
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 

 
Remember, O Lord our God, our reposed 
brothers and sisters who, with faith and hope 
in eternal life, perished in the Holodomor 
(Great Famine), whose names are know to 
You, O Lord. As our merciful God and Lover 
of Mankind remit, pardon, and forgive all 
their sins, both voluntary and involuntary, 
and grant them Your eternal good things 
which have been prepared for those who love 
You. 
Be merciful unto them, and accept their faith 
instead of their works, and grant them rest, O 
Compassionate One, with the saints. For there 

 
Помяни Господи, Боже Наш, у вірі й надії 
на життя вічне спочилих рабів Твоїх, всіх 
братів та сестер наших голодом замучених, 
яких імена Ти сам, Господи знаєш, і як 
Милосердний і Чоловіколюбний, полегши, 
даруй і прости всі провини їх, вільні й 
невільні, і дай їм вічні Твої блага, 
наготовані для тих, що люблять Тебе. 
Будь милостивим до них, і віру в Тебе 
замість діл прийми і з святими Твоїми, як 
Щедрий, упокой: нема бо чоловіка, що 
живе би і не згрішив. Ти один тільки без 
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is no man who has lived without sinning, You 
only are without any sin, and Your 
righteousness is eternal. For You are a God of 
mercy and compassion and love for mankind, 
and we offer glory unto You, to the Father, 
and to the Son, and to the Holy Spirit, now, 
and ever, and unto the ages of ages. Amen.  

всякого гріха, і правда Твоя  правда вічна.  
Бо ти Бог милости і щедрот і 
чолобіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, 
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, й 
повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

 

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, щоб відсвяткувати 
день Господа нашого, Ісуса Христа, разом з 
нами сьогодні. Це унікальне співтовариство, 
яке присвячене служінню Богові і 
проголошення Доброї Новини через давні 
традиції Святої Православної Церкви. Ми 
намагаємося зберегти нашу віру, як це було 
передано нам від Бога через нашу історичну 
батьківщину Україну, і ми розділемо її з усіма, 
хто прийде познати і зрости в Ньому через 
навчання і таємниці Христової Церкви. Ми 
запрошуємо Вас до спільної молитви з нами, 
яка допоможе Вам знайти поєднання з Христом 
і Його Церквою у сьогоднішньому світі.   

 

 

Panakhyda for the millions of victims of the 
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Ukrainian famine-genocide of 1932-1933.

 

Panakhyda in memory of Anna Kuchirka (1st 
anniversary of repose).
 

  
 

 
Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, 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, Halyna Boiko, Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & 
Lisa Curry. All who suffer from coronavirus. 

 

Brethren! But God, who is rich in mercy, because 
of His great love with which He loved us, even 
when we were dead in trespasses, made us alive 
together with Christ by grace you have been saved, 
and raised us up together, and made us sit together 
in the heavenly places in Christ Jesus, that in the 
ages to come He might show the exceeding riches 

Браття! Бог, багатий милiстю з великої Своєї 
любови, якою нас полюбив, i нас, мертвих за 
злочини, оживотворив iз Христом, — 
благодаттю ви спасенi, —i воскресив iз Hим, i 
посадив на небесах у Христi Iсусi, щоб у 
майбутнiх вiках явити безмiрне багатство 
благодатi Своєї в благостi до нас у Христi Iсусi. 
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of His grace in His kindness toward us in Christ 
Jesus. For by grace you have been saved through 
faith, and that not of yourselves; it is the gift of 
God, not of works, lest anyone should boast. For 
we are His workmanship, created in Christ Jesus 
for good works, which God prepared beforehand 
that we should walk in them. 

Бо благодаттю ви спасенi через вiру, i це не вiд 
вас, це — Божий дар: не через дiла, щоб нiхто 
не хвалився. Бо ми — Його творiння, створенi 
у Христi Iсусi на добрi дiла, якi Бог наперед 
приготував‚ щоб ми виконували. 

 

  
At that time, a certain lawyer stood up and tested 
Him, saying, "Teacher, what shall I do to inherit 
eternal life?" He said to him, "What is written in 
the law? What is your reading of it?" So he 
answered and said, "'You shall love the LORD 
your God with all your heart, with all your soul, 
with all your strength, and with all your mind,' 
and 'your neighbor as yourself.' "And He said to 
him, "You have answered rightly; do this and you 
will live." But he, wanting to justify himself, said 
to Jesus, "And who is my neighbor?" Then Jesus 
answered and said: "A certain man went down 
from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, 
who stripped him of his clothing, wounded him, 
and departed, leaving him half dead. Now by 
chance a certain priest came down that road. And 
when he saw him, he passed by on the other side. 
Likewise a Levite, when he arrived at the place, 
came and looked, and passed by on the other side. 
But a certain Samaritan, as he journeyed, came 
where he was. And when he saw him, he had 
compassion. So he went to him and bandaged his 
wounds, pouring on oil and wine; and he set him 
on his own animal, brought him to an inn, and 
took care of him. On the next day, when he 
departed, he took out two denarii, gave them to 
the innkeeper, and said to him, 'Take care of him; 
and whatever more you spend, when I come again, 
I will repay you.'So which of these three do you 
think was neighbor to him who fell among the 
thieves? And he said, "He who showed mercy on 
him." Then Jesus said to him, "Go and do 
likewise." 

