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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, 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.   
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Barbara Kurman, Zandra Kennedy, Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr 
Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, Evdokia Trypupenko, PM Maryann Chubenko, 

Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann Stryzak, 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 to each one of us grace was given 
according to the measure of Christ's gift. Therefore 
He says: "When He ascended on high, He led 
captivity captive, And gave gifts to men." (Now 
this, "He ascended"-what does it mean but that He 
also first descended into the lower parts of the 
earth? He who descended is also the One who 

Браття! Кожному ж iз нас дана благодать у 
мiру дару Христового. Тому й сказано: 
«Пiднявшись на висоту, полонив полон i дав 
дари людям». А «пiднявшись» що означає, як 
не те, що Вiн i сходив ранiше в пекельнi мiсця 
землi? Хто зiйшов, Той же i пiднявся вище всiх 
небес, щоб наповнити все. I Вiн настановив 
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ascended far above all the heavens, that He might 
fill all things.) And He Himself gave some to be 
apostles, some prophets, some evangelists, and 
some pastors and teachers, for the equipping of the 
saints for the work of ministry, for the edifying of 
the body of Christ, till we all come to the unity of 
the faith and of the knowledge of the Son of God, 
to a perfect man, to the measure of the stature of 
the fullness of Christ. 

одних апостолами, iнших пророками, iнших 
євангелістами, iнших пастирями та вчителями, 
на довершення святих, на дiло служiння, для 
створення Тiла Христового, аж доки всi 
прийдемо до єдности вiри й пiзнання Сина 
Божого, в мужа досконалого, до мiри 
зростання в нас повноти Христової. 

  
At that time, when Jesus heard that John had been 
put in prison, He departed to Galilee. And leaving 
Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, 
which is by the sea, in the regions of Zebulun and 
Naphtali, that it might be fulfilled which was 
spoken by Isaiah the prophet, saying: The land of 
Zebulun and the land of Naphtali, By the way of 
the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles: 
The people who sat in darkness have seen a great 
light, And upon those who sat in the region and 
shadow of death Light has dawned." From that 
time Jesus began to preach and to say, "Repent, for 
the kingdom of heaven is at hand." 

Одного разу, коли ж почув Ісус, що Іоан 
відданий під варту, пішов до Галилеї. І, 
залишивши Назарет, прийшов і оселився в 
Капернаумі приморському, в краях 
Завулонових і Неффалимових, щоб збулося 
сказане пророком Ісаєю, який говорить: земле 
Завулонова і земле Неффалимова, за Йорданом 
на шляху приморському, Галилеє язичників. 
Народ, що сидів у темряві, побачив світло 
велике, і тим, що перебувають у країні й тіні 
смерти, світло засяяло їм. Відтоді почав Ісус 
проповідувати й говорити: покайтеся, 
наблизилося бо Царство Небесне. 

extended to the 
family and friends of the newly departed servant 

Barbara Sembrot. May her soul abide where all 
the saints repose. Memory Eternal! 

складаються родині та 
друзям новоспочилої раби +Варвари Семброт. 
Нехай її душа в блаженстві перебуватиме. 
Вічная їй пам’ять!  

 the annual tradition of Ice Cross 
blessing will take place today. This tradition is 
being kept alive due to graciousness of David 
Sembrot and his family, who donate the Ice Cross 
yearly. Everyone is invited to witness this 
beautiful tradition. 
Following, in the parish hall, breakfast will be 
available for sale in individual containers. In 
addition, Fr. Deacon Myroslav Mykytyuk will hold 

 ÷åðãîâå òðàäèö³éíå 
îñâÿ÷åííÿ ëüîäîâîãî õðåñòà â³äáóäåòüñÿ 
сьогодні. Ця традиція живе завдяки Давиду 
Семброт і йoгo родині, які на протязі років 
дарують льодовий хрест нашому Собору. 
Çàïðîøóºìî âñ³õ âçÿòè ó÷àñòü ó ö³é òðàäèö³¿. 
Опісля, у парафіяльному залі, сніданок буде 
доступний для продажу в індивідуальних 
контейнерах. Крім того, о. диякон Мирослав 
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a short educational lecture on the topic of: Feast of 
Theophany. Everyone is welcome to attend!

