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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.

Ми раді, що ви прийшли відсвяткувати
сьогоднішній день Господа нашого, Ісуса
Христа, разом з нами. Це унікальне
співтовариство, присвячене служінню Богові і
проголошення Доброї Новини через дàâíі
традиції Святої Православної Церкви.
Ми íàìàãàºìîñÿ зберегти нашу віру, як це було
передано нам від Бога через нашу історичну
батьківщину Українó, і ми ðîçä³ëåìî її з усіма,
хто прийде ïîзнати і çрости в Ньому через
навчання і таємниці Христової Церкви. Ми
запрошуємо Вас äî ñï³ëüíî¿ молитâè з нами,
ÿêà äîïîìîæå Âàì çíàéòè ïîºäíàííÿ ç Õðèñòîì
³ Éîãî Öåðêâîþ ó ñüîãîäí³øíüîìó ñâ³ò³.
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Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, 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! Therefore, having been justified by faith,
we have peace with God through our Lord Jesus
Christ, through whom also we have access by faith
into this grace in which we stand, and rejoice in
hope of the glory of God. And not only that, but
we also glory in tribulations, knowing that
tribulation produces perseverance; and
perseverance, character; and character, hope. Now

Браття! Отже, виправдавшись вiрою, ми маємо
мир з Богом через Господа нашого Iсуса
Христа, через Якого вiрою i одержали доступ
до тiєї благодатi, в якiй стоїмо i хвалимось
надiєю слави Божої. I не цим тiльки, але
хвалимось i скорботами, знаючи, що вiд
скорботи походить терпiння, вiд терпiння —
досвiдченiсть, вiд досвiдчености — надiя, а
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hope does not disappoint, because the love of God
has been poured out in our hearts by the Holy
Spirit who was given to us. For when we were still
without strength, in due time Christ died for the
ungodly. For scarcely for a righteous man will one
die; yet perhaps for a good man someone would
even dare to die. But God demonstrates His own
love toward us, in that while we were still sinners,
Christ died for us. Much more then, having now
been justified by His blood, we shall be saved from
wrath through Him. For if when we were enemies
we were reconciled to God through the death of
His Son, much more, having been reconciled, we
shall be saved by His life.

надiя не посоромить, тому що любов Божа
влилась у серця нашi Духом Святим, даним
нам. Бо Христос, коли ми ще були немiчнi, в
призначений час помер за нечестивих. Бо
навряд чи хто помре за праведника; хiба що за
добродiйника, можливо, хтось i зважиться
померти. Бог же Свою любов до нас доводить
тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще
грiшниками. Тож, тим бiльше нинi, будучи
виправданi Його Кров’ю, спасемося Hим вiд
гнiву. Бо коли, бувши ворогами, ми
примирилися з Богом смертю Сина Його, то тим
бiльше, примирившись, спасемося життям
Його.

The Lord said: The lamp of the body is the eye. If
therefore your eye is good, your whole body will
be full of light. But if your eye is bad, your whole
body will be full of darkness. If therefore the light
that is in you is darkness, how great is that
darkness! No one can serve two masters; for either
he will hate the one and love the other, or else he
will be loyal to the one and despise the other. You
cannot serve God and mammon. Therefore I say to
you, do not worry about your life, what you will
eat or what you will drink; nor about your body,
what you will put on. Is not life more than food
and the body more than clothing? Look at the
birds of the air, for they neither sow nor reap nor
gather into barns; yet your heavenly Father feeds
them. Are you not of more value than they? Which
of you by worrying can add one cubit to his
stature? So why do you worry about clothing?
Consider the lilies of the field, how they grow:
they neither toil nor spin; and yet I say to you that
even Solomon in all his glory was not arrayed like
one of these. Now if God so clothes the grass of the
field, which today is, and tomorrow is thrown into
the oven, will He not much more clothe you, O
you of little faith? Therefore do not worry, saying,
'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or
'What shall we wear?' For after all these things the