У той час, один законник встав і, спокушаючи 
Його, сказав: Учителю, що зробити мені, щоб 
успадкувати життя вічне? Він же сказав йому: 
в законі що написано? Як читаєш? Він сказав у 
відповідь: люби Господа Бога твого всім серцем 
твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою 
твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього 
твого як самого себе. Ісус сказав йому: 
правильно ти відповідав; так роби і будеш 
жити. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав 
Ісусові: а хто ж мій ближній? На це Ісус сказав: 
один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і 
потрапив до рук розбійників, які зняли з нього 
одяг, поранили його і відійшли, залишивши 
його ледве живого. Випадково один священик 
проходив тією дорогою і, побачивши його, 
пройшов мимо. Так само і левит, що був на 
тому місці, підійшов, подивився і пройшов 
мимо. Якийсь же самарянин, проїжджаючи, 
натрапив на нього і, побачивши його, 
змилосердився; і, підійшовши, перев’язав йому 
рани, поливши оливою і вином; і, посадивши 
його на свого осла, привіз його до заїжджого 
двору і потурбувався про нього; а на другий 
день, відходячи, вийняв два динарії, дав 
господареві заїжджого двору і сказав йому: 
подбай про нього; і якщо витратиш на нього 
більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі. 
Отже, кого з тих трьох вважаєш ти ближнім 
того, хто потрапив до рук розбійників? Він 
сказав: того, який змилосердився над ним. Тоді 
Ісус сказав йому: іди і ти роби так само. 
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We would like to thank everyone 
who contributed to the Jr. UOL Food Drive. This 
year’s food drive was in remembrance of 
Holodomor. All collected items will be delivered 
to Philabundance Food Bank.

Молодший відділ УПЛіги сердечно 
дякую усім хто прийняв участь у цьогорічній 
збірці продуктів для місцевої інстанції - 
Philabundance. Ця збірка була проведена 
вшановуючи пам’ять жертв Голодомору. 
Дякуємо зя вашу підтримку.

All youth ages 11 and up are 
invited to a Six Flags Great America outing on 
Saturday, December 4, 2021. Depart: 1:00pm - 
return: apps 9:00pm. Cost: $25. Please sign up by 
the end of the day TODAY with Natalie Swan at 
610.772.5355 or Olesya Korotinsky at 
olekor@gmail.com.

Запрошуємо усіх 
дітей та молодь віком 11+ у парк атракціонів, 
Six Flags Great America, у суботу, 4 грудня, з 
1:00 по 9:00 годину вечора. Ціна: $25. 
Реєструйтеся з Наталією Сван або з Лесею 
Коротинською до кінця сьогоднішнього дня 
610.772.5355 або olekor@gmail.com.

we invite all children help 
decorate Church School Christmas tree on Sunday, 
December 5, following Liturgy.

запрошуємо усіх дітей на 
прикрашання ялинки у неділю, 5 грудня, після 
Літургії.

in preparation for St. Nicholas 
celebration will be held every Sunday after 
Liturgy. All children are welcome to participate. 
Please join us on Sunday, December 19, for the St. 
Nicholas Celebration. 

до підготовки свята Миколая 
відбуватимуться кожної неділі після Літургії. 
Запрошуємо усіх дітей до участі. Запрошуємо 
усіх на свято Миколая у неділю, 19 грудня. 

Due to an increasing number of COVID-
19 infections and the highly contagious Delta 
variant, we strongly encourage everyone, 
regardless of their vaccination status, to wear a 
mask during liturgical services and while indoors 
in any church facility.

У зв’язку зі збільшенням кількості 
інфекцій COVID-19 та дуже заразним 
варіантом Дельти, ми наполегливо закликаємо 
всіх, незалежно від статусу щеплень, носити 
маску під час літургійних служб та в 
церковному залі. 

Lauren O'Byrne (1) 
Chelsea Danyo (4) 
Pavel Sotingco (10) 
Vladimir DeVassal 
(10) 

Iliya Lavskyy (17) 
Iryna Kurochka (18) 
Natalie Sherstyuk 
(19) 
Lila Pawlowki (22) 

Lidiya Vavrukh (22) 
Paul DeVassal (23) 
Natalie Swan (23) 
Max McCleary (24) 

Bohdan Chrepanin 
(24) 
Anna Forosty Flynn 
(29) 
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