
1 
 

 

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 
Dean - Protopriest Taras Naumenko 

Parish Council President – Andrew Passyn 
Choir Director – Karen Ferraro 

 

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 прийняттяЄвхаристії (Св. 
Причастя). 
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Anna Rosputko, Nadia Klos, Wolodymyr Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, Evdokia 
Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann 

Stryzak, 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. 

 

Brethren! But Christ came as High Priest of the 
good things to come, with the greater and more 
perfect tabernacle not made with hands, that is, 
not of this creation. Not with the blood of goats 
and calves, but with His own blood He entered the 
Most Holy Place once for all, having obtained 
eternal redemption. For if the blood of bulls and 
goats and the ashes of a heifer, sprinkling the 
unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, 
how much more shall the blood of Christ, who 
through the eternal Spirit offered Himself without 
spot to God, cleanse your conscience from dead 

Браття! Але Христос, Первосвященик майбутнiх 
благ, прийшовши з бiльшою та досконалiшою 
скинiєю, нерукотворною, тобто не такого 
спорудження, i не з кров’ю козлiв i телят, але зi 
Своєю Кров’ю, один раз увiйшов у святилище i 
здобув вiчне вiдкуплення. Бо якщо кров телят i 
козлiв та попiл телицi через окроплення 
освячує осквернених, щоб чисте було тiло, то 
тим бiльше Кров Христа, Який Духом Святим 
принiс Себе непорочного Боговi, очистить 
совiсть нашу вiд мертвих дiл для служiння Богу 
Живому i істинному! 
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works to serve the living God? 

  
At that time:  Jesus took the twelve aside again and 
began to tell them the things that would happen to 
Him: Behold, we are going up to Jerusalem, and 
the Son of Man will be betrayed to the chief priests 
and to the scribes; and they will condemn Him to 
death and deliver Him to the Gentiles; and they 
will mock Him, and scourge Him, and spit on Him, 
and kill Him. And the third day He will rise again. 
Then James and John, the sons of Zebedee, came to 
Him, saying, "Teacher, we want You to do for us 
whatever we ask." And He said to them, "What do 
you want Me to do for you?" They said to Him, 
"Grant us that we may sit, one on Your right hand 
and the other on Your left, in Your glory." But 
Jesus said to them, "You do not know what you 
ask. Are you able to drink the cup that I drink, and 
be baptized with the baptism that I am baptized 
with?" They said to Him, "We are able." So Jesus 
said to them, "You will indeed drink the cup that I 
drink, and with the baptism I am baptized with 
you will be baptized; but to sit on My right hand 
and on My left is not Mine to give, but it is for 
those for whom it is prepared. And when the ten 
heard it, they began to be greatly displeased with 
James and John. But Jesus called them to Himself 
and said to them, "You know that those who are 
considered rulers over the Gentiles lord it over 
them, and their great ones exercise authority over 
them. Yet it shall not be so among you; but 
whoever desires to become great among you shall 
be your servant. And whoever of you desires to be 
first shall be slave of all. For even the Son of Man 
did not come to be served, but to serve, and to give 
His life a ransom for many. 

В той час, Ісус покликавши знову 
дванадцятьох, Він почав їм говорити про те, що 
буде з Ним: ось ми йдемо до Єрусалима, і Син 
Людський виданий буде первосвященикам і 
книжникам, і осудять Його на смерть, і 
видадуть Його язичникам; і знущатимуться з 
Нього, і битимуть Його, і обплюють Його, і 
уб’ють Його; і на третій день воскресне. Тоді 
підійшли до Нього Яків та Іоан, сини Зеведеєві, 
і сказали: Учителю, ми хочемо, щоб Ти зробив 
нам, про що попросимо. Він сказав їм: що 
хочете, щоб Я зробив вам? Вони сказали Йому: 
дай нам одному праворуч від Тебе, а другому 
ліворуч від Тебе сісти у славі Твоїй. Ісус же 
сказав їм: не знаєте, чого просите. Чи можете 
пити чашу, яку Я п’ю, і хрещенням, яким Я 
хрещусь, хреститися? Вони відповіли Йому: 
можемо. Ісус же сказав їм: чашу, яку Я п’ю, 
вип’єте, і хрещенням, яким Я хрещусь, 
охреститеся; але щоб сісти праворуч і ліворуч 
від Мене — не від Мене залежить, а кому 
уготовано. І, почувши, десять почали гніватись 
на Якова та Іоана. Ісус же, покликавши їх, 
сказав їм: ви знаєте, що ті, яких називають 
князями народів, панують над ними, і вельможі 
їхні володіють ними. Але між вами нехай не 
буде так: хто хоче бути більшим між вами, 
нехай буде вам слугою. І хто хоче бути першим 
між вами, нехай буде всім рабом. Бо і Син 
Людський не для того прийшов, щоб Йому 
служили, але щоб послужити і віддати душу 
Свою за визволення багатьох. 

Fr. Taras will gladly visit or 
bring Holy Communion, to any of our elderly or 
infirm parishioners in their home, or in the 
hospital. Should you or someone you know wish a 
visit from Father please do not hesitate to contact 

Якщо ви, чи хтось 
із ваших рідних або знайомих які перебувають 
у лікарні абo вдома, бажали б щоб вас 
відвідували, дзвоніть, будь ласка, до  
о. Тараса і він дуже радо вiдвiдає вас у зручнии ̆ 
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him to arrange for a convenient day and time. для вас день і час. 

 We are in Great Lent
until Holy Pascha, which falls on May 2nd.  Every 
Orthodox Christian is encouraged to prayerfully 
prepare for this Feast of Feasts by having a 
heartfelt Confession and partaking of the Holy 
Body and Blood of our Lord Jesus Christ – Holy 
Communion. The Sacrament of Holy Confession 
will be offered  

. 
This is the most perfect way for us, Orthodox 
Christians, to prepare and celebrate the Feast of 
Feasts – Holy Pascha. 

