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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 

CHRIST IS RISEN!                        XPUCTOC BOCKPEC! 

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.   
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*PLEASE NOTE WE DO NOT KNEEL 
FROM PASCHA TO PENTECOST* 

*УВАГA - МИ НЕ СТАЄМО НА КОЛІНА 
ВІД ПАСХИ ДО П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ * 

 

  

  
 

 

 

Fr. Bazyl Zawierucha, Fr. Nestor Kowal, Zachary Orleckyj, 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.  
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And through the hands of the apostles many signs 
and wonders were done among the people. And 
they were all with one accord in Solomon's 
Porch. Yet none of the rest dared join them, but 
the people esteemed them highly. And believers 
were increasingly added to the Lord, multitudes 
of both men and women, so that they brought the 
sick out into the streets and laid them on beds 
and couches, that at least the shadow of Peter 
passing by might fall on some of them. Also a 
multitude gathered from the surrounding cities to 
Jerusalem, bringing sick people and those who 
were tormented by unclean spirits, and they were 
all healed. Then the high priest rose up, and all 
those who were with him (which is the sect of 
the Sadducees), and they were filled with 
indignation, and laid their hands on the apostles 
and put them in the common prison. But at night 
an angel of the Lord opened the prison doors and 
brought them out, and said, Go, stand in the 
temple and speak to the people all the words of 
this life. 

Руками ж апостолiв творилося в народi багато 
знамень i чудес; i всi однодушно перебували в 
притворi Соломоновому. Iз стороннiх же нiхто 
не наважувався прилучитися до них, а народ 
величав їх. А вiруючих усе бiльше й бiльше 
приєднувалося до Господа, багато чоловiкiв та 
жiнок, так що й на вулицi виносили недужих і 
клали на постелях та лiжках, щоб хоч тiнь 
Петра, який проходив, осiнила кого з них. До 
Єрусалима також сходилося багато людей з 
навколишнiх мiст, якi приносили хворих та 
одержимих нечистими духами, i всi зцiлялися. 
А первосвященик i з ним усi, якi належали до 
єресi саддукейської, сповнилися заздрощiв, 
наклали руки свої на апостолiв i кинули їх до 
загальної в’язниці. Ангел же Господнiй уночi 
вiдчинив дверi в’язницi i, вивiвши їх, сказав: 
«Iдiть i, ставши у храмi, говорiть до народу всi 
цi слова життя». 

  
When it was evening on that day, the first day of 
the week, when the doors were shut where the 
disciples were assembled, for fear of the Jews, 
Jesus came and stood in the midst, and said to 
them, "Peace be with you." When He had said 
this, He showed them His hands and His side. 
Then the disciples were glad when they saw the 
Lord. So Jesus said to them again, "Peace to you! 
As the Father has sent Me, I also send you." And 
when He had said this, He breathed on them, and 
said to them, "Receive the Holy Spirit. If you 
forgive the sins of any, they are forgiven them; if 
you retain the sins of any, they are retained. Now 
Thomas, called the Twin, one of the twelve, was 
not with them when Jesus came. The other 
disciples therefore said to him, "We have seen the 

Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір 
настав, а двері, де учні зібрались де зібралися 
ученики Його, були замкнені з остраху перед 
юдеями, прийшов Ісус і став посередині, і 
каже їм: мир вам! Сказавши це, Він показав їм 
руки, і ноги, і ребра Свої. Ученики зраділи, 
побачивши Господа. Ісус же сказав їм вдруге: 
мир вам! Як послав Мене Отець, так і Я 
посилаю вас. Сказавши це, Він дихнув і 
говорить їм: прийміть Духа Святого. Кому 
відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому 
залишите, залишаться. Фома ж, один з 
дванадцятьох, який звався Близнюком, не був 
тут з ними, коли приходив Ісус. Інші ученики 
сказали йому: ми бачили Господа. Він же 
сказав їм: якщо не побачу на руках Його рани 
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Lord." So he said to them, "Unless I see in His 
hands the print of the nails, and put my finger 
into the print of the nails, and put my hand into 
His side, I will not believe." And after eight days 
His disciples were again inside, and Thomas with 
them. Jesus came, the doors being shut, and stood 
in the midst, and said, "Peace to you!" Then He 
said to Thomas, "Reach your finger here, and 
look at My hands; and reach your hand here, and 
put it into My side. Do not be unbelieving, but 
believing." And Thomas answered and said to 
Him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, 
"Thomas, because you have seen Me, you have 
believed. Blessed are those who have not seen 
and yet have believed." And truly Jesus did many 
other signs in the presence of His disciples, which 
are not written in this book; but these are written 
that you may believe that Jesus is the Christ, the 
Son of God, and that believing you may have life 
in His name. 

