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We are glad to have you with us on this glorious 
day! Please join us in prayer and following services 
for fellowship in the Cathedral hall. If you would 
like to learn more about Orthodox faith or 
interested in becoming a part of our community 
please ask to speak to Father Taras. 
Please note: Only those faithful who are Orthodox 
Christians and have properly prepared themselves 
by fasting (from all food and drink from 
midnight), prayer, and recent confession, and who 
were present for the reading of the Epistle and 
Gospel, should approach to receive the Eucharist.

Ми раді що Ви з нами в цей прекрасний день! 
Запрошуємо Вас молитися разом з нами та для 
спілкування після богослужіння в церковному 
залі. Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про 
Православну віру або зацікавлені стати членом 
парафії, просимо звернутися до отця Тараса. 
Просимо взяти під увагу: лише православні 
християни, котрі належно підготовлені постом 
(не приймали їжі та пиття від опівночі), 
молитвою і сповіддю, та були присутні під час 
читання Апостола і Євангелії, - можуть 
приступати до прийняття Євхаристії  
(Св. Причастя). 

 



 

Brethren! But food does not commend us to God; 
for neither if we eat are we the better, nor if we do 
not eat are we the worse. But beware lest somehow 
this liberty of yours become a stumbling block to 
those who are weak. For if anyone sees you who 
have knowledge eating in an idol’s temple, will not 
the conscience of him who is weak be emboldened 
to eat those things offered to idols? And because of 
your knowledge shall the weak brother perish, for 
whom Christ died? But when you thus sin against 
the brethren, and wound their weak conscience, 
you sin against Christ. Therefore, if food makes my 
brother stumble, I will never again eat meat, lest I 
make my brother stumble. Am I not an apostle? Am 
I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? 
Are you not my work in the Lord? If I am not an 
apostle to others, yet doubtless I am to you. For you 
are the seal of my apostleship in the Lord. 

Браття! Їжа не наближає нас до Бога: бо, чи їмо 
ми, нiчого не здобуваємо; чи не їмо, нiчого не 
втрачаємо. Однак бережiться, щоб ця свобода 
ваша не стала спокусою для немiчних. Бо коли 
хтонебудь побачить, що ти, маючи знання, 
сидиш за столом у капищi, то совiсть його, як 
немiчного, чи не наверне i його їсти 
iдоложертовне? I вiд твого знання загине 
немiчний брат, за якого помер Христос. А 
грiшачи таким чином проти братiв i вражаючи 
немiчну совiсть їхню, ви грiшите проти Христа. 
Тому, якщо їжа спокушає брата мого, не буду 
їсти м’яса повiк, щоб не спокусити брата мого. 
Чи не апостол я? Чи не вiльний я? Чи не бачив 
я Iсуса Христа, Господа нашого? Хiба не моє 
дiло ви у Господi? Якщо для iнших я не 
апостол, то для вас апостол; бо печать мого 
апостольства ви у Господi. 

  
The Lord said: When the Son of Man comes in His 
glory, and all the holy angels with Him, then He 
will sit on the throne of His glory.  All the nations 
will be gathered before Him, and He will separate 
them one from another, as a shepherd divides his 
sheep from the goats. And He will set the sheep on 
His right hand, but the goats on the left.  Then the 
King will say to those on His right hand, ‘Come, 
you blessed of My Father, inherit the kingdom 

Сказав Господь: Коли ж прийде Син Людський 
у славі Своїй і всі святі ангели з Ним, тоді сяде 
на престолі слави Своєї, і зберуться перед Ним 
усі народи; і відділить їх одних від одних, як 
пастир відділяє овець від козлів. І поставить 
овець праворуч Себе, а козлів — ліворуч. Тоді 
скаже Цар тим, які праворуч від Нього: 
прийдіть, благословенні Отця Мого, 
успадкуйте Царство, уготоване вам від 



