
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 

4 & 11 December 2022 – 4 і 11 грудня  2022 

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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Metropolitan Antony, Dr. Steven McNulty, Tania Peltekis, Volodymyr Katolik, 
Lanya, Irene Trypupenko,  Barbara Kurman, Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, 

Wolodymyr Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, Evdokia Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena 
Sherba, Nadia Broyaka, Ann Stryzak, Anna Kowal, 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. 

  
began on November 28 

and concludes at the Divine Liturgy on Nativity, 
January 7. This 40-day fast is given to prepare us 
for the celebration of the Lord's birth in the flesh. 
During this time, we should not only modify our 
diet so we can modify the movements of our hearts, 
but we should also seek to avail ourselves of the 

почався 
28 листопада і завершується на Божественній 
Літургії в день Різдва, 7 січня. Цей 40-денний 
піст дається для того, щоб підготувати нас до 
святкування народження Господа у плоті. 
Протягом цього часу ми повинні не лише 
змінювати свій раціон, щоб ми могли змінювати 
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Sacraments of Holy Confession and Communion. рухи свого серця, але й намагатися скористатись 
Таїнствами Святої Сповіді та Причастя. 

Fr. Taras will be on leave until 
January 1. For all Spiritual needs, please contact Fr. 
Myroslav at 908-708-4646 or Fr. Orest at 267-240-
5928.

 о. Тарас перебуватиме у відпустці 
до 1 січня. З усіх Духовних потреб, будь ласка, 
звертайтеся до о. Мирослава за номером 908-
708-4646 або до о. Ореста за номером 267-240-
5928. 

 The Parish Board will meet on 
, at 7:00PM. All Parish Board 

members kindly asked to attend.

ùî íàñòóïí³ çáîðè Ïàðàô³ÿëüíî¿ 
Óïðàâè â³äáóäóòüñÿ в , о 
7:00 годині вечора. Ïðîñèìî âñ³õ ÷ëåí³â óïðàâè 
ïðèéíÿòè ó÷àñòü.

Jr. UOL Cookie Walk will be held 
on Sunday, December 18th. We kindly request that 
all Jr. UOL members and anyone wishing to assist 
our youth, bake four dozen of your favorite cookies 
to be sold at our St. Nicholas celebration.

Святковий розпродаж різдвяних 
солодощів відбудеться 18 грудня. Ми просимо 
усю молодь та усіх бажаючих підтримати нашу 
молодь, спекти печиво на ваш смак для 
продажу.

The Cathedral Choir is 
always looking for new singers. This is spiritually 
rewarding and important ministry to our cathedral, 
glorify the Lord with your voices! We look forward 
to greeting all of you in the choir loft!

Запрошуємо усіх 
бажаючих приєднатися до нашого 
кафедрального хору і славити Господа даруючи 
Йому свій голос! Чекаємо на вас у хоровій 
частині Собору на другому поверсі!

