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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 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! And having been set free from sin, you 
became slaves of righteousness. I speak in human 
terms because of the weakness of your flesh. For 
just as you presented your members as slaves of 
uncleanness, and of lawlessness leading to more 
lawlessness, so now present your members as 
slaves of righteousness for holiness. For when you 
were slaves of sin, you were free in regard to 
righteousness. What fruit did you have then in the 
things of which you are now ashamed? For the end 

Браття! Звiльнившись же вiд грiха, ви стали 
рабами праведности. Кажу за людським 
мiркуванням задля немочi плотi вашої. Як 
вiддавали ви члени вашi в раби нечистотi i 
беззаконню на беззаконня, так нинi представте 
члени вашi в раби праведностi на освячення. 
Бо, коли ви були рабами грiха, тодi були вiльнi 
вiд праведности. Які ж плоди ви мали тоді? 
Такі, яких тепер самі соромитесь, бо кінець 
їхній — смерть. А нинi, коли ви звiльнилися вiд 
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of those things is death. But now having been set 
free from sin, and having become slaves of God, 
you have your fruit to holiness, and the end, 
everlasting life. For the wages of sin is death, but 
the gift of God is eternal life in Christ Jesus our 
Lord. 

грiха i стали рабами Боговi, маєте плiд ваш на 
освячення, а кiнець — життя вiчне. Бо вiдплата 
за грiх — смерть, а дар Божий — життя вiчне у 
Христi Iсусi, Господi нашому. 

  
At that time: when Jesus had entered Capernaum, a 
centurion came to Him, pleading with Him, saying, 
"Lord, my servant is lying at home paralyzed, 
dreadfully tormented." And Jesus said to him, "I 
will come and heal him." The centurion answered 
and said, "Lord, I am not worthy that You should 
come under my roof. But only speak a word, and 
my servant will be healed. For I also am a man 
under authority, having soldiers under me. And I 
say to this one, 'Go,' and he goes; and to another, 
'Come,' and he comes; and to my servant, 'Do this,' 
and he does it. When Jesus heard it, He marveled, 
and said to those who followed, "Assuredly, I say 
to you, I have not found such great faith, not even 
in Israel! And I say to you that many will come 
from east and west, and sit down with Abraham, 
Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the 
sons of the kingdom will be cast out into outer 
darkness. There will be weeping and gnashing of 
teeth. Then Jesus said to the centurion, "Go your 
way; and as you have believed, so let it be done for 
you." And his servant was healed that same hour. 

У той час:  коли увійшов Ісус до Капернаума, 
підійшов до Нього сотник і благав Його: 
Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений 
і тяжко страждає. І говорить йому Ісус: Я 
прийду і зцілю його. Сотник же у відповідь 
сказав: Господи! Я недостойний, щоб Ти 
увійшов під покрівлю мою; але промов тільки 
слово, і видужає слуга мій. Бо і я — людина 
підвладна, але, маючи під собою воїнів, кажу 
одному: іди, і йде; і другому: прийди, і 
приходить; і слузі моєму: зроби це, і зробить. 
Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що 
йшли за Ним: істинно кажу вам, і в Ізраїлі не 
знайшов Я такої віри. Кажу ж вам, що багато 
прийдуть зі сходу й заходу і возляжуть з 
Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві 
Небесному; А сини Царства вигнані будуть у 
пітьму непроглядну: там буде плач і скрегіт 
зубів. І сказав Ісус сотникові: іди, і, як вірував 
ти, нехай буде тобі. І одужав слуга його в ту ж 
мить. 

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 have resumed weekly coffee hours. It is a great 
joy to see our faithful join in social gathering and 

Ми повернулися до нашої традиційної 
гостинни (coffee hour), яка відбувається 
щонеділі після літургії в церковному залі. 
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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)

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 
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.

 
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 
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. 

Food is not evil, but gluttony is. Childbearing is not evil, but fornication is. Money is not evil, but 
avarice is. Glory is not evil, but vainglory is. Indeed, there is no evil in existing things, but only in their 
misuse.  

 

In all things that you find in the Holy Scriptures, seek out the purpose of the words, that you may enter 
into the depth of the thoughts of the saints and understand them with greater exactness. Do not approach 
the reading of the Divine Scriptures without prayer and asking the help of God. Consider prayer to be 
the key to the true understanding of that which is said in the Holy Scriptures.  

  
When you begin to read or listen to the Holy Scriptures, pray to God thus: "Lord Jesus Christ, open the 
ears and eyes of my heart so that I may hear Thy words and understand them, and may fulfill Thy will." 
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Always pray to God like this, that He might illumine your mind and open to you the power of His words. 
Many, having trusted in their own reason, have turned away into deception.  

