
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 

CHRIST IS RISEN!                        XPUCTOC BOCKPEC!  

We would like to  
take this opportunity to 
welcome home everyone 
who has come back to St. 
Vladimir’s Cathedral this 
Pascha Sunday! No matter 
what your reasons are for 
being away from Church, we 
are HAPPY to see you! We 

hope the joy you feel at this homecoming will 
enable you to make your Pascha Coming Home 
last! See you next Sunday! 

 

Щиро вітаємо всіх християн, 
які повернулися до Собору 
Св. Володимира на Світле 
Свято Пасхи Христової! Це 
нічого, що якийсь час ви не 
відвідували храм – ми РАДІ 
бачити вас сьогодні і завжди 
разом з нами! Ми 
сподіваємося, що радість 

сьогоднішнього дня не зробить ваше 
повернення додому останнім! Чекаємо на вас у 
наступну неділю!

 

 

*PLEASE NOTE WE DO NOT KNEEL FROM 
PASCHA TO PENTECOST*

*УВАГA - МИ НЕ СТАЄМО НА КОЛІНА ВІД 
ПАСХИ ДО П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ *
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6:00AM - Midnight office. 
6:30AM - Procession, Paschal Matins, Divine 
Liturgy and Blessing of Paschal food.

6:00 ðàíêó – Ïîëóíîøíèöÿ. 
6:30 ðàíêó - Îáõ³ä, Пасхальна Óòðåíÿ, 
Божественна Літургія ³ Оñâÿ÷åííÿ Пàñîê.

  

  

 

 

 

  
 

 
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. 

 

The former account I made, O Theophilus, of all 
that Jesus began both to do and teach, until the 
day in which He was taken up, after He through 
the Holy Spirit had given commandments to the 
apostles whom He had chosen, to whom He also 
presented Himself alive after His suffering by 
many infallible proofs, being seen by them during 
forty days and speaking of the things pertaining to 
the kingdom of God. And being assembled 
together with them, He commanded them not to 
depart from Jerusalem, but to wait for the Promise 
of the Father, "which," He said, "you have heard 
from Me; for John truly baptized with water, but 
you shall be baptized with the Holy Spirit not 

Першу книгу я написав тобі, Феофіле, про все, 
що Ісус творив i чого вчив від початку до того 
дня, коли Він вознісся, давши через Святого 
Духа повеління апостолам, яких Він обрав і 
перед якими після страждань Своїх являв Себе 
живим з багатьма вірними доказами, протягом 
сорока днів являючись їм i говорячи про 
Царство Боже. I, зібравши їх, Він звелів їм: «Не 
відлучайтесь із Єрусалима, а чекайте обіцяного 
від Отця, про що ви чули від Мене, бо Iоан 
хрестив водою, а ви, через кілька днів після 
цього, будете охрещенi Духом Святим». Тому 
вони, зійшовшись, питали Його, кажучи: «Чи 
не в цей час, Господи, відновлюєш Ти царство 
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many days from now. Therefore, when they had 
come together, they asked Him, saying, "Lord, will 
You at this time restore the kingdom to Israel?" 
And He said to them, "It is not for you to know 
times or seasons which the Father has put in His 
own authority. But you shall receive power when 
the Holy Spirit has come upon you; and you shall 
be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea 
and Samaria, and to the end of the earth. 

Ізраїлеві?» Він же сказав їм: «Не ваша справа 
знати часи й строки, якi поклав Отець у Своїй 
владi, але ви приймете силу, коли зійде на вас 
Дух Святий; i будете Моїми свідками в 
Єрусалимі та по всій Юдеї й Самарії та аж до 
краю землі». 