 Ми перебуваємо в періоді Великого 
Посту аж до Святої Пасхи, яка цього року 
припадає на 2 травня. Кожний православний 
християнин повинен молитовно підготуватися 
до світлого Воскресіння через щире покаяння  - 
Св. Сповідь - і бути готовим прийняти частину 
Святого Тіла і Крові Господа нашого Ісуса 
Христа – Причастя. Свята сповідь буде 
проводитись з 

Це – найкращий шлях приготуватися нам, 
православним християнам, до святкування 
найсвітлішого свята – святої Пасхи. 

 

Our annual spring clean- 
up in preparation for Pascha will take place on 
Lazarus Saturday, April 24  immediately following 
Divine Liturgy (apprx. 10:45am). We would 
appreciate anyone who can come and lend us a 
helping hand. We need volunteers both inside the 
temple and sprucing up the exterior. The more 
volunteers we have the quicker we will finish!

у Лазареву Суботу, 24 квітня, 
після літургії (10:45ранку) ми будемо 
прибирати наш храм до світлого свята Пасхи. 
Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до 
цього суботника. Робота знайдеться для всіх. 
Приходьте самі, приходьте з сім’єю!

 Next Sunday, April 24, our  
Jr. UOL members will be greeting you with palm 
crosses that signify the Lord’s entrance into 
Jerusalem. This is one of the fundraisers for the 
youth of our parish, please support them! Thank 
you.

в наступну неділю, 
24 квітня, юнацтво нашої парафії будуть вітати 
вас з хрестиками зробленими із пальм. Ми 
просимо вас підтримати їх вашим благодійним 
даром на допомогу дитячих та юнацьких 
проектів нашої парафії.

At the conclusion of 
each Divine Liturgy please do not leave any church 
bulletins or other reading material in the pews. Let 
us all do our part to be true stewards of our 
Cathedral by helping to keep the Cathedral pews 
clean and neat. Thank you very much for your 
understanding and cooperation.

По закінченні Богослужінь 
просимо прохання не залишати бюлетенів чи 
інших речей у лавках. Будьмо відповідальними 
та докладімо також і своїх зусиль, щоб 
підтримувати чистоту і порядок у нашому 
кафедральному храмі. Дякуємо за ваше 
розуміння та співпрацю.

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 

Ми всі маємо 
чудову можливість зібратися по неділях для 
молитви і щоб поспілкуватися з нашими 
близькими та друзями. Під час Богослужінь - 
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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 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.

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.

We kindly ask parishioners and 
visitors of St. Vladimir Cathedral to park cars in 
the church parking lot. If there are absolutely no 
parking available in the church lot, please park 
along the street and only in the last case in the Rite 
Aid lot. Thank you.

Ласкаво просимo парафіян 
та відвідувачів Собору Св. Володимира 
користуватися церковною автостоянкою. У 
випадку, якщо вільних місць немає, будь ласка, 
паркуйте вашу машину на вулиці біля Собору, і 
саме в останньому випадку на стоянці Rite Aid.

The 
following is the schedule for memorial services on 

 9am – -???– Lawnview 
Cemetery, Rockledge, PA. 
12:30PM -??? – St. Andrew’s UO Cemetery,  
S. Bound Brook, NJ. Memorial services will follow 
the general Panakhyda.  

1:00pm Oakland Cemetery, 
Philadelphia, PA. We will begin at the end of the 
cemetery and finish at the front of the cemetery. 
Such schedule will be rotated on yearly basis.  

Розклад на поминальну суботу,  
9 – -???ранку – панахиди на 

Lawnview цвинтарі, Rockledge, PA. 
12:30 до ??? – панахиди на цвинтарі УПЦ Св. 
Андрія, S. Bound Brook, NJ.  

 1:00 година 
панахиди на Oakland цвинтарі, Філадельфія, РА. 
Ми почнемо з кiнця цвинтаря і 
продовжуватимемо рухатися до вхoду 
цвинтаря.  

INVITING ALL CHILDREN 
TO AN ANNUAL EGG HUNT! 

SUNDAY, APRIL 24,  
11:30AM 

НЕДІЛЯ, 24 КВІТНЯ 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ДІТЕЙ 
НА ПАСХАЛЬНИЙ ПОШУК 

КРАШЕНОК 
 

 We would like to invite all children to help decorate the Tomb of 
Christ with flowers on  

Holy Friday, April 30, at 5:30pm. 
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There are tens of thousands of us across the country – the people of the Ukrainian Orthodox 
Church of the USA… Yet it takes the action of a single person to make a positive change in the 
life of another.  
We are blessed to introduce a new initiative in the ministry of the UOC of the USA - assisting 
people with disabilities, orphans and the elderly. 

 
  

This mug will identify you as a donor, and a supporter of the ministerial efforts of the Church, 
helping to fulfill Christ’s commandment to love and assist those in need, and thereby, serve the 
Lord Himself.  

 
 

 

 
Нас - людей Української Православної Церкви США – десятки тисяч по всій країні ... 
Однак для того, щоб змінити життя інших навколо нас, потрібна лише одна людина із 
одним вчинком милосердя... 
Дозвольте ознайомити Вас із новим зусиллям служіння УПЦ США, котре спрямоване 
допомогти людям з обмеженими можливостями, сиротам та людям похилого віку. 

 
 ви отримаєте подарунок кружки для кави або 

супу, надаючи Вам можливість поділитися з іншими новиною про те, що ВИ та Ваша 
Церква робите для тих, хто потребує… 

 