Батьки Діви Марії, праведні Іоаким і Анна, будучи бездітними, сумували й не раз, гірко плачучи, 
молили Бога, щоб Він дав їм дитину, і при тому склали обіцянку, що віддадуть те дитя до храму 
Єрусалимського для служіння Богові. Тож зглянувся Господь над горем праведників, дарував їм 
доньку і назвали її Марією. Не встигли батьки натішитися своєю дитиною, як минуло дівчинці три 
роки і треба було виконати дану Богові обіцянку — відвести її до храму Єрусалимського. 
Урочистим і гарним був той похід. Іоаким і Анна скликали в Назарет своїх родичів, запросили 
багато дівчат. Одягнені у найкраще вбрання, із свічками в руках, дорослі дівчата поволі йшли 
попереду та співали побожних пісень. З ними йшла трирічна дівчинка Марія, а за Нею вже 
батьки, родичі та багато людей. Первосвященикові Захарію було дано знати від Духа Святого, що 
до храму має прийти майбутня Матір Божа, і він разом з священиками в пишному вбранні вже 
чекав Діву на паперті, до якої вели п’ятнадцять сходинок. На кожній із цих сходинок співали 
один псалом. 
На першу сходинку батьки поставили маленьку Марію, а далі Вона пішла вже сама прямо до 
первосвященика Захарія. Архієрей взяв Богом обрану Отроковицю за руку і, натхненний від Духа 
Святого, провів її до найголовнішої частини храму, в так зване Святеє Святих, куди в стародавні 
часи вносили з духовною радістю кивот Божий. Туди за законом дозволялося входити тільки 
одному архієрею один раз на рік, при тому з жертовною кров’ю, яку він приносив за себе і за 
людські провини (Євр. IX, 7). Дивувалися всі, хто там був, а в церковних піснях сказано, що навіть 
ангели дивувалися, як Діва увійшла в Святеє Святих. 
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Діва Марія залишилась при храмі, де згодом під опікою первосвященика й священиків одержала 
досить високу освіту й гарне побожне виховання і навчилась різним ручним роботам. Пресвята 
Діва Марія прожила при храмі Єрусалимському майже дванадцять років. 
Настав час, коли Марія мала залишити храм і, як інші дівчата, вийти заміж. Вона пояснила 
первосвященику і священикам, що від зачаття Свого посвячена батьками єдиному Богу і Сама 
дала обітницю зберегти Себе непорочною, а тому не може вийти заміж. 
Отже, для нетлінного збереження непорочності Свята Діва в 15 років за порадою і згодою 
священного Собору була заручена зі своїм родичем праведним старцем Йосифом, який дав 
обітницю оберігати дівочу честь Марії, вважаючи себе тільки мнимим її чоловіком. Марія 
переселилась із храму в Назарет, у будинок праведного Йосифа. 
На згадку про Введення Пресвятої Богородиці у храм Єрусалимський 21 листопада Церквою 
започаткований цей празник. Перші згадки про нього можна знайти у переказах палестинських 
християн IV ст., де оповідається, що царицею Єленою був побудований храм Введення 
Богородиці. 
На прикладі Богоотців Іоакима і Анни, які посвятили свою дочку з юних літ Богу, ми бачимо, що 
й нам, батькам-християнам, потрібно з ранніх літ займатись духовним вихованням своїх дітей. 
Ознайомлення дітей із Законом Божим і святим словом Церкви допоможе їм у майбутньому стати 
чуйними і добрими людьми. Введення у храм Богородиці — це велике, вселенське двунадесяте 
свято. 
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 Багато хто помилково вважає, що до церкви можна прийти без 
підготовки. Священнослужителі ж повідомляють, що важливо 
приділити час підготовці, як зовнішній, так і внутрішній. І ось які 
рекомендації вони дають.  
1. Підготовка до відвідування церкви. В першу чергу мова йде про 
ранковий візит у храм. Вранці, збираючись до церкви, необхідно 
вмитися, запалити церковну свічку і прочитати вдячну молитву 
Господу і всім святим за можливість жити в мирі і спокої.  
2. Зовнішні оздоблення. До церкви забороняється ходити як 
заманеться. Жінкам не можна приходити в штанях, міні-
спідницях, у відвертих кофтах із оголеними плечима або 
глибоким декольте. Забороняється яскравий макіяж. Голова 
обов'язково покривається хусточкою або шарфиком. Чоловікам 
забороняється приходити в спортивних костюмах. Одяг повинен 
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бути скромним і охайним, кольору - стриманого. Головний убір знімається при вході. Не варто 
приходити в храм у брудному, зношеному одязі. Зовнішній образ також повинен виявляти повагу 
до Господа і всіх присутніх.    
3. Їжа. Багато хто навіть не знає про те, що згідно з правилами в церкву не можна приходити 
ситим. Відхилення від правил доступні лише вагітним жінкам, немічним і людям похилого віку.  
4. Вхід у храм. Входити потрібно зі смиренням і лагідністю в серці, щоб винести з храму 
виправдання, подібно євангельським митаря. Входячи в храм, слід тричі перехреститися 
поклонитися в пояс. Кожен раз треба повторювати про себе слова Ісусової молитви: «Господи, 
Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, грішну (грішну)». 
. Виходити з церкви також слід із поклоном.  
5. Служба. Під час божественної служби забороняється поводитися так, ніби прийшли на 
концерт: шуміти, дивитися по боках і розглядати парафіян і священиків. У момент піснеспівів 
важливо стояти мовчки, з опущеною головою і плечима. Богослужіння - це данина для Господа. 
Його необхідно вистояти цілком. Немічним і літнім людям, яким важко вистояти службу, під час 
літургії дозволено сидіти.   
Правила поведінки в церкві на службі Важливо сказати, що здебільшого до церкви приходять не 
тільки для того, щоб поставити свічку і піднести молитви, а й щоб віддати данину поваги, 
відстоявши службу. На жаль, багато членів боятися зробити такий важливий крок через те, що 
просто не знають, як правильно вести себе в храмі, коли там проходить служба. Ми пропонуємо 
дізнатися про головні правила:    
Коли священик здійснює ходіння по церкви, не заважайте йому. Мовчки відійдіть в сторону. Іноді 
необхідно схилити голову. Зазвичай це робиться, коли відкриваються або закриваються царські 
врата.    
Під час читання Євангеліє забороняється ходити по церкві, цілувати ікони, ставити свічки, 
розглядати людей, говорити по мобільному і відволікати парафіян.    
Якщо ви прийшли до церкви з дітьми - за ними слід стежити, щоб вони не шуміли і не заважали 
оточуючим. У разі якщо не вдається приборкати дитя, з ним потрібно вийти з храму, щоб не 
заважати іншим.    
Йти з храму під час богослужіння дозволяється тільки ослабленим і немічним людям, і то лише по 
дуже важливих причин. Перебуваючи на службі, потрібно слухати молитвам, а саме уважно 
слухати їх, беручи участь в цьому розумом і душею. Схиляючись до мощів, не слід торкатися 
губами до образів Богородиці і святих, мощі яких відкриті. Поцілувати можна лише чоло.    
Мобільний телефон вимикається при входженні в храм. Пам'ятайте, для справжнього християнина 
немає нічого більш значуща єдності з Всевишнім. Мирські справи почекають до кінця служби.    
Не вступайте у Вівтар. Туди можна входити лише духовенству. 
Під час співу необхідно стояти обличчям до вівтаря. 
Не сваріться. Церква - це не місце для лайки, це місце для очищення і молитов. Якщо вас злить 
або відволікає чиюсь присутність в храмі, не варто звертати на це увагу. У кожній церкві є люди, 
яким зазначено підтримувати порядок.   
В церковні записки перераховуйте тільки імена хрещених в християнство. Не плутайте покаяння в 
гріхах з бесідою. Прийшовши на сповідь, важливо покаятися в скоєному, а не розповісти про всіх 
своїх бідах і негараздах. Якщо вам потрібна порада церковнослужителя, призначте з ним зустріч у 
вільний час. 



7 
 

 


