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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  
Предстоятель - Високопреосвященіший Митрополит Антоній 

Dean - Protopriest Taras Naumenko - Настоятель - протоієрей Тарас Науменко 
Parish Council President – Andrew Passyn 

Choir Director – Karen Ferrao 

We are glad to have you with us on this glorious 
day! Please join us in prayer and following services 
for fellowship in the Cathedral hall. If you would 
like to learn more about Orthodox faith or 
interested in becoming a part of our community 
please ask to speak to Father Taras. 
Please note: Only those faithful who are Orthodox 
Christians and have properly prepared themselves 
by fasting (from all food and drink from 
midnight), prayer, and recent confession, and who 
were present for the reading of the Epistle and 
Gospel, should approach to receive the Eucharist.

Ми раді що Ви з нами в цей прекрасний день! 
Запрошуємо Вас молитися разом з нами та для 
спілкування після богослужіння в церковному 
залі. Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про 
Православну віру або зацікавлені стати членом 
парафії, просимо звернутися до отця Тараса. 
Просимо взяти під увагу: лише православні 
християни, котрі належно підготовлені постом 
(не приймали їжі та пиття від опівночі), 
молитвою і сповіддю, та були присутні під час 
читання Апостола і Євангелії, - можуть 
приступати до прийняття Євхаристії  
(Св. Причастя). 
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 families who have lost their loved 

ones; those who are wounded and/or missing. Metropolitan Antony, Mykola 
Herasymchuk, Dr. Steven McNulty, Tania & Katerina Peltekis, Volodymyr Katolik, Natalia S, Lanya, Irene 
Trypupenko,  Barbara Kurman, Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr Shandruk, 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, Stephen 
Sheptak, Halyna Boiko, Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry. All who 
suffer from coronavirus. 

Brethren! For when God made a promise to 
Abraham, because He could swear by no one 
greater, He swore by Himself, saying, "Surely 
blessing I will bless you, and multiplying I will 
multiply you." And so, after he had patiently 
endured, he obtained the promise. For men indeed 
swear by the greater, and an oath for confirmation 

Браття! Бог, даючи обiтницю Авраамовi, 
оскільки не мiг нiким вищим клястися, клявся 
Самим Собою, кажучи: «Iстинно 
благословляючи, благословлю тебе i, 
розмножуючи, розмножу тебе». I так Авраам, 
завдяки довготерпiнню, одержав обiцяне. Люди 
клянуться вищим, i клятва на запевнення 
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is for them an end of all dispute. Thus God, 
determining to show more abundantly to the heirs 
of promise the immutability of His counsel, 
confirmed it by an oath, that by two immutable 
things, in which it is impossible for God to lie, we 
might have strong consolation, who have fled for 
refuge to lay hold of the hope set before us. This 
hope we have as an anchor of the soul, both sure 
and steadfast, and which enters the Presence 
behind the veil, where the forerunner has entered 
for us, even Jesus, having become High Priest 
forever according to the order of Melchizedek.

закiнчує всяку суперечку їхню. Тому i Бог, 
бажаючи iстотнiше показати спадкоємцям 
обiтницi незмiннiсть Своєї волi, вжив клятву, 
щоб у двох непохитних речах, у яких Бог не мiг 
говорити неправду, тверде утiшення мали ми, 
що прийшли взятися за подану надiю, яка для 
душi є неначе якiр безпечний i мiцний i входить 
аж до середини за завiсу, куди предтечею за нас 
увiйшов Iсус, зробившись Первосвящеником 
навiк за чином Мелхиседековим.

At that time: one of the crowd answered and said, 
"Teacher, I brought You my son, who has a mute 
spirit. And wherever it seizes him, it throws him 
down; he foams at the mouth, gnashes his teeth, 
and becomes rigid. So I spoke to Your disciples, 
that they should cast it out, but they could not. He 
answered him and said, "O faithless generation, 
how long shall I be with you? How long shall I 
bear with you? Bring him to Me." Then they 
brought him to Him. And when he saw Him, 
immediately the spirit convulsed him, and he fell 
on the ground and wallowed, foaming at the 
mouth. So He asked his father, "How long has this 
been happening to him?" And he said, "From 
childhood. And often he has thrown him both into 
the fire and into the water to destroy him. But if 
You can do anything, have compassion on us and 
help us. Jesus said to him, "If you can believe, all 
things are possible to him who believes." 
Immediately the father of the child cried out and 
said with tears, "Lord, I believe; help my unbelief!" 
When Jesus saw that the people came running 
together, He rebuked the unclean spirit, saying to 
it: "Deaf and dumb spirit, I command you, come 
out of him and enter him no more!" Then the spirit 
cried out, convulsed him greatly, and came out of 
him. And he became as one dead, so that many 
said, "He is dead." But Jesus took him by the hand 
and lifted him up, and he arose. And when He had 

