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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 – Edward Zetick 
Choir Director – Karen Ferraro 

 
Sunday, October 21, 2018 

9:30 AM - Hierarchal Divine 
Liturgy celebrated by  

His Eminence  
                             Metropolitan Antony 

 
Celebratory Luncheon  

to follow in the  
Cathedral Hall 

Donation: adults - $25 
youth (ages 9-21) - $10 
children (8 under) - Free 

 
 Reservations by October 14th  

Please see or contact Olga Mykhaylyuk  
267.255.6443 or email 

Olgam.realtor@gmail.com 

 
Неділя, 21 жовтня, 2018  

9:30 – Архиєрейська   
Літургія за участю     

Висoкoпреoсвященнoгo        
                          Митрополита Антонія  

 
Святкова трапеза в церковному залі  

після Літургії 
 

Внесок: дорослi - $25  
юнацтво (віком 9-21) - $10  

діти (віком 8 і менше) - безкоштовно 
  

Резервації до 14  жовтня 
Звертайтеся до Ольги Михайлюк 

 267.255.6443 абo Olgam.realtor@gmail.com 
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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.   

 

 

 
Fr. Nestor Kowal, PM Maryann Nakonachny, Ann Stryzak, Hryhorij Bilous, 
Gregory Karbiwnyk, JT, Kirsten, Andrew & Sophia Holubowsky, Lida Katolik, 
Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Ivan 
Sawchuk, Oksana Naber, Joe Zador, Joe Zador, Jr., Helen Wilwert, Lauren 
Shevchek, Ivan Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, 

Maria Maly, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Tamara & Serge Komarowski, Olha Bohuslavsky, Klaudia 
Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor Prasko, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай 
Сергійович Олійник, Austin, Katherine and Olivia Ball, Athanasios Peltekis and Vira Shapowalenko.  
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Brethren! But I make known to you, that the 
gospel which was preached by me is not according 
to man. For I neither received it from man, nor 
was I taught it, but it came through the revelation 
of Jesus Christ. For you have heard of my former 
conduct in Judaism, how I persecuted the church 
of God beyond measure and tried to destroy it. 
And I advanced in Judaism beyond many of my 
contemporaries in my own nation, being more 
exceedingly zealous for the traditions of my 
fathers. But when it pleased God, who separated 
me from my mother's womb and called me 
through His grace, to reveal His Son in me, that I 
might preach Him among the Gentiles, I did not 
immediately confer with flesh and blood, nor did I 
go up to Jerusalem to those who were apostles 
before me; but I went to Arabia, and returned 
again to Damascus. Then after three years I went 
up to Jerusalem to see Peter, and remained with 
him fifteen days. But I saw none of the other 
apostles except James, the Lord's brother. 

Браття! Сповiщаю ж вам, що Євангелiє, яке я 
благовiстив, не є людське; бо я прийняв його i 
навчився не вiд людини, а через одкровення 
Iсуса Христа. Ви чули про мiй попереднiй спосiб 
життя в юдействi, що я жорстоко гнав Церкву 
Божу та руйнував її i перевершував у юдействi 
багатьох ровесникiв моїх у роді моєму, будучи 
надмiрним ревнителем батькiвських моїх 
передань. Коли ж Бог, Який обрав мене вiд 
утроби матерi моєї i покликав благодаттю 
Своєю, благоволив вiдкрити в менi Сина Свого, 
щоб я благовiстив Його язичникам, — я не став 
тодi ж радитися з плоттю i кров’ю i не пiшов у 
Єрусалим до тих, що стали апостолами ранiше 
за мене, а пiшов до Аравiї i знову повернувся в 
Дамаск. Потiм‚ через три роки‚ пiшов я до 
Єрусалима побачити Петра i пробув у нього днiв 
п’ятнадцять. Іншого з апостолiв не бачив нікого, 
тільки Якова, брата Господнього. 

The Lord said to His disciples: as you want men to 
do to you, you also do to them likewise. But if you 
love those who love you, what credit is that to 
you? For even sinners love those who love them. 
And if you do good to those who do good to you, 
what credit is that to you? For even sinners do the 
same. And if you lend to those from whom you 
hope to receive back, what credit is that to you? 

Сказав Господь своїм учиникам: як хочете, щоб 
робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви 
любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? 
Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. 33 І 
якщо ви робите добро тим, хто вам робить 
добро, яка вам за те дяка? Бо і грішники те саме 
роблять. І коли позичаєте тим, від кого 
сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка? Бо і 
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For even sinners lend to sinners to receive as much 
back. But love your enemies, do good, and lend, 
hoping for nothing in return; and your reward will 
be great, and you will be sons of the Most High. 
For He is kind to the unthankful and evil. 
Therefore be merciful, just as your Father also is 
merciful. 