  
In the beginning was the Word, and the Word was 
with God, and the Word was God. He was in the 
beginning with God. All things were made through 
Him, and without Him nothing was made that was 
made. In Him was life, and the life was the light of 
men. And the light shines in the darkness, and the 
darkness did not comprehend it. There was a man 
sent from God, whose name was John. This man 
came for a witness, to bear witness of the Light, 
that all through him might believe. He was not 
that Light, but was sent to bear witness of that 
Light. That was the true Light which gives light to 
every man coming into the world. He was in the 
world, and the world was made through Him, and 
the world did not know Him. He came to His own, 
and His own did not receive Him. But as many as 
received Him, to them He gave the right to become 
children of God, to those who believe in His name: 
who were born, not of blood, nor of the will of the 
flesh, nor of the will of man, but of God. And the 
Word became flesh and dwelt among us, and we 
beheld His glory, the glory as of the only begotten 
of the Father, full of grace and truth. John bore 
witness of Him and cried out, saying, "This was He 
of whom I said, 'He who comes after me is 
preferred before me, for He was before me.' "And 
of His fullness we have all received, and grace for 
grace. For the law was given through Moses, but 
grace and truth came through Jesus Christ. 

Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і 
Слово було Бог. Воно було споконвіку в Бога. 
Все через Нього сталось, і без Нього ніщо не 
сталося, що сталося. У Ньому було життя, і 
життя було світлом людям. І світло в темряві 
світить, і темрява не огорнула його. Був 
чоловік, посланий від Бога; ім’я йому Іоан.  Він 
прийшов для свідчення, щоб свідчити про 
Світло, щоб усі увірували через нього. Він не 
був світлом, але був посланий, щоб свідчити 
про Світло. Було Світло істинне, що освітлює 
кожну людину, яка приходить у світ. У світі 
був, і світ через Нього постав, і світ Його не 
пізнав. До своїх прийшов, і свої Його не 
прийняли. А тим, які прийняли Його, що 
вірують в ім’я Його, дав силу дітьми Божими 
бути, які не від крови, не від похоті плотської, 
не від хотіння чоловічого, а від Бога 
народилися. І Слово стало плоттю, і вселилося 
між нами, повне благодаті й істини; і ми бачили 
славу Його, славу, як Єдинородного від Отця. 
Іоан свідчить про Нього і голосно каже: це Той, 
про Кого я говорив; Той, Хто йде за мною, став 
попереду мене, бо раніше від мене був. І від 
повноти Його ми всі прийняли і благодать на 
благодать, бо закон був даний через Мойсея; а 
благодать і істина через Ісуса Христа сталися. 

To ensure safety, we kindly ask Зважаючи на правила технiки 
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you not to place paschal baskets in the 
entranceway of the Cathedral. Instead, please place 
your basket in the parish hall or keep it in your car 
until the blessing. Thank you.

безпеки, дуже прoсимo не ставити пасхальнi 
кoшики у притвoрi. Прoпoнуємo пoставити 
кoшики у залi на стoлах абo тримати у вашoму 
автoмoбiлi. Дякуємo.

All of the items in your Paschal 
Basket have been blessed. Please do not throw the scraps 
in the garbage, but bury them in a place where no one 
walks.

все що залишається після 
освяченої їжі (шкарлупиння від яєць, ковбас, тощо) 
не можна викидати у сміття! Все це треба зібрати і 
закопати у землю.

We would like to 
extend our sincere gratitude to all individuals who came 
out on Lazarus Saturday for the spring clean-up. We 
thank all of you for your time and efforts. May God 
Bless you! 

всім нашим волонтерам, які 
знайшли час і прийшли у Лазареву суботу і 
підготували наш храм до Світлого Воскресіння 
Христового.  Нехай Господь Бог благословить всіх 
вас на многії літа!

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 
him to arrange for a convenient day and time.

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 ̆ 
для вас день і час. 

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. 

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.  
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Such schedule will be rotated on yearly basis.  
 

