Everyone attending the
Кожний
присутній,
services is cordially invited to join in fellowship запрошений до церковного залу на каву та
over coffee and sweets in the cathedral hall товариську розмову, після Літургії.
immediately following the Liturgy.
Please remember that the Church is the house of
God. Please respect it and refrain from talking.
Whenever we’re away from home on vacation,
mountains or the beach, there is usually an
Orthodox Church within reasonable driving
distance. Willfully missing Liturgy when we have
the opportunity to attend, is probably not the best
way to show our love for God. Fr. Taras will be
happy to help you find a church near your cottage
or vacation destination.
As you know, the parish
continues to have expenses during the summer.
Before leaving on vacation be sure to offer a
donation which will cover the time you will be
away. We also encourage our parishioners and
guests to submit post-dated checks, so that the
parish will continue to have a steady cash-flow
throughout the year. Thank you!

коли
Ви знаходитеся в храмі Божому. Ставтеся з
повагою до святині і до всіх молющихся.
Активна участь у Св. Літургії в
неділю і на святах, це християнський обов’язок
кожної людини. Пропускати Св. Літургію без
причини - це не дуже Богоугодне діло. Коли
будете на вакаціях, чи на дачі, знайдіть
православну церкву в околиці де знаходетеся і
беріть участь у службах там кожної неділі.

Не забудьте, що наша парафія
потребує Вашу фінансову підтримку і під час
літа також. Перед тим, як виїжджаєте на
вакації, складайте додаткову пожертву парафії,
щоби парафія могла покрити всі необхідні
витрати у Вашій відсутності. Дякуємо!

При появі
дзвони Матвія 11,28-30.
При появі
дзвони Матвія 6,25-34.
При появі
дзвони Псалом 27.
При появі
і надмірної
самовпевненості дзвони Псалом 19.
При появі
дзвони І Коринтянам 13.

При появі
Колосянам 3,12-17.
При появі не
ІІ Коринтянам 5,15-19.
При появі
30.
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дзвони
дзвони
дзвони Римлянам 8,1-

При появі
дзвони Псалом 139.
При появі
дзвони Псалом 91, Псалом
121, Псалом 3.
При появі
дзвони Іoана 14.
При появі
дзвони Римлянам
8,31-39, Псалом 70.
При появі
дзвони Псалом 50.
При появі
дзвони Євреям 11.
При появі
дзвони Псалом 23.
При появ
дзвони Псалом 4,9.
При появі
дзвони Псалом 68.
У випадку
дзвони Псалом
126.

Під час
дзвони Псалом 121.
При зустрічі із
дзвони Іoана 15.
При бажанні прин
дзвони
Іoана 15.
При
дзвони І
Коринтянам 13.
При потребі
дзвони Ісуса Навина
1, 5-9.
При потребі
дзвони Римлянам 12.
При
дзвони Псалом 26.
При
дзвони Псалом 35.
При
дзвони Псалом 39.
При
дзвони Псалом 26.

Всі номери набираються без коду і допомоги оператора. Усі лінії зв’язку з небом працюють без
вихідних і відкриті 24 години на добу. Якщо, все ж таки, захочете зв’язатись безпосередньо з
oператором, дзвоніть Єремія 33, 3.

Parish Family Fellowship Nights
Every Wednesday starting July 11, 2018
6:30 to 8:00pm
Pot-Luck dinner, games
& activities for
kids of all ages.
Join us in worship
and fellowship
For more information
contact Natalie 610-892-7315
or nsufler@aol.com
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