грішники позичають грішникам, щоб стільки ж 
одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро 
творіть і позичайте, нічого не сподіваючись; і 
буде вам нагорода велика, і будете синами 
Всевишнього; бо Він добрий і до невдячних, і 
злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш 
милосердний. 

 will be held   
TODAY, following Divine Liturgy. Baskets will 
start being called at 1:00pm. There is a $5 
admission charge and food will be available for 
purchase. 

 відбудеться 
СЬOГOДНI, після Божественної Літургії. Вхід 
$5. Їжа та пиття будуть запропоновані. 
Запрошуємо Всіх! 

in preparation for our 
Anniversary dinner which will take place on 
Sunday, October21. Please join us on October 20, 
at 9:00am, as well as on October 21, following 
celebratory dinner.

у 
приготуванні до Парафіяльного Свята, яке 
відбудеться 21 жовтня. Будь ласка, приєднайтеся 
до нас 20 жовтня о 9:00ранку, та 21 жовтня, 
опісля святкування.

We ask all parish organizations 
to submit their annual reports for the Annual 
Meeting to Fr. Taras by October 28. Reports 
submitted after the deadline will not be included 
in the booklet. You may submit a hard copy or 
email the report to o.tapac@yahoo.com. Thank 
you.

всім парафіяльним 
організаціям подати щорічний звіт для 
друкування і буклеті Загальних Зборів до 28 
жовтня. Звіти, подані після назначеної дати, не 
будуть включені до буклету. Будь ласка, 
надішліть звіт но електрону пошту о. Тараса 
o.tapac@yahoo.com або подайте оригінал. 
Дякуємо.

The cathedral parish is 
always in need of office and general church 
supplies. White paper (size 8 1/2 х 14) and wine 
“Manischewitz-Concord Grape or Kogor”. We 
thank you for your continued support, and we 
appreciate all your donations.

 Собор 
Св. Володимира завжди потребує речі для 
церковного та канцелярського вжитку. 
Потребуються: білий папір (розмір 81/2 x 14), 
та винo “Manischewitz-Concord Grape або 
Когор”. Якщо ви можете допомогти у 
придбанні цих речей, ми будемо щиро вдячні 
вашій пожертві.

the Divine Liturgy 
does NOT end after Holy Communion, the Divine 
Liturgy ends with veneration of the cross. PLEASE 
remain SILENT until you have entered the parish 
hall so as not to disturb others. Please remember 
that the COFFEE HOUR does NOT begin until 
AFTER the Divine Liturgy has been completed.