Микитюк проведе коротку просвітницьку 
лекцію на тему: Свято Богоявлення. 
Запрошуємо всіх!

 the poinsettias have beautified our 
Holy Temple for the past few weeks and now we 
are offering for you to take them home so that 
they may beautify your home and where you can 
give them a little TLC.

 âñ³õ áàæàþ÷èõ ïðîñèìî âçÿòè 
ð³çäâÿí³ êâ³òè äîäîìó. Âîíè ïîòðåáóþòü âàøî¿ 
ëàñêè òà ëþáîâ³.

UOL Chapters are 
collecting items for a local shelter that hosts adults 
and children. Items being collected: toys, gloves, 
mittens, hats, socks. Please note: new items only. 
Please place your donation in the designated box 
in the entranceway of the Cathedral. LAST 
SUNDAY TO DONATE: JANUARY 30. Thank you.

Відділи УПЛіги 
збирають речі для місцевого притулку, де 
проживають дорослі та діти. Предмети, що 
збираються: іграшки, рукавички, шапки, 
шкарпетки. Примітка: приймаються тільки 
нові речі. Будь ласка, складайте свої пожертви 
у відведену коробку біля входу в собор. 
ОСТАННІЙ ДЕНЬ АКЦІЇ: 30 СІЧНЯ. Дякуємо.

Due to an increasing number of COVID-
19 infections and the highly contagious Omicron 
and Delta variants, 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 заразними 
варіантами Омікрон і Дельти, ми наполегливо 
закликаємо всіх, незалежно від статусу 
щеплень, носити маску під час літургійних 
служб та в церковному залі. 

Isn’t it great to come 
to church and see friends and family members? 
But wait until coffee hour to say “Hi” to them. It 
just isn’t appropriate to greet people and have a 
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 всі маємо 
чудову можливість зібратися по неділях для 
молитви і щоб поспілкуватися з нашими 
близькими та друзями. Для спілкування, ми 
запрошуємо Вас на каву після Літургії. Під час 
Богослужінь - 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.

Please turn off or silence 
your cell phones before entering the church, so 
that the Sanctity of this Holy House may be 
preserved. Thank you!

Просимо вилучити 
ваші мобільні телефони під час церковних 
богослужінь. Допоможіть нам зберегти 
святість цього святого храму. Дякуємо!

Наш дім –це наша фортеця, наш захист, місце, де ми переживаємо ключові події свого життя, а 
також місце зустрічі із Богом, Який має перебувати у наших серцях. Важливо розуміти, що 
священник приходить не для того, щоби освятити наш дім, який уже є освячений. Йорданські 
відвідини не мають на меті освятити домівку, а благословити її Йорданською водою, 
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поділитись святковою радістю, познайомитись, послужити, помолитись спільно до Бога про 
благословення та захист домівки та всіх тих, хто у ній перебуває. 
Іноді ми наділяємо Йорданську воду якимись мало не магічними якостями. Тому що не 
розуміємо суті: ствердитись у вірі – це основна мета освячення води, це пригадування події 
Богоявлення, яке утверджує нас у вірі. 
Важливо розуміти, що підготуватись до Йорданських відвідин – це не лише прибрати домівку. 
Значно важливіше – підготувати своє серце, прийнявши Тіло і Кров Ісуса Христа. 
Йорданська вода є символом очищення. Ісус ввійшов у ці води – і очистив їх. Так і приходить 
до нас через краплі освяченої води, щоби очистити нас. Йорданська вода не втрачає своїх 
властивостей, скільки б часу її не зберігали – і це особливий вияв Божої благодаті. 
Прихід священника супроводжує дзвіночок, сповіщаючи, що Бог хоче завітати до нас. І 
почувши його, ставимо запалену свічку на стіл – символ нашого сімейного життя, Євангеліє, 
яке свідчить про те, що Бог присутній у цьому домі, воду, яку ми разом освячували. 
З приходом священника – молимось разом, і ця спільна молитва має дуже важливе значення 
як свідчення і визнання нашої віри. 
Зазвичай, коли приходить священик ми турбуємось не про те, щоби радо зустріти душпастира, 
який приносить нам Бога, а думаємо про те,що священник приходить до нас, щоб збагатитись, 
зібрати як найбільше грошей. Але це не так: матеріальні пожертви – це щось, чим ми можемо 
підтримати його за його жертовне служіння парафії і нам у тому числі , і не розцінювати це як 
подачку.  
І коли у нас фінансова криза - не закривати своїх домівок тільки через те, що на даний момент 
нам нічого пожертвувати ( бо в наш не легкий час буває й таке), а з відкритою душею 
прийняти, подякувати словами за відвідини і він обов'язково нас зрозуміє. 
Купання в ополонці – це традиція , яка не має жодного відношення до богослужінь і ні в 
якому разі не може замінити участі у Службі Божій. Те, що хтось пірне в ополонку, а не 
прийме Бога у Святих Тайнах, не зможе його освятити, оздоровити, а навпаки може нашкодити 
нашому здоров'ю. 
В Йорданських відвідинах Бог приходить нас благословити і змінити наше життя на краще. Та 
можливе це лише тоді, коли ми готові Його зустріти , прийняти у своє серце і змінюватись. 

Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 
Богоявленням називається свято тому, що при Хрещенні Господа 
явилась світу Пресвята Тройця (Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 
21-22). Бог Отець промовляв з небес про Синa, Син хрестився від 
святого Предтечі Господнього Іоанна, і Дух Святий зійшов на 
Сина у вигляді голуба. З древніх часів це свято називалося днем 
Просічення і святом Світла, тому що Бог є Світло і явився 
просвітити « тих що сидять у пітьмі тіні смертній» (Мф. 4, 16) і 
спасти за благодаттю впалий людський рід. 
В древній Церкві був звичай хрестити оголошених у навечір’я 
Богоявлення, оскільки Хрещення і є духовним просвіщенням 
людей. 
Початок свята Богоявлення відноситься до апостольських часів. 
Про нього згадується в Апостольських постановах. З ІІ століття 
збереглося свідчення святителя Климента Александрійського про 
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святкування Хрещення Господнього і про завершуване перед цим святом нічне бдіння. 
В ІІІ столітті на свято Богоявлення відомі бесіди при Богослужінні святого мученика Іполита і 
святого Григорія Чудотворця. У наступні століття – з ІV по ІХ ст. всі великі отці Церкви 
Григорій Богослов, Іоанн Золотоуст, Амвросій Медіоланський, Іоанн Дамаскін проводили 
особливі бесіди про свято Богоявлення. Преподобні Йосиф Студит, Феофан і Візантій 
написали багато пісне співів на це свято, котрі співаються і зараз на Богослужінні. 
Преподобний Іоанн Дамаскін говорив, що Господь хрестився не тому, що Сам мав потребу в 
очищенні, але щоб, « водами поховати людський гріх», виконати закон, відкрити таїнство 
Святої Тройці і, на кінець, освятити « водне єство» і подати нам образ і приклад Хрещення. 
Свята Церква в святі Хрещення Господнього утверджує нашу віру в найвищу, неосяжну 
розуму тайну Трьох Лиць Єдиного Бога і навчає нас рівночесно сповідувати і прославляти 
Святу Тройцю Єдиносущну і Нероздільну; викриває і руйнує хибні вчення древніх 
лжеучителів, що намагалися думкою і словом людським осягнути Творця світу. Церква 
показує необхідність Хрещення для віруючих в Христанадихає нас почуттям глибокої 
вдячності до Просвітителя і Просвітителя нашого гріховного єства. Вона навчає, що наше 
спасіння і очищення від гріхів можливе тільки завдяки силі Благодаті Святого Духа, і тому 
необхідно достойно бергти ці благодатні дари Святого Хрещення для Збереження в чистоті 
того дорогоцінного одягу, про яку говорить нам свято Хрещення: « Всі що в Христа 
хрестилися, у Христа зодягнулися» ( Гал.3,27).  

 


