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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 
Dean - Protopriest Taras Naumenko 

Parish Council President – Andrew Passyn 
Choir Director – Karen Ferraro 

 

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 прийняттяЄвхаристії (Св. 
Причастя). 
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Larissa Zaika, Michael Fesnak, Anna Rosputko, Wolodymyr Shandruk, Jurij 
Trypupenko, Andrew Heletkanycz, Fr. Nestor Kowal, Vera Kowal-Krewson, PM 

Maryann Nakonachny, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Elisaveta Buzak, 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, Cathy Zador, Joe Zador, Jr., Helen Wilwert, Lauren Shevchek, 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, Athanasios Peltekis and Vira Shapowalenko.  

 
 

Brethren! But food does not commend us to God; 
for neither if we eat are we the better, nor if we 
do not eat are we the worse. But beware lest 
somehow this liberty of yours become a 
stumbling block to those who are weak. For if 
anyone sees you who have knowledge eating in 
an idol’s temple, will not the conscience of him 
who is weak be emboldened to eat those things 
offered to idols? And because of your knowledge 

Браття! Їжа не наближає нас до Бога: бо, чи їмо 
ми, нiчого не здобуваємо; чи не їмо, нiчого не 
втрачаємо. Однак бережiться, щоб ця свобода 
ваша не стала спокусою для немiчних. Бо коли 
хтонебудь побачить, що ти, маючи знання, 
сидиш за столом у капищi, то совiсть його, як 
немiчного, чи не наверне i його їсти 
iдоложертовне? I вiд твого знання загине 
немiчний брат, за якого помер Христос. А 
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shall the weak brother perish, for whom Christ 
died? But when you thus sin against the brethren, 
and wound their weak conscience, you sin against 
Christ. Therefore, if food makes my brother 
stumble, I will never again eat meat, lest I make 
my brother stumble. Am I not an apostle? Am I 
not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? 
Are you not my work in the Lord? If I am not an 
apostle to others, yet doubtless I am to you. For 
you are the seal of my apostleship in the Lord. 

грiшачи таким чином проти братiв i вражаючи 
немiчну совiсть їхню, ви грiшите проти Христа. 
Тому, якщо їжа спокушає брата мого, не буду 
їсти м’яса повiк, щоб не спокусити брата мого. 
Чи не апостол я? Чи не вiльний я? Чи не бачив я 
Iсуса Христа, Господа нашого? Хiба не моє дiло 
ви у Господi? Якщо для iнших я не апостол, то 
для вас апостол; бо печать мого апостольства — 
ви у Господi. 

  
The Lord said: When the Son of Man comes in His 
glory, and all the holy angels with Him, then He 
will sit on the throne of His glory.  All the nations 
will be gathered before Him, and He will separate 
them one from another, as a shepherd divides his 
sheep from the goats. And He will set the sheep 
on His right hand, but the goats on the left.  Then 
the King will say to those on His right hand, 
‘Come, you blessed of My Father, inherit the 
kingdom prepared for you from the foundation of 
the world: for I was hungry and you gave Me 
food; I was thirsty and you gave Me drink; I was a 
stranger and you took Me in; I was naked and you 
clothed Me; I was sick and you visited Me; I was 
in prison and you came to Me.’ “Then the 
righteous will answer Him, saying, ‘Lord, when 
did we see You hungry and feed You, or thirsty 
and give You drink? When did we see You a 
stranger and take You in, or naked and clothe 
You?  Or when did we see You sick, or in prison, 
and come to You?’ And the King will answer and 
say to them, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as 
you did it to one of the least of these My 
brethren, you did it to Me.’ “Then He will also 
say to those on the left hand, ‘Depart from Me, 
you cursed, into the everlasting fire prepared for 
the devil and his angels: for I was hungry and you 
gave Me no food; I was thirsty and you gave Me 
no drink; I was a stranger and you did not take 
Me in, naked and you did not clothe Me, sick and 
in prison and you did not visit Me.’ “Then they 
also will answer Him, saying, ‘Lord, when did we 

Сказав Господь: Коли ж прийде Син Людський у 
славі Своїй і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на 
престолі слави Своєї, і зберуться перед Ним усі 
народи; і відділить їх одних від одних, як пастир 
відділяє овець від козлів. І поставить овець 
праворуч Себе, а козлів — ліворуч. Тоді скаже 
Цар тим, які праворуч від Нього: прийдіть, 
благословенні Отця Мого, успадкуйте Царство, 
уготоване вам від створення світу. Бо голодував 
Я, і ви дали Мені їсти; спраглим був, і ви напоїли 
Мене; був подорожнім, і ви прийняли Мене; був 
нагим, і ви зодягли Мене; був недужим, і ви 
відвідали Мене; у в’язниці був, і ви прийшли до 
Мене. Тоді скажуть Йому праведники у 
відповідь: Господи! Коли ми бачили Тебе 
голодним, і нагодували? Або спраглим, і 
напоїли? Коли ми бачили Тебе подорожнім, і 
прийняли? Або нагим, і зодягли? Коли ми 
бачили Тебе недужим або у в’язниці, і прийшли 
до Тебе? І Цар скаже їм у відповідь: істинно 
кажу вам: зробивши це одному з цих братів 
Моїх менших, Мені зробили. Тоді скаже й тим, 
які ліворуч від Нього: ідіть від Мене, прокляті, у 
вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам 
його. Бо голодував Я, і ви не дали Мені їсти; 
спраглим був, і ви не напоїли Мене; був 
подорожнім, і не прийняли Мене; був нагим, і не 
зодягли Мене; недужим і у в’язниці, і не 
відвідали Мене. Тоді й вони скажуть Йому у 
відповідь: Господи! Коли ж ми бачили Тебе 
голодним, або спраглим, чи подорожнім, або 
нагим, або недужим, або у в’язниці і не 
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see You hungry or thirsty or a stranger or naked 
or sick or in prison, and did not minister to You?’  
Then He will answer them, saying, ‘Assuredly, I 
say to you, inasmuch as you did not do it to one 
of the least of these, you did not do it to Me.’ And 
these will go away into everlasting punishment, 
but the righteous into eternal life.” 