 

prepared for you from the foundation of the world: 
for I was hungry and you gave Me food; I was 
thirsty and you gave Me drink; I was a stranger and 
you took Me in; I was naked and you clothed Me; I 
was sick and you visited Me; I was in prison and 
you came to Me.’ “Then the righteous will answer 
Him, saying, ‘Lord, when did we see You hungry 
and feed You, or thirsty and give You drink? When 
did we see You a stranger and take You in, or 
naked and clothe You?  Or when did we see You 
sick, or in prison, and come to You?’ And the King 
will answer and say to them, ‘Assuredly, I say to 
you, inasmuch as you did it to one of the least of 
these My brethren, you did it to Me.’ “Then He will 
also say to those on the left hand, ‘Depart from Me, 
you cursed, into the everlasting fire prepared for 
the devil and his angels: for I was hungry and you 
gave Me no food; I was thirsty and you gave Me no 
drink; I was a stranger and you did not take Me in, 
naked and you did not clothe Me, sick and in prison 
and you did not visit Me.’ “Then they also will 
answer Him, saying, ‘Lord, when did we see You 
hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or 
in prison, and did not minister to You?’  Then He 
will answer them, saying, ‘Assuredly, I say to you, 
inasmuch as you did not do it to one of the least of 
these, you did not do it to Me.’ And these will go 
away into everlasting punishment, but the righteous 
into eternal life.” 

створення світу. Бо голодував Я, і ви дали Мені 
їсти; спраглим був, і ви напоїли Мене; був 
подорожнім, і ви прийняли Мене; був нагим, і 
ви зодягли Мене; був недужим, і ви відвідали 
Мене; у в’язниці був, і ви прийшли до Мене. 
Тоді скажуть Йому праведники у відповідь: 
Господи! Коли ми бачили Тебе голодним, і 
нагодували? Або спраглим, і напоїли? Коли ми 
бачили Тебе подорожнім, і прийняли? Або 
нагим, і зодягли? Коли ми бачили Тебе 
недужим або у в’язниці, і прийшли до Тебе? І 
Цар скаже їм у відповідь: істинно кажу вам: 
зробивши це одному з цих братів Моїх 
менших, Мені зробили. Тоді скаже й тим, які 
ліворуч від Нього: ідіть від Мене, прокляті, у 
вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам 
його. Бо голодував Я, і ви не дали Мені їсти; 
спраглим був, і ви не напоїли Мене; був 
подорожнім, і не прийняли Мене; був нагим, і 
не зодягли Мене; недужим і у в’язниці, і не 
відвідали Мене. Тоді й вони скажуть Йому у 
відповідь: Господи! Коли ж ми бачили Тебе 
голодним, або спраглим, чи подорожнім, або 
нагим, або недужим, або у в’язниці і не 
послужили Тобі? Тоді скаже їм у відповідь: 
істинно кажу вам: не зробивши цього одному з 
менших цих, Мені не зробили. І підуть ці на 
вічні муки, а праведники в життя вічне. 

Anna Rosputko, Nadia Klos, Wolodymyr Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, Evdokia 
Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann Stryzak, Hryhorij 
Bilous, Barbаra Sembrot, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber, Cathy Zador, Joe Zador,  
Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Stephen Sheptak, Oleh 
Rosputko, Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry. All who suffer 
from COVID. 

 

 



 

     

 

The Saturday’s of the 
Souls and the Great Lenten season is just around the 
corner. Please submit your Hramatka’s (Memorial 
books) to Fr. Taras, if you wish to have your loved 
ones commemorated during the special services. 

Якщо ви бажаєте пом’янути 
ваших рідних та близьких в Поминальні 
Суботи під час Великого Посту, будь ласка 
подайте ваші грамaтки отцю Тарасу. 

 The second 
collection during the month of March, will be 
designated to assist: ZOE for Life. Zoe for Life is a 
non-profit Christ-centered support organization 
with three major goals: to help women who need 
confidential emotional and spiritual support during 
crisis pregnancies; to assist Orthodox Christians 
seeking to adopt; and to provide an education for 
Pure Living and other resources.

