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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 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 . 
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Fr. Bazyl Zawierucha, Fr. Nestor Kowal, Joseph Podgurski, Hryhorij Bilous, 
Gregory Karbiwnyk, JT, Kirsten, Andrew Holubowsky, Diane Sufler, Lida Katolik, 
Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Ivan 
Sawchuk, Oksana Naber, Joe Zador, Joe Zador, Jr., PM. Lydia Kowalczuk, Helen 
Wilwert, Lauren Shevchek, Ivan & Tatiana Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia 
Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Maria Maly, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, 

Tamara & Serge Komarowski, Olha Bohuslavsky, Nina and Chester Zalenski, Marie Komar,  Klaudia 
Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor Prasko, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай 
Сергійович Олійник, Austin, Katherine and Olivia Ball, Athanasios Peltekis and Vira Shapowalenko. 

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 

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 
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swear by the greater, and an oath for confirmation 
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. 

клятва на запевнення 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 може вийти інакше, як від 



4 
 

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." 

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. 

Our annual spring clean-
up in preparation for Pascha will take place on 
Lazarus Saturday, March 31  immediately 
following the Divine Liturgy (apprx. 10:45am). 
We would appreciate anyone who can come and 
lend us a helping hand. The more volunteers we 
have the quicker we will finish! 

у Лазареву Суботу, 31 березня, 
після літургії (10:45ранку) ми будемо 
прибирати наш храм до світлого свята Пасхи. 
Запрошуємо всіх бажаючих приєднатисч до 
цього суботника. Робота знайдеться для всіх. 
Приходьте самі, приходьте з сім’єю! 

 We are in Great Lent
until Holy Pascha, which falls on April 8th.  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 on all Saturday evenings of Great 
Lent following Vespers or after any service, as 
well as half-an-hour before the Divine Liturgy on 
Sundays and the Presanctified Liturgy on 
Wednesdays. This is the most perfect way for us, 
Orthodox Christians, to prepare and celebrate the 
Feast of Feasts – Holy Pascha. Please don’t wait 
until Palm Sunday - there are many other 
opportunities.

 Ми перебуваємо в періоді 
Великого Посту аж до Святої Пасхи, яка цього 
року припадає на 8 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 усі суботи 
після Вечірньої служби, або після інших 
служб, наприклад, за півгодини до початку 
Літургії. Це – найкращий шлях приготуватися 
нам, православним християнам, до 
святкування найсвітлішого свята – святої 
Пасхи. Íå ÷åêàéòå äî Âåðáíî¿ íåä³ë³ - áóäüòå 
ãîòîâ³ çàâ÷àñíî!

 Under the 
auspices of the Ukrainian Educational and 
Cultural Center and “Prometheus” Ukrainian 
Male Chorus, our Philadelphia Ukrainian 
community will honor Ukraine’s national bard, 

Під 
патронатом Українського Освітньо 
Культурного Центру і Українського 
Чоловічого Хору „Прометей” відбудеться 
концерт для вшанування великого кобзаря 
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Taras Shevchenko, today at 2:00 p.m. at the 
UECC, 700 Cedar Road, Jenkintown, PA.  The 
program will include Roman Dubenko – Keynote 
Speaker, “Prometheus” Ukrainian Male Chorus, 
Women Bandurists “Berehynia,” Bandurists 
“Shabli Kobzariv,” “Soloveyky” Children’s Choir 
and students from “Our Ukrainian Heritage 
School.” Admission: good will offering.  All are 
invited to attend!   

України, Тараса Григоровича Шевченка, 
сьoгoднi о 2:00 гoдинi, в залі УОК Центру, 700 
Cedar Road, Jenkintown, Pennsylvania. В 
програмі: Роман Дубенко – Святочне Слово, 
Український Чоловічий Хор „Прометей,” 
бандуристки „Берегиня,” бандуристи „Шаблі 
Кобзарів,” учні „Нашої Української Рідної 
Школи,” і діточий хор „Соловейки.”  Вступ: за 
добровільними датками. Закликаємо до 
численної участi. 

UOL LENTEN RETREAT: The Annual UOL 
Lenten Retreat will take place March 24, at Saint 
Francis Center for Renewal, Bethlehem, PA. Cost: 
$45pp includes breakfast, lunch and dinner. For 
more info contact Oleh or Natalie Bilynksy at 
nsufler@aol.com or 610-892-7315.

Ð³÷íèé äóõîâíèé 
ñåì³íàð ÓÏË³ãè â³äáóäåòüñÿ 24 áåðåçíÿ â Saint 
Francis Center for Renewal, Bethlehem, PA. 
Реєстрація: $45. Çà ³íôîðìàö³ºþ та 
реєстрацією, ïðîñèìî çâåðòàòèñÿ äî Îëåãà ³ 
Íàòàë³¿ Á³ëèíñüêèõ: nsufler@aol.com àáî (610) 
892-7315.

Join our UOL Chapter 
in morning prayers by conference call. Prayers 
held Monday through Friday, at 7:15am. If you 
are interested in joining, please let Natalie 
Bilynsky (nsufler@aol.com) know and she will 
send you the phone information.  There is no 
obligation to be on the call every day -- people 
can call in when they can make it.  Our hope is to 
grow a community of prayer.  

Старший відділ 
УПЛіги запрошує Вас приєднатися на читання 
ранішніх молитов. Читання відбувається 
щоденно, з понеділка по п’ятницю о 7:15 
ранку. Якщо ви зацікавлені взяти участь у 
цьому важливому заході, будь ласка, 
звертайтеся за повною інформацією до Наталії 
Білинської nsufler@aol.com. Наша мета 
залучить якнайбільше людей до читання 
ранішніх молитов, з’єднавшися невидимими 
нитками в єдину молитовну громаду. 
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                                                                                                  IINNVVIITTIINNGG  AALLLL  CCHHIILLDDRREENN  

TTOO  AANN  AANNNNUUAALL  EEGGGG  HHUUNNTT!!  
  

SSUUNNDDAAYY,,  AAPPRRIILL  11,,    
1111::3300AAMM  

ННЕЕДДІІЛЛЯЯ,,  11  ККВВІІТТННЯЯ  
  

ЗЗААППРРООШШУУЄЄММОО  ВВССІІХХ  ДДІІТТЕЕЙЙ  
ННАА  ППААССХХААЛЛЬЬННИИЙЙ  ППООШШУУКК  

ККРРААШШЕЕННООКК  

  
 

COFFEE HOUR SCHEDULE 
Thank you to the following families and 

individuals for sponsoring the Coffee Hour 
March 18 – Natalie Hursky/Karen Ferraro (Lntn) 
March 25 – M/M A. Shinn (Lenten) 
April 1 – Jr. UOL Salad Fest 
April 8 - PASCHA 
 

Annual Lenten Charitable Drive 

Lenten Retreat, Bethlehem, PA 

Spring Clean-up 

 
Palm Sunday, Jr. UOL Salad Fest 

Deliver Pascha Baskets to Shut-Ins  

 

 