послужили Тобі? Тоді скаже їм у відповідь: 
істинно кажу вам: не зробивши цього одному з 
менших цих, Мені не зробили. І підуть ці на 
вічні муки, а праведники в життя вічне. 

 The Parish Board will meet on 
Thursday, February 27, at 7:00PM. All Parish 
Board members kindly asked to attend.

ùî íàñòóïí³ çáîðè 
Ïàðàô³ÿëüíî¿ Óïðàâè â³äáóäóòüñÿ в четвер, 27 
лютого, о 7:00 вечора. Ïðîñèìî âñ³õ ÷ëåí³â 
óïðàâè ïðèéíÿòè ó÷àñòü.

The Saturdays of the 
Souls and the Great Lenten season is just around 
the corner. Please submit your Hramatka’s 
(Memorial books) to Fr. Taras, if you wish to have 
your loved ones commemorated during the special 
services.

Якщо ви бажаєте пом’янути 
ваших рідних та близьких в Поминальні Суботи 
під час Великого Посту, будь ласка подайте ваші 
грамaтки отцю Тарасу.

At the conclusion of 
each Divine Liturgy please close all Liturgy books 
and return them to their proper place. Also, please 
do not leave any church bulletins or other reading 
material in the pews. Let us all do our part to be 
true stewards of our Cathedral by helping to keep 
the Cathedral pews clean and neat. Thank you 
very much for your understanding and 
cooperation.

По закінченні Богослужінь 
просимо всі літургійні та молитовні книжечки 
поскладати належним чином у лавках. Також 
прохання не залишати бюлетенів чи інших 
речей у лавках. Будьмо відповідальними та 
докладімо також і своїх зусиль, щоб 
підтримувати чистоту і порядок у нашому 
кафедральному храмі. Дякуємо за ваше 
розуміння та співпрацю.

Isn’t it great to come 
to church and see friends and family members? 
But wait until coffee hour to say “Hi” to them. It 
just isn’t appropriate to greet people and have a 
conversation with them in the church temple. 
Besides being disrespectful towards God, it is rude 
towards the other people in the church who are 
trying to worship. Talk to God while in church 
through your prayers, hymns, and thanksgiving, 
and to your friends in the hall afterwards.

Ми всі маємо 
чудову можливість зібратися по неділях для 
молитви і щоб поспілкуватися з нашими 
близькими та друзями. Для спілкування, ми 
запрошуємо Вас на каву після Літургії. Під час 
Богослужінь - ми просимо Вас дотримуватися 
тиші і надати можливість іншим перебувати в 
молитовному стані. Ваші розмови можуть 
відволікати від молитви, святих читань та 
духовного співу. То ж коли в храмі, 
поспілкуйтеся з Богом через молитву і спів.
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Meatfare Sunday 
Join us for a Meatfare Lunch 

TODAY 
Immediately Following Divine Liturgy 

Donation:   $15 adults 
$5 for children and young adults above 8 and no 

charge for children 7 and under 
*********************************************************** 

Запрошуємо всіх на М’ясопустний Обід 
СЬОГОДНІ 

відразу після Літургії. 
Дар: $15 для дорослих  
$5 для дітей віком 8+ 

Безкоштовно для дітей віком 7 і менше 
 

Online: 
Text message: 

Text  to give $50 to the General Fund 
The first time you text to donate, you will receive a link to set up your 
ACH via your bank account, so donations can be processed 
automatically. You can set up recurring donations online, too! 
Any questions, please contact Stephen Revucky (srevucky@gmail.com) 
in the office or via e-mail. 
 

Онлайн: 
Надiшлiть SMS на нoмер: 

Надішліть SMS  - ваша пожертва ($50) на загалний церковний фонд. 
Коли ви вперше надішлете SMS, ви отримаєте веб-линк для пiд’єднання 
“ACH” з банківського рахунку. Вашi пoжертви мoжуть бути пoвтoрними. 
 
Питання? Звертайте до Степана Ревуцького (srevucky@gmail.com) в офісі 
абo через e-mail. 
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Lenten Vespers – Sponsored by the Orthodox 
Brotherhood of Philadelphia 
(All services begin at 4PM) 

 

Sunday of Orthodoxy- 1st Sunday (3/8) 
Ss Peter and Paul, Wilmington 
1406 Philadelphia Pike, 19809 
Sunday of St. Gregory Palamas - 2nd Sunday (3/15) 
St Mark Church, Wrightstown 
452 Durham Rd, 18940 
Sunday of the Precious Cross - 3rd Sunday (3/22) 
Holy Trinity Church, Pottstown 
1236 Juniper St, 19464 
Sunday of St. John of the Ladder - 4th Sunday 
(3/29) 
St George Church, Upper Darby 
8210 W. Chester Pike, 19082 
Sunday of St. Mary of Egypt - 5th Sunday (4/5) 
St John Chrysostom, Philadelphia 
237 N 17th Street, 19103 

SUNDAY, MARCH 8, 2020 
SUNDAY OF ORTHODOXY 

YOUTH PROCESSION WITH 
ICONS 

 

 
 

НЕДІЛЯ, 8 БЕРЕЗНЯ, 2020 р. 
НЕДІЛЯ ПРАВОСЛАВ’Я 
ДИТЯЧА ПРОЦЕСІЯ З 

ІКОНАМИ 

 

 


