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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 or/and 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! Seeing then that we have a great High 
Priest who has passed through the heavens, Jesus 
the Son of God, let us hold fast our confession. For 

Браття! Отже, маючи Первосвященика 
Великого, Який перейшов небеса, Iсуса Сина 
Божого, будемо твердо триматися сповiдання 
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we do not have a High Priest who cannot 
sympathize with our weaknesses, but was in all 
points tempted as we are, yet without sin. Let us 
therefore come boldly to the throne of grace, that 
we may obtain mercy and find grace to help in 
time of need. For every high priest taken from 
among men is appointed for men in things 
pertaining to God, that he may offer both gifts and 
sacrifices for sins. He can have compassion on 
those who are ignorant and going astray, since he 
himself is also subject to weakness. Because of this 
he is required as for the people, so also for himself, 
to offer sacrifices for sins. And no man takes this 
honor to himself, but he who is called by God, just 
as Aaron was. So also Christ did not glorify 
Himself to become High Priest, but it was He who 
said to Him: "You are My Son, Today I have 
begotten You." As He also says in another place: 
"You are a priest forever According to the order of 
Melchizedek". 

нашого. Бо ми маємо не такого 
первосвященика, який не може страждати з 
нами в немочах наших, але Такого, Який, 
подiбно до нас, зазнав спокуси в усьому, крiм 
грiха. Тому з дерзновенням приступаймо до 
престолу благодатi, щоб одержати милiсть i 
знайти благодать для своєчасної допомоги. Бо 
кожний первосвященик, який з людей 
обирається, для людей настановляється на 
служiння Боговi, щоб приносити дари й жертви 
за грiхи, який може бути поблажливий до 
неукiв та заблудливих, тому що й сам 
обкладений немiччю, i тому вiн повинен як за 
народ, так i за себе приносити жертви за грiхи. I 
нiхто сам собою не приймає цiєї чести, але 
покликаний Богом, як i Аарон. Так i Христос не 
Сам Собi присвоїв славу бути 
Первосвящеником, але Той, Хто сказав Йому: 
«Ти Син Мiй, Я нинi породив Тебе»; 6 як i в 
iншому мiсцi говорить: «Ти Священик повiк за 
чином Мелхиседековим».

The Lord said to His disciples: "Whoever desires to 
come after Me, let him deny himself, and take up 
his cross, and follow Me. For whoever desires to 
save his life will lose it, but whoever loses his life 
for My sake and the gospel's will save it. For what 
will it profit a man if he gains the whole world, 
and loses his own soul? Or what will a man give in 
exchange for his soul? For whoever is ashamed of 
Me and My words in this adulterous and sinful 
generation, of him the Son of Man also will be 
ashamed when He comes in the glory of His Father 
with the holy angels. And He said to them, 
"Assuredly, I say to you that there are some 
standing here who will not taste death till they see 
the kingdom of God present with power."

Сказав Господь своїм учениками Своїми: хто 
хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме 
хрест свій, і за Мною йде. Бо хто хоче душу 
свою спасти, той погубить її; а хто погубить 
душу свою заради Мене і Євангелія, той спасе її. 
Бо яка користь людині, коли вона придбає 
ввесь світ, а душу свою занапастить? Або що 
дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо 
хтось посоромиться Мене і Моїх слів у роді 
цьому перелюбному і грішному, того 
посоромиться і Син Людський, коли прийде у 
славі Отця Свого з ангелами святими. І сказав 
їм: істинно говорю вам, що деякі з тих, які 
стоять тут, не зазнають смерти, доки не 
побачать Царство Боже, що прийшло в силі.

Everyone attending the 
services is cordially invited to join in fellowship 
over coffee and sweets in the cathedral hall 
immediately following the Liturgy.

Кожний присутній, 
запрошений до церковного залу на каву та 
товариську розмову, після Літургії.
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 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 
are able.

щотижня до 
Jenkintown Food Cupboard (харчової комори) 
приходить багато українців за їжею. Потрібна 
допомога людей, які розмовляють українською 
мовою (які також трохи розмовляють 
англійською), щоб добровільно працювати в 
коморі, щоб краще спілкуватися з Українських 
біженців. Харчова комора розташована в 
Jenkintown United Methodist Church, 328 Summit 
Avenue, Jenkintown, PA. Вони відкриті по 
вівторках з 17:30 до 19:00 і по четвергах з 12:15 
до 14:15. Телефон (215) 274-5720. Будь ласка, 
допоможіть, якщо можете.

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! 

 The cathedral parish is 
always in need of office and general church 
supplies. White paper (size 8 1/2 X 14) for 
publishing of the weekly bulletin. We thank you 
for your continued support, and we appreciate all 
your donations.

Собор 
Св. Володимира завжди потребує ðå÷³ для 
церковного та канцелярського вжитку. 
Потребуються: á³ëèé ïàï³ð (ðîçì³ð 8 1/2 Õ 14) 
äëÿ äðóêóâàííÿ òèæíåâîãî áþëåòåíþ. Якщо ви 
можете допомогти у придбанні цих речей, мè 
áóäåìî ùèðî âäÿ÷í³ âàø³é ïîæåðòâ³.

Various positions 
Український Православний 

Табір «Всіх Святих», який знаходиться у місті 
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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. 

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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