В той час, один з натовпу сказав: Учителю, я 
привів до Тебе мого сина, що має духа німого. 
Де тільки нападе на нього, кидає його на землю, 
і він пускає піну, і скрегоче зубами своїми, і 
ціпеніє. Я казав ученикам Твоїм, щоб вигнали 
його, та вони не змогли. Він же, відповідаючи 
йому, сказав: о роде невірний, доки буду з 
вами? Доки буду терпіти вас? Приведіть його до 
Мене. І привели його до Нього. Побачивши 
Його, дух стряснув його; він упав на землю і 
валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька 
його: скільки років, як це сталося з ним? Він 
сказав: з дитинства; багато разів дух кидав його 
і в огонь і у воду, щоб згубити його; але, якщо 
можеш, допоможи нам, змилосердься над нами. 
Ісус сказав йому: якщо хоч трохи можеш 
вірувати, все можливе віруючому. І тут же 
скрикнув батько отрока, зі сльозами говорячи: 
вірую, Господи! Допоможи моєму невірству. 
Ісус, побачивши, що збігається народ, 
заборонив духові нечистому, сказавши йому: 
душе німий і глухий! Я тобі повеліваю: вийди з 
нього і більше не входь у нього. І, закричавши 
та сильно напружившись, вийшов; і він став 
наче мертвий, так що багато хто говорив, що 
він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв 
його; і той устав. Коли Ісус увійшов у дім, 
ученики спитали Його на самоті: чому ми не 
змогли вигнати його? І сказав їм: цей рід не 
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come into the house, His disciples asked Him 
privately, "Why could we not cast it out?" So He 
said to them, "This kind can come out by nothing 
but prayer and fasting." Then they departed from 
there and passed through Galilee, and He did not 
want anyone to know it. For He taught His 
disciples and said to them, "The Son of Man is 
being betrayed into the hands of men, and they 
will kill Him. And after He is killed, He will rise 
the third day."

може вийти інакше, як від молитви і посту. 
Вийшовши звідти, проходили через Галилею, і 
Він не хотів, щоб хто довідався. Бо навчав 
учеників Своїх і говорив їм, що Сина 
Людського видано буде до рук людських, і 
вб’ють Його, і, вбитий будучи, Він на третій 
день воскресне.

Fr. Taras will be away from 
March 29 - April 6. During this time, Fr. Taras will 
be unable to receive phone calls and will have 
limited access to email.  In case of an emergency 
and if you are in need of a priest, please contact Fr. 
Orest at 267-240-5928.

о. Тарас буде відсутнім з 29 áерезня по 
6 квітня. Під час цього періоду, він не зможе 
приймати дзвінки і не буде мати доступ в 
соціальну сіть. При необхідності послуг 
священика дзвоніть, будь ласка, до о. Ореста пo 
телефoну 267-240-5928.

 We are in Great Lent
until Holy Pascha, which falls on April 16.  Every 
Orthodox Christian is encouraged to prayerfully 
prepare for this Feast of Feasts by having a 
heartfelt Confession and partaking of the Holy 
Body and Blood of our Lord Jesus Christ – Holy 
Communion. The Sacrament of Holy Confession 
will be offered  

.  
This is the most perfect way for us, Orthodox 
Christians, to prepare and celebrate the Feast of 
Feasts – Holy Pascha. 

 Ми перебуваємо в періоді Великого 
Посту аж до Святої Пасхи, яка цього року 
припадає на 16 квітня. Кожний православний 
християнин повинен молитовно підготуватися 
до світлого Воскресіння через щире покаяння  - 
Св. Сповідь - і бути готовим прийняти частину 
Святого Тіла і Крові Господа нашого Ісуса 
Христа – Причастя. Свята сповідь буде 
проводитись з 

Це – найкращий шлях приготуватися нам, 
православним християнам, до святкування 
найсвітлішого свята – святої Пасхи. 