Сказав Господь: Світильником тіла є око.
Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло
твоє буде світлим; коли ж око твоє буде
нечистим, то і все тіло твоє темним буде. Отже,
якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж
тоді темрява? Ніхто не може двом господарям
служити: бо або одного полюбить, а другого
буде ненавидіти; або одного триматиметься, а
другим знехтує. Не можете служити Богові й
мамоні. Задля цього кажу вам: не піклуйтеся
для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла
вашого, у що вдягнутися. Чи душа не більша за
їжу, а тіло — за одяг? Погляньте на птахів
небесних: вони не сіють, не жнуть, не збирають
у житниці; і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба
ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас,
турбуючись, може додати собі зросту хоч на
один лікоть? І про одяг чого піклуєтесь?
Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть: не
трудяться і не прядуть; кажу ж вам: що й
Соломон у всій славі своїй не одягався так, як
кожна з них; якщо ж траву польову, що
сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так
зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас,
маловіри! Тож не турбуйтеся і не кажіть: що
нам їсти? чи що пити? або: у що одягтися? Бо
всього цього язичники шукають; знає бо Отець
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Gentiles seek. For your heavenly Father knows ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому
that you need all these things. But seek first the цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і
kingdom of God and His righteousness, and all правди Його, і все це додасться вам.
these things shall be added to you.
Sr. UOL chapter will meet tomorrow, July
12, at 7:00pm, via zoom to discuss upcoming
events. Everyone is welcome to join. Please contact
Natalie Bilynsky for zoom information
nsufler@aol.com

Засідання старшого відділу УПЛіги
відбудеться завтра, 12 липня, о 7:00 вечора, у
віртуальному форматі. На засіданні будуть
обговорюватися про заходи та проекти ліги в
наступаючі місяці. Запрошуємо усіх до участі.
Будь ласка, зверніться до Наталії Білинськоі
щоб отримати код до віртуальної зустрічі
(nsufler@aol.com)

The Parish Council will meet
ùî
íàñòóïí³
çáîðè
Tuesday, 13 July, at 7:00PM. All Parish Board Ïàðàô³ÿëüíî¿ Óïðàâè â³äáóäóòüñÿ 13 липня, о
members kindly asked to attend.
7:00 годині вечора. Ïðîñèìî âñ³õ ÷ëåí³â óïðàâè
взяти ó÷àñòü.
The cathedral parish is
always in need of office and general church
supplies. Items needed: white paper (size 8 1/2 х
14) and wine “Kogor or “Manischewitz-Concord
Grape”. We thank you for your continued support,
and we appreciate all your donations.

Собор
Св. Володимира завжди потребує речі для
церковного та
канцелярського вжитку.
Потребуються: білий папір (розмір 81/2 x 14), та
винo “Когор або Manischewitz-Concord Grape”.
Якщо ви можете допомогти у придбанні цих
речей, ми будемо щиро вдячні вашій пожертві.

We are happy to announce that,
we will resume weekly coffee hour effective
Sunday, July 11. It is great joy to see our faithful
join in social gathering and to make this a success,
we need your help. We are seeking
individuals/families to sponsor one to two coffee
hours per year. Responsibilities include: Bring and
set up food (ex: muffins, bagels, coffee cake, fruit,
milk, juice, etc.); stay an hour and clean up coffee
table. Coffee and paper products will be provided.
To sign up, please contact pm Laura (708.822.3362
or pmlauran@gmail.com)

Починаючи З 11 липня ми
повертаємося до нашої традиційної гостинни
(coffee hour), яка відбувається щонеділі після
літургії в церковному залі.
Ми потребуємо волонтерів-спонсорів, які
забезпечать молоко, печиво, сік та інше,
виставлять все на стіл, і після закінчення
(приблизно через 1 годину) все приберуть.
Чашки, тарілки, виделки, кава будуть надані
парафією. З пропозиціями звертайтеся до пм
Лори (708.822.3362 або pmlauran@gmail.com)