 Please observe silence in the House of our 
Lord 

 Áóäü ëàñêà, äîäåðæóéòå òèøó â äîì³ Ãîñïîäà 
íàøîãî 

 Kindly turn off your cell phones  Áóäü ëàñêà, âèìêí³òü Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí 
 Food, beverages and chewing gum have no 

place in the Church 
 Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, íàïî¿, æóâàëüíà ãóìêà 

íå äîïóñòèì³ â Öåðêâ³ 

 
“

” (Conclusion of the Paschal Homily of St. John 
Chrysostom, read during Paschal Matins at the FEAST OF 
FEASTS – the RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOR 
JESUS CHRIST) 

 
 

Our Lord and Savior has offered Himself up on the Precious 
and Life-Giving Cross, suffered under the torture of human 
hands, was buried and on this third day, He has “risen from 
the dead, trampling down death by death and to those in the 
tombs bestowing life!”  How do we express our love and 
gratitude to the One Who opened the gates of Heaven to us all 
– both the living and the dead? First and most important, we 
do not express that love and gratitude only during the 
celebration of the Resurrection FEAST.  We offer them every 
day in prayer. We offer them in the ways we relate to one 
another.  We offer that love and gratitude through every 
single, miniscule decision or choice that we make through the 
course of a day.  We offer them through the mercy, comfort 
and compassion with which we embrace those who are 
different from us in any way. 
We no longer fear death, says St. John, because our Savior has 
annihilated death!  Ours is to take up the life that He has given 
us, victorious over demons and rejoicing with the angels, 
knowing that none of us is left behind.  Basking in 
the Resurrection LIGHT that shines forth from the empty 
tomb and filled with the Grace inspired into us through all the 
Sacraments, we can work miracles in a world that all too often 
seems dark and still consumed with death.  We are victorious 
in Christ.  We CAN be the LIGHT that transforms the whole 

 

(Закінчення 
Огласительного Слова Св. Іоана Золотоустого, яке 
читається на Пасхальній Утрені у СВЯТО НАД СВЯТАМИ – 
ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА) 

 
 

Наш Господь і Спаситель приніс Себе в жертву на Чесному 
і Животворчому Хресті, прийняв катування від людських 
рук, був похований і на третій день Він “воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував!” 
 Як, ми можемо висловити свою любов та вдячність Тому, 
Хто відкрив всім нам ворота до Неба -і  живим, і мертвим? 
По-перше і найголовніше, ми не висловлюємо цю любов і 
вдячність лише під час Свята Воскресіння. Ми 
висловлюємо їх щодня в молитві. Ми висловлюємо їх у 
тому, як ми відносимося один до одного. Ми висловлюємо 
цю любов і вдячність через кожен, найменший вибір чи 
рішення, які ми робимо протягом дня. Ми висловлюємо їх 
через милосердя, доброту та співчуття, якими ми огортаємо 
тих, хто чимось відрізняється від нас. 
Ми більше не боїмось смерті, говорить святий Іоан, тому 
що наш Спаситель знищив смерть! Ми повинні взяти життя, 
яке Він нам дав, переможне над демонами і радіти разом з 
ангелами, усвідомлюючи, що ніхто із нас не буде 
залишений. Радіючи СВІТЛОМ Воскресіння, яке сяє з 
порожнього гробу і є повне Благодаті та дане нам через усі 
Таїнства, ми можемо творити чуда у світі, який так часто, 
здається нам темним і поглинутим смертю. Ми є 
переможцями у Христі. Ми МОЖЕМО бути цим СВІТЛОМ, 
яке перетворює цілий світ та усіх, хто обирає темряву. 
О, яку можливість ми маємо у світі сучасних обставин! Ми 
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world and to all who choose that darkness. 
Oh, what opportunity we have in our world’s present 
circumstances!  We are confronted with a pandemic and the 
isolation associated with it, with racial strife and its horrific 
manifestations and with crippling and destructive political 
division. In all this we have opportunity to witness to the 
world as did the new Christians who conquered a much darker 
world in the first centuries after our Lord’s Ascension to 
Heaven. When they came together in worship, many times in 
caves, the space literally throbbed with anticipation 
in the contemplation of the Resurrection Power that was 
theirs.  They could barely hold themselves back until the 
conclusion of the worship service so that they could go back 
out into the world to bear witness to a God Who loved them 
perhaps more than they loved themselves.  They had a mission 
and a ministry of serving others – being Christ to them – in 
that love – the same mission to which we are called today. 
Our prayer as we celebrate the FEAST OF FEASTS, dearly 
beloved, is that today your hearts are throbbing because of the 
Resurrection Power that is also yours. Not all are called to 
preach to the world, but we all are inspired with the Grace 
that can and will enable us to utilize that Power.  We all can 
reach into the lives of those whose lives intersect with ours. 
 We can be peacemakers when we witness hatred in speech 
or in deed.  We can speak the positive, perhaps changing the 
perspective through which the individuals involved 
view a situation or a heated argument.  This Power given to us 
also enables us to be merciful, pure in heart, hungry and 
thirsty for righteousness, meek and unselfish. 