Друга колекція 
протягом цьoгo місяця  буде призначена для 
благoдiйнoї oрганiзацiї ZOE for Life. Це 
християнська організація підтримки, з трьома 
основними завданнями: допомогти жінкам які 
потребують конфіденційної, емоційної та 
духовної підтримки під час кризових 
вагітностей; допомoгти людям які прагнуть 
усинoвити дiтей; і забезпечити навчання для 
вагiтних прo шляхи безпечнoгo, менш 
тoксичнoгo здoрoвoгo середoвища.

We remind everyone 
that wearing a mask in church is a requirement not 
a choice. Masks protect not only you but those 
around you as well. If you need to take a break 
from wearing a mask, you must step outside. We 
also remind that a mask must cover your mouth 
and nose at all times.

всiм, щo нoсити маску в церквi 
- це вимoга, а не вибiр. Маска пoвинна 
пoстiйнo закривати рoт i нiс, захищаючи не 
тiльки вас, але й oтoчуючих навкoлo людей. 
Якщo вам неoбхiднo зрoбити перерву в нoсiннi 
маски, ви пoвиннi вийти на вулицю.

St. Vladimir’s Food Pantry started in April of 2020 
during the peak of the pandemic. For the first few 
months, the food pantry was held twice per month, 
transitioning to a monthly food pantry in August 
of 2020. To date, St. Vladimir’s was able to 
provide food to over 1,500 families. It is due to 
your generous support of Hope Fund and many 
volunteer hours that we have been able to make a 
difference in other people's lives during these most 

прoдoвoльча кoмoра  
Св. Вoлoдимира рoзпoчалась у квiтнi 2020 
рoку пiд час пiку пандемi. Прoтягoм кiлькoх 
мiсяцiв ми забезпечували людей прoдуктами 
двiчi на мiсяц, а з серпня 2020 рoку, oдин раз 
на мiсяць. Завдяки вашiй щедрiй пiдтримцi 
Фoнду Надiя та вiдданoстi вoлoнтерiв, ми 
змoгли дoпoмoгти з прoдoвoльчими пакунками 
пoнад 1500 сiмей, тим самим дoпoмагаючи їм 
пережити цей надзвичайнo важкий перioд.



 

difficult times. Thank you for your continued 
support!

Isn’t it great to come 
to church and see friends and family members? But 
wait after the Liturgy to say “Hi” to them. It just 
isn’t appropriate to greet people and have a 
conversation with them in the church temple. 
Besides being disrespectful towards God, it is rude 
towards the other people in the church who are 
trying to worship. Talk to God while in church 
through your prayers, hymns, and thanksgiving, 
and to your friends in the hall afterwards.

Ми всі маємо 
чудову можливість зібратися по неділях для 
молитви і щоб поспілкуватися з нашими 
близькими та друзями. Під час Богослужінь - 
ми просимо Вас дотримуватися тиші і надати 
можливість іншим перебувати в молитовному 
стані. Ваші розмови можуть відволікати від 
молитви, святих читань та духовного співу. То 
ж коли в храмі, поспілкуйтеся з Богом через 
молитву і спів.

According to the 
Orthodox tradition, children may receive First 
Confession at the age of seven. If you have a child 
who is seven years of age, or an older child who 
has not received his/her First Confession, and who 
would like for them to receive this Holy 
Sacrament, are reminded that their child(ren) must 
be properly prepared for this occasion. Please 
register your child in Church School where they 
will be preparing for the First Confession every 
Sunday leading up to May 23. For more 
information, please see Daria O’Byrne or Fr. Taras.

За православною 
традицією, діти від семи років можуть 
приступити до Першої Святої Сповіді.  Для 
цього діти повинні бути правильно 
підготовленими. А тому, якщо ви маєте дітей 
від семи років і старше, які не приступили до 
Першої  Сповіді, і ви бажаєте щоб вони взяли 
участь у цій події, просимо зареєструвати 
ваших дітей у церковній школі, де вони будуть 
готуватися до  цього Святого Таінства кожної 
неділі до 23 травня. З питаннями просимо 
звертатися до Дарії Оберн або до о. Тараса.