Whenever
we’re away from home—on vacation or at the beach,
etc.—there is usually an Orthodox Church within
reasonable driving distance. Willfully missing Liturgy
when we have the opportunity to attend is probably not

Àктивна участь у Св. Літургії в неділю і на святах, це
християнський
обов’язок
êîæíî¿
ëþäèíè.
Пропускати Св. Літургію áåç ïðè÷èíè – це не дуже
Богоугодне діло. Коли будете на вакаціях, чи на
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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.

дачі, знайдіть православну церкву в околиці де
знаходетеся і беріть участь у службах там кожної
неділі.

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!

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!

Based on current
guidance from the City of Philadelphia Health
Department wearing a mask in church is optional
for people who have been vaccinated. All others
are strongly suggested to wear a mask.

за
пoстанoвленням мiнiстерства oхoрoни здoрoв’я
мiста Фiладельфii, люди, якi пoвнiстю
вакцинoванi не примушенi нoсити маску. Всiм
не вакцинoваним рекoмендoванo нoсити маску.

Перші, хто поширив звістку про Ісуса Христа – це були Апостоли. Вони являлися свідками майже
усіх чудес Спасителя, слухачами Його проповідей та настанов. Саме через них сповнилися
старозавітні пророцтва про спасіння усього світу, про визволення з темряви багатобожжя, про
пізнання істинної віри. Дивуєшся, коли читаєш житія і подвиги святих Апостолів. Майже усі були
малоосвіченими жителями Галилеї та Юдеї. А після Воскресіння Христового вони стали сосудами
слова Божого. Де б не проповідували святі апостоли - завжди благодать Святого Духа перебувала
з ними. Вона в усьому підтверджувала Апостольські промови, тим сіяла зерна віри в Господа
нашого Ісуса Христа, як істинного Бога серед язичників та євреїв.
Церква гідно вшановує пам'ять усіх учеників Христових і ревно зберігає їх повчання.
12 липня ( н. ст.) Православна Церква святкує день пам’яті святих славних і всехвальних
первоверховних Апостолів Петра і Павла. Цих два мужі найбільше потрудилися у
розповсюдженні Христової віри. У певний час Господь кожного з них прикликав до
Апостольства. Тих два ревнителі - зовсім різні люди як за соціальним станом, так і за часом
увірування в Ісуса Христа.
Петро – Симон був обраний до числа дванадцятьох апостолів. Походив із міста Віфсаїди. Мав
дружину та двох дітей: сина і доньку. Основним заняттям Петра було рибальство. Цим ремеслом
займалася переважна більшість жителів цього краю. Брат Симона, Андрій ще юнаком приєднався
до учеників Іоана Хрестителя. Саме завдяки Андрію відбулася зустріч Спасителя з Петром.
Першими, кого прикликав до Апостольства Христос були Симон та Андрій. Як оповідає
євангеліст Матфей це відбулося на березі Тиверіадського озера. Ісус промовив до них такі слова:
« Ідіть за мною і Я зроблю вас ловцями людей »( Мф.4:18-20). Господь Симона нарік Петром, що в
перекладі означає камінь. Протягом усього земного служіння Ісуса Христа Петро віддано служив
своєму Наставнику. Він сподобився бачити велику кількість чудес Месії. Разом з тим Бог послав
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велике випробування, мабуть, щоб Апостол не впав у гординю. Про це прорік Христос на таємній
вечері « істинно кажу тобі, що в цю ніч перше ніж проспіває півень, ти тричі відрешся Мене».
( Мф.26:34). Після слів Ісуса, Петро знову став переконувати Учителя, що він буде вірний лише
Йому. Але слова Господа здійснилися. Під час страждань Христа св. Петро знаходився у дворі