Love sinners, but hate their deeds, and do not disdain sinners for their failings, so that you yourself do 
not fall into the temptation in which they abide... Do not be angry at anyone and do not hate anyone, 
neither for their faith, nor for their shameful deeds... Do not foster hatred for the sinner, for we are all 
guilty... Hate his sins, and pray for him, so that you may be made like unto Christ, who had no dislike 
for sinners, but prayed for them.  

 

 Просфора походить ще з древніх віків. Заповідь хлібної 
жертви дійшла до нас зі Старого Завіту: окрім коржів, нехай 
він приносить у приношення своє квасний хліб, при мирній 
жертві подячній (Лев. 7: 13). В скинії Мойсея були хліби 
представлені з двох частин, що означало хліб земний і 
небесний. Тобто два єства: Божественне та людське. Саме тому 
в православних храмах просфори складаються з двох частин, 
що означає як і Божественне так і людське єство Господа 
нашого Ісуса Христа. Просфора – це є квасний або дріжджовий 
хліб. В древності просфорою називали приношення хлібів 
християнами до храму, і один з таких хлібів використовувався 
для служіння Літургії, а залишки – для агапи. 
У древності був звичай приносити з собою хліб, який приймали 

диякони. Імена віруючих вносили в список, з котрого причитували імена під час освячених дарів 
на Літургії. З V ст., коли агапу (вечерю любові) відділили від Літургії, просфора не втратила своєї 
значущості для звершення Літургії. 
 
Просфора складається з двох частин, які виготовляються з тіста окремо одна від одної і потім 
з’єднуються разом. На верхній частині ставиться печатка, що змальовує чотириконечний 
рівносторонній хрест з написами зверху ІС, ХС (Ісус Христос), та знизу HI КА (що з грецької мови 
означає – перемога). Просфора, приготована з муки від зерен безлічі колосків означає і людське 
єство, що складається з безлічі елементів природи, і людства в цілому. При цьому нижня частина 
просфори відповідає земному складу людини, а верхня частина з печаткою відзначає духовний 
образ в людині, в якому збережений образ Божий і таємничо присутній Дух Господній. Божа 
присутність і духовний початок пронизують собою все єство людини, що при виготовленні 
просфор відображається домішуванням святої води і дріжджів у воду. Свята вода знаменує при 
цьому благодать Божу, а дріжджі – животворчу силу Духа Святого, що дає життя всякому 
творінню. Це відповідає словам Спасителя про духовне життя, прагнення до Царства Небесного, 
яке Він уподібнює заквасці, покладеній в муку, завдяки чому поступово піднімається все тісто. 
Розділення просфори на дві частини видимим чином позначає невидиме розділення єства людини 
на плоть (мука і вода) і душу (дріжджі і свята вода), що знаходяться в нерозривній, але і 
незлитній єдності, саме тому і виготовляються верхня і нижня частини просфори окремо одна від 



6 
 

одної, але потім з’єднуються і стають одним цілим. Печатка на верхній частині просфори позначає 
видимим чином невидиму печать образу Божого, яка проникає у все єство людини, і є вищим 
початком в ній. Такий образ просфори відповідає образу людини до гріхопадіння і природі Ісуса 
Христа, що відновив в Собі цей порушений гріхопадінням образ. Просфора тому і є знаменням 
Господа, що з’єднав в Собі Божественну і людську природу. 
 
Просфора робиться круглою на знак вічності Христа і людства в Христі, тай взагалі на знак того, 
що людина створена для вічного життя. Неважко побачити, що просфора знаменує також 
творіння Боже в єдності небесної і земної області буття, а також небесну і земну повноту Церкви 
Христової. 
 
Просфора, будучи символом Божого творіння, може набувати різних значень залежно від ходу 
богослужіння, знаменуючи собою як окрему людину, так і все людство в цілому. Коли з першої 
службової просфори вирізується Агнець, то це символізує також і Народження Ісуса Христа з 
пречистої утроби Діви Марії, а також відділення безгрішного і очищеного Божественним єством 
людського єства Ісуса Христа, від середовища грішного людства, та від середовища світу земного 
життя. Це відділення було вчинене через зло самих людей, які переслідували Христа від 
народження і привели Його аж до хресної смерті. Мудрість устрою просфори дозволяє їй бути і 
символом Церкви, і відновлюваною в ній через причастя Христом богосотворенної людської 
природи. Просфори в основному є знаменням обоженого творіння, знаменням Церкви, як вічного 
Царства Божого, частиною якого прагне стати людина, що приносить просфору, і чого вона бажає 
тим, за кого вийняті з неї частки. 

 