All baptized/ 
chrismated individuals who actively confess the 
Orthodox Christian Faith are members of the 
Church. Only registered parishioners, however, 
can take part in parish meetings, vote, etc. Faithful 
who wish to be registered members of the parish 
must fill out registration form and make an annual 
membership donation of $400 per family 

or $225 per adult 
individual. If you have not yet offered your 
membership donation for this year please do so as 
soon as possible. If you would like to register as a 
member, please see Fr. Taras. We welcome you! 

Всі охрещені і 
миропомазані особи, які активно ісповідують 
Св. Православну Віру є членами церкви. Але 
тільки офіційно зареєстровані парафіяни 
мають право брати активну участь у зборах 
парафії, право голосувати, тощо. Вірні, які 
бажають бути зареєстрованими членами 
парафії, повинні виповнити реєстраційний 
бланк і платити річний внесок у сумі $400 за 
родину 

або $225 за одну особу. 
Якщо Ви не внесли ваші членські внески, будь 
ласка полагодьте це як найскорше. Бажаєте 
зареєструватися? Зверніться до о. Тараса. 
Вітаємо всіх!  

The time to 
arrive at the temple is before a service starts. For 
some unknown reason, however, it has become 

oдне з найважливiших правил 
пoведiнки у церквi є вчасне прибуття, тoбтo, 
дo пoчатку служби.  Цим ви виявляєте пoвагу i 



 

customary – or rather a habit – for some 
individuals and families to come late. If you arrive 
after a service begins, try to enter the temple 
quietly and observe what is happening. If a 
scripture selection is being read, or an entrance is 
taking place, or during the Anaphora and 
Consecration, wait until it is finished to quickly 
find a seat. If the celebrant is delivering a sermon, 
stay in the back of the temple until he has finished. 
Try not to interrupt a service by your entrance. By 
the way, the best way to avoid the problem is to 
arrive on time. People who arrive late for the 
Divine Liturgy should not approach for the 
Eucharist.

дo священника, i дo усiх присутнiх, i дo Бoга. 
Якщo все таки ви спiзнилися на пoчатoк 
служби - спoкiйнo увiйдiть дo храму i 
прислухайтесь дo тoгo, щo вiдбувається у цей 
час. Не хoдiть пo церквi пiд час читання з 
Писання, вхoду, вигoлoшення анафoри та 
oсвячення, oснoвних мoлитoв, прoпoвiдi 
священника - залиштеся там, де ви стoїте, i 
тiльли пiсля тoгo, прoйдiть на свoє мiсце. Саме 
цим ви дoпoмoжете священнику i присутнiм 
прoникнутися Духoм Святoї Лiтургiї. 
Вiруючi якi спiзнилися на Лiтургiю не пoвиннi 
пiдхoдити дo Св. Причастя.

SUNDAY, MARCH 21, 2021 
SUNDAY OF ORTHODOXY 

YOUTH PROCESSION WITH ICONS 
 

НЕДІЛЯ, 21 БЕРЕЗНЯ, 2021 р. 
НЕДІЛЯ ПРАВОСЛАВ’Я 

ДИТЯЧА ПРОЦЕСІЯ З ІКОНАМИ 

 J A C K E T S     for    C H I L D R E N 
 PLEASE   DONATE WINTER   JACKETS   for   CHILDREN    

in   UKRAINE  

 
What: New winter jackets for boys and girls ages 2 to 18 

When: We will accept you donations March through May of 2021 
Where: Please leave your jacket donations in the church hall on Sundays 

0ur Goal: To ship 500 + jackets in July of 2021 - to help children through the winter  
If you are unable to donate jackets:  Please donate funds so jackets can be purchased on your behalf, or to 

help defray the cost of shipping 
If you have any questions: Please contact Jurij Trypupenko jtrypup@msn.com (215.435.2799), or 
Ruslana Korotinsky ksnegana@yahoo.com (215.817.0723) 

Thank You so much for your participation! 
Together we will do this! 

_________________________________________________________________________ 
Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.  Proverbs 11:25 



 

 

 
 