The pathway to salvation has been provided by our Risen Lord, 
throughout His public ministry and especially through the days 
of Holy Week.  Let us now follow that pathway anew as we 
enter into Bright Week.  The world needs us!  Nothing is more 
certain in life than the promise of salvation for those of who 
live in sincere faith and trust in our Risen Lord.  May the Grace 
of our Risen Lord, the Love of God the Father and the 
Fellowship of the Holy Spirit be with you all as you follow the 
“narrow path” that leads to salvation. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

стикаємося з пандемією та ізоляцією пов’язаною з нею, з 
расистською боротьбою та її жахливими проявами, з 
покаліченим та руйнівним політичним поділом. У всьому 
цьому ми маємо можливість засвідчити світові, як це 
зробили перші Християни, які підкорили набагато 
темніший світ у перші століття після Вознесіння нашого 
Господа на Небо. Коли вони збиралися на богослужіння, 
часто в печерах, простір у якому вони перебували, в 
буквальному значенні трепетів в очікуванні та спогляданні 
на Силу Воскресіння, яка була їхньою. Вони ледве могли 
стримати себе до завершення богослужіння, щоб вийти у 
світ і засвідчити Богу, який любив їх, можливо, більше, ніж 
вони любили самі себе. У них була місія служити іншим - 
бути для них Христом - в тій любові – та сама місія, до якої 
ми покликані сьогодні. 
Святкуючи Свято над усіма Святами, нашою молитвою 
дорогі є те, що сьогодні Ваші серця трепетітимуть від Сили 
Воскресіння, яка також є Вашою. Не всі є покликані 
проповідувати, проте ми усі є натхнені Благодаттю, яка 
може і допоможе нам вживати цю Силу. Ми всі можемо 
торкнутися життя тих, чиє життя перетинається з нашим. 
Ми можемо бути миротворцями, коли спостерігаємо 
ненависть в слові чи ділі. Ми можемо говорити позитивно, 
можливо навіть змінюючи точку зору людини, яка 
дивиться на ситуацію, як палку суперечку. Ця дана нам 
Сила, також дозволяє нам бути милосердними, чистими 
серцем, голодними та спраглими праведності, лагідними та 
безкорисливими. 
Дорога до спасіння дана нам нашим Воскреслим Господом, 
протягом усього Його земного служіння, а особливо в дні 
Страсного Тижня. Давайте тепер підемо цією дорогою 
заново, вступаючи у Світлий Тиждень. Світ потребує нас! У 
житті немає нічого певнішого, а ніж обіцянка спасіння для 
тих, хто живе в щирій вірі та надії на свого Воскреслого 
Христа. Нехай Благодать Воскреслого Господа, Любов Бога 
Отця та Причастя Святого Духа буде зі всіма Вами, коли Ви 
слідуєте “вузькою дорогою”, що веде до спасіння. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