первосвященика і підійшла до нього служниця й промовила « Ти був з Ісусом Галилейським. Він
же відрікся перед усіма кажучи: не знаю,що ти говориш… І раптом заспівав півень. І згадав Петро
слово, сказане йому Ісусом: перше ніж заспіває півень, тричі зречешся Мене! І, вийшовши геть,
плакав гірко».( Мф.26:69 - 72). Отже, найвідданіший відрікся від Месії. Але любов до Христа
породила в серці жаль, котрий став покаянням. Після Воскресіння Христос знову приєднав його
до числа учеників словами« Симоне Іонин! Чи любиш ти Мене? – Господи Ти все знаєш …,що я
люблю Тебе». ( Ін. 21:15-17 ). Петро завжди пам’ятав мить відречення як духовну безодню і
ніколи вже не падав в неї. Про подальші труди святого Петра ми дізнаємося із сторінок книги
Діянь. Апостол з Віфсаїди став першим проповідником серед юдеїв,навернув багатьох до Христа.
Зціляв хворих, рукополагав пресвітерів, відвідував і засновував християнські громади. Із
проповіддю обійшов багато міст Малої Азії та Римської імперії. Майже кругом від язичників
зазнавав гонінь та поневірянь. Коли Апостол прийшов до Риму, то почав викривати оману волхва
Симона. Щоб показати своє чаклунство чародій запропонував Петру воскресити молодого юнака,
сина однієї царської вдови. Апостол погодився на пропозицію, сказавши народу хто воскресить
,того вчення визнайте за істину. Волхв довго кричав і закликав бісів,але тіло залишалося мертвим.
Коли з молитвою Петро звернувся до Бога , то в цей час воскрес юнак, став і почав говорити з
людьми. Осоромлений волхв кинувся тікати,але народ зупинив його. Завдяки цьому чуду
увірувало у Христа багато римлян, серед них дві дружини імператора Нерона. Довідавшись про
ганебну кончину свого друга – волхва, та навернення двох своїх дружин у християнство, Нерон
запалився ненавистю до св. Петра. На прохання віруючих Апостол залишає Рим задля збереження
власного життя. При виході з міста явився Господь. Після видіння Святий Петро повернуся у Рим,
де постраждав за Христа. Залишив для вірних два соборні послання,котрі увійшли до списків
Священного Писання Нового Завіту.
Святий Апостол Павло походив із міста Тарсу Кілікійського. Народився у знатній родині,котра
раніше проживала в Римі. Освіту здобув у відомого вчителя Магаліїла. Був ревнителем закону
Мойсея. Жорстоко переслідував перших християн. По дорозі в Дамаск Савлу явився Господь.
Після чого він навернувся до Христа. Про це можна довідатися із 9 розділу Діянь. Опісля
прийняття хрещення Павло розпочинає провідувати про воскреслого Ісуса. Юдеї всіляко
намагалися вбити святого Павла, але боялися, оскільки він мав римське громадянство.
Серед Апостолів найбільше потрудився св. Павло. Його слово почули багато міст близького
Сходу. Із цікавістю слухами афіняни кипріани, македоняни,ефесяни,коринфяни,солуняни та
багато різних племен. За своє земне життя Павло здійснив 4 благовісницькі подорожі,котрі
тривали по декілька років. Після останньої в Римі імператор Нерон засудив до страти. Як
римському громадянину йому відсікли голову. Вірні з почестями похоронили святого Нам,
християнам Апостол залишив 14 послань в котрих викладається віровчительні істини.
Житіє та подвиги святих первоверховних Апостолів Перта і Павла є прикладом для християн і їх
пастирів. У кожному випадку ми можемо звернутися до сторінок апостольських послань, де
знайдемо утіху для душі та істину дорогу,котра веде до Царства.Божого.
Величаємо вас, апостоли Христові Петре і Павле, що весь світ ученням своїм просвітили і всі краї
до Христа привели!
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