ùî Ñâÿòà Ë³òóðã³ÿ íå 
çàê³í÷óºòüñÿ â³äðàçó ï³ñëÿ ïðè÷àñòÿ, à ò³ëüêè 
ï³ñëÿ ö³ëóâàííÿ õðåñòà. Áóäü ëàñêà, çáåð³ãàéòå 
òèøó äî òèõ ï³ð, ïîêè âè íå ââ³éäåòå äî 
öåðêîâíîãî çàëó, ùîá íå òóðáóâàòè ³íøèõ. 
Òàêîæ íàãàäóºìî, ùî êàâà òà ïåðåêóñêà 
ïî÷èíàºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïîâíîãî çàâåðøåííÿ 
Ë³òóðã³¿.
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Покрова Пресвятої Богородиці 
Покрова (Покрови, Святої Покрови, Покрови Пресвятої Богородиці — 14 жовтня) — 
християнське свято, надзвичайно шановане у православному світі й зокрема в Україні, 
Започатковане воно у Візантії, де було збудовано храм Пресвятої Богородиці на честь перемоги 
Константинополя над завойовниками (X століття). Це свято пов’язане з ім’ям святого Андрія. 
Коли місту загрожувала сарацинська навала, святий Андрій під час молитви побачив у небі 
Пресвяту Діву Марію, яка розкрила над християнами свій омофор (покров). Таке заступництво 
Богородиці додало сил візантійцям, і вони дали достойну відсіч чужинцям. 
В Україні свято Покрови набуло широкої популярності. Божа Матір Покрова вважалася 
покровителькою запорозьких козаків. Головним храмом на Січі був Покровський, і престольне 
(храмове) свято відзначали відповідно 14 жовтня. Козаки, ідучи у похід, брали з собою образок 
Покрови як священний оберіг. Пресвяту Богородицю Покрову в Україні також вшановували 
жінки, вважаючи її своєю заступницею. 
Дбайливі господарі уважно спостерігали цього дня за погодою. Якщо вітер дмухав з півдня, 
чекали теплої зими; а «коли на Покров вітер з востока, то зима буде жорстока». Сильний вітер на 
Покрову віщував вітряну весну. Якщо до Покрови ще не відлітали у вирій журавлі, сподівалися 
на затяжну нехолодну осінь. 
До Покрови годилося закінчити всі роботи, пов’язані із землею. Культури, що давали плоди 
«поверх землі», наприклад, капусту чи кукурудзу, ще можна було збирати. А от буряк чи 
картоплю належало викопати раніше. Треба було завершити й сівбу озимини, щоб не турбувати 
землю, не орати, не волочити тощо. Ледачих господарів, які не встигли до цього свята впоратись 
із роботами, лякали тим, що, длубаючись у землі, вони начебто можуть розбудити зміїв, які на 
той час уже заповзли у нори зимувати. Тоді розбуджені гади кусатимуть людей навіть у холодну 
пору року. 
Про добрих господинь казали: «Як прийшла косовиця, то жінка кородиться; як прийшли жнива, 
то й жінка як нежива; а як прийшла Покрова, то й жінка здорова». 
У народі складали безліч приказок-прикмет, пов’язаних із святом Покрови. Говорили: «Прийшла 
Покрова — всохла діброва», «До Покрови думай про пашу для корови», — оскільки пасти худобу 
вже було неможливо через відсутність трави. Отже, з Покрови починалися холоди: «По Покрові 
— по теплові», «Прийшла Покрова, натопи хату без дрова», «По Покрові сиди, чумак, у домі». 
Восени до самої Покрови до дівчат засилали старостів, влаштовували весілля. Перед Покровою 
був найбільш активний шлюбний період. Формально він тривав до Пилипівки — початку 
Пилипівського посту (27 листопада). Насправді ж сваталися тільки до Покрови, а весілля гуляли 
до Дмитра (8 листопада). Мрії дівчат про щасливе заміжжя втілилися у народних приказках: 
«Покрова накриває траву листям, землю — снігом, воду — кригою, а дівчат — шлюбним вінцем»; 
«Покрівонько, Покрівонько, покрий мою голівоньку, хоч наміткою, хоч ганчіркою, аби не 
зосталася дівкою»; «Святая Покровонько, покрий мою головоньку як не хусткою, то онучею, бо 
вже дівкою наскучило». 
Відомо, що одним з обрядів, присвячених зміні соціального статусу, переходу дівчат у стан 
заміжніх жінок, було скидання весільного дівочого вінка і покривання молодої жіночим 
головним убором — наміткою чи хусткою. Відтоді жінка вже не мала права ходити з непокритою 
головою. Про незасватаних дівчат із гумором говорили: «Минула Покрова — заревла дівка, як 
корова»; «До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі нею хоч лавку витри». 
Жінки переказували, що з Покрови на два тижні починається бабине літо. Ці дні — ніби 
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прощання природи з літом, повернення на кілька днів теплої погоди перед тим, як холодна осінь 
остаточно набирала сили. Бабине літо не супроводжувалося жодними специфічними обрядами. 
Храм, храмові, або престольні, свята в Україні відзначають у кожному населеному пункті у дні 
церковного свята своєї парафії. Якщо місцева церква чи собор освячені на честь Миколая, то і 
храм тут святкують удень святого Миколая; якщо церква носить ім’я святого Іллі, то престольне 
свято припадає відповідно на Іллі; а коли храм святили на Покрову, то й храмове свято щороку 
відбувається в день Покрови Пресвятої Богородиці. Якщо церква мала кілька вівтарів, то 
святкували кілька храмів. 
В Україні є багато Покровських церков і монастирів. Зокрема в Києві, на Подолі, збереглася 
архітектурна пам’ятка бароко середини XVIII століття — Покровська церква, збудована за 
проектом видатного архітектора Івана Григоровича-Барського. Широкознаний також і 
Покровський жіночий монастир (1889). На Пріорці є ще одна Покровська церква початку XX 
століття. Вона знаменита тим, що її розписував відомий український художник Іван Іжакевич. 
Храмові свята давали можливість широко спілкуватися не лише родичам, які мешкали в одному 
населеному пункті й належали до однієї парафії, а й тим, хто жив далеко. їздили в гості, 
відвідували близьких. Приймати у цей день гостей вважалося справою честі. Хвалилися один 
перед одним численністю прибулих на храм. Відсутність гостей означала неповагу до господаря, 
який за це піддавався осудові громади. 
До престольного свята ретельно готувалися: свіжими святковими рушниками прикрашали не 
тільки церкву, а й кожну оселю. Варили великий обід, щоб вистачило пригостити гостей. Часто 
біля церкви робили «складку» — спільну трапезу. Для цього зносили продукти і готові страви, 
накривали на церковному подвір’ї столи й частували всіх присутніх. Годування прочан, старців, 
хворих і калік було одним із важливих звичаїв. Обідали після церковної відправи. 
На Київщині подекуди збереглися стародавні назви храмового свята: «Братчина», «Мед», 
«Канун». Це нагадує про традицію готувати до цього дня хмільний мед, а з воску виливати свічки, 
які продавали на користь церкви. 
 
 
 
 

FALL FEST FOR KIDS 

Sunday, October 28, 2018 
St. Vladimir Cathedral Hall 

Pumpkins, games and treats for all! 
Wear your costume after Liturgy  

(no scary costumes please) 
                                  Sponsored by the Jr. UOL Chapter 

 