 

The Jenkintown Food 
Cupboard (food pantry) has been seeing many 
Ukrainians coming in for food each week.  They 
could use some Ukrainian speakers (who also 
speak a little English) to volunteer at the pantry to 
better communicate with Ukrainian refugees. The 
food pantry is located at the Jenkintown United 
Methodist Church, 328 Summit Avenue, 
Jenkintown, PA.  They are open Tuesdays from 
5:30PM - 7PM and Thursdays from 12:15PM - 
2:15PM.  Phone (215) 274-5720. Please help, if you 

щотижня до 
Jenkintown Food Cupboard (харчової комори), 
приходить багато українських біженців за 
їжею. Потребуються волонтери, які 
розмовляють українською і англійською 
мовами, для допомоги. Харчова комора 
розташована в Jenkintown United Methodist 
Church, 328 Summit Avenue, Jenkintown, PA. 
Розклaд: вівторок з 17:30 до 19:00 і четверг з 
12:15 до 14:15. Телефон (215) 274-5720. Будь 
ласка, допоможіть, якщо можете.
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are able.

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! 

Our annual spring clean- 
up in preparation for Pascha will take place on 
Lazarus Saturday, April 8  immediately following 
Divine Liturgy (apprx. 10:45am). We would 
appreciate anyone who can come and lend us a 
helping hand. We need volunteers both inside the 
temple and sprucing up the exterior. The more 
volunteers we have the quicker we will finish!

у Лазареву Суботу, 8 квітня, 
після літургії (10:45 ранку) ми будемо 
прибирати наш храм до світлого свята Пасхи. 
Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до 
цього суботника. Робота знайдеться для всіх. 
Приходьте самі, приходьте з сім’єю!

Various positions 
available for different lengths of time: multiple 
week, single week, weekend. Especially needed are 
female cabin counselors! For more information on 
staff opportunities or questions about our camping 
program, please contact Natalie Kapeluck-Nixon at 
uocyouth@aol.com or 412-977-2010. 

Український Православний 
Табір «Всіх Святих», який знаходиться у місті 
Емлентон, ПА, потребує робочих. Для 
отримання додаткової інформації щодо 
можливостей персоналу або питань щодо 
програми кемпінгу, будь ласка, звертайтеся до 
Наталіі Капелюх-Ніксон, uocyouth@aol.com або 
по телефону 412-977-2010.

 Dear parishioners and visitors! We 
sincerely ask you to observe rules of conduct while 
in church and respect its property. All that we have 
- this is your merit. We try to keep our Holy 
Temple clean, and we ask of you the same, please 
help keep our church beautiful! This includes not 
leaving bulletins and other items in the pews. This 
is our home where we turn to God with prayers. 
Please teach children from an early age how to 
behave in church. During and after the Liturgy, 
children MUST be under the supervision of their 
parents. If your child does not attend church 
school, they should not be in the church hall 
unattended. If your child uses crayons, books or 
toys, please take a moment to tidy things up after 
your child and take the time to explain to your 
child that he/she has the responsibility to care for 
these things. In addition, if you are the last one to 
leave, please turn off the lights in the bathrooms, 
the hall, and hallways. Please remember that, this 
is the House of God – respect it and care for it!

Шановні парафіяни та прихожани 
храму  Св. Володимира! Щиро просимо Вас з 
пошаною ставитися до правил поведінки у 
церкві та його майна. Все, що ми маємо – це є 
Ваша заслуга. Ми намагаємося тримати храм у 
чистоті щоб Вам було приємно бути у нашому 
спільному домі, де ми з молитвами звертаємося 
до Бога. Це включає, не залишати бюлетені та 
інші елементи у лавках. Особливо просимо 
привчати дітей до цього. Під час та після 
Літургії діти ПОВИННІ бути під наглядом 
батьків. Якщо Ваша дитина не ходить до нашої 
церковної школи, вони не повинні перебувати в 
залі без догляду батьків. Якщо Ваші діти 
користуються олівцями, книжками або 
іграшками, ласкаво просимо прослідкувати 
щоб всі ці речі були поверненні на свої 
відповідні місця. І не забувайте, якщо ви 
виходите останні, будь ласка вимкніть світло.  
Пам’ятaймо, це наш з Вами Храм! Шануймо і 
бережімо його!
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                                                 INVITING ALL CHILDREN 

TO AN ANNUAL EGG HUNT! 
 

SUNDAY, APRIL 9,  
11:30AM 

НЕДІЛЯ, 9 КВІТНЯ 
 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ДІТЕЙ 
НА ПАСХАЛЬНИЙ ПОШУК 

КРАШЕНОК 
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