від цвяхів і не вкладу пальця мого в рани від 
цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра Його, не 
повірю. Через вісім днів ученики Його знову 
були в домі, й Фома з ними. Прийшов Ісус, 
коли двері були замкнені, став посеред них і 
сказав: мир вам! Потім говорить Фомі: дай 
палець твій сюди і подивись на руки Мої; 
подай руку твою і вклади в ребра Мої, і не 
будь невірним, але вірним. Фома у відповідь 
сказав Йому: Господь мій і Бог мій! Ісус 
говорить йому: ти повірив, тому що побачив 
Мене; блаженні ті, що не бачили й увірували. 
Багато інших чудес сотворив Ісус перед 
учениками Своїми, про які не написано в цій 
книзі. Це ж написано, щоб ви увірували, що 
Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, мали 
життя в ім’я Його. 

1:00pm Oakland Cemetery, Philadelphia, PA. We 
will begin at the end of the cemetery and finish at 
the front of the cemetery. Such schedule will be 
rotated on yearly basis.  

1:00 година панахиди 
на Oakland цвинтарі, Філадельфія, РА. Ми 
почнемо з кiнця цвинтаря і 
продовжуватимемо рухатися до вхoду 
цвинтаря.  

  We would like to thank Karen 
Ferraro, and the entire choir for doing a 
remarkable job for Holy Week and Pascha. We 
would also like to thank Andrew Passyn for 
coordinating the processions on Good Friday and 
Pascha, Tania Peltekis and Vera Shapowalenko 
for coordinating the decorating of the Tomb of 
our Lord and for overseeing children that 
gathered for this event. The Tomb looked 
majestic!!! The Bohen and Kurochka families for 
the beautiful Pascha flowers and to all families 
and children who helped put together and deliver 
paschal baskets to our shut-ins. May the newly 

 висловюється ригенту 
Карен Фераро, та всім хористам, за їхній 
чудовий спів, який радував і духовно 
підтримував нас під час Страсного тижня і 
Пасхи, Андрію Пасину за його очолювання 
церковної процеії,  Тані Пелтекіс і Вірі 
Шаповаленко за оранізацію дітей парафії, які 
чудово прикрасили плащаницю; Родинам Боен 
та Курочка за надзвичайно красиві пасхальні 
квіти, та всім родинам які допомогли 
приготувати і доставити пасхальні кошики для 
хворих та престарілих. Нехай воскреслий 
Господь Бог буде присутнім усіх хто духовно і 
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risen Lord be with you and all others who made 
Holy Week and Pascha a spiritual and joyous 
occasion.

фізично підтримав нашу парафію під час  
Страсного тижня і Пасхи. 

The men of the parish are 
kindly asked to volunteer a few hours of their 
time to help with the preparations for the 
Svyachene – Annual Agape Meal. Your help is 
requested on Saturday, April 21, at 9:00am in the 
parish hall.

Потребуємо допомогу чоловіків парафії для 
підготовки до нашої Пасхальної Трапези – 
Свячене. Чекаємо на вас в суботу, 21 квітня, о 
9:00 годині ранку в парафіяльному залі.

The prayer to 
the Holy Spirit,  said in 
almost every Orthodox prayer service is NOT said 
from Pascha, until the Vespers service for 
Pentecost. Anywhere this prayer occurs it is 
omitted, and until Ascension, is substituted with 
the Paschal Troparion “Christ is Risen”, (read 3 
times). We are like the Apostles, "waiting" for the 
Holy Spirit to come, and the absence of this 
prayer makes a strong statement of our profound 
need for the Holy Spirit. Also, during this time, 
we do not do prostrations or kneel; until the day 
of Pentecost.

Молитва до 
Святого Духа,  яка часто 
читається у щоденних молитвах, НЕ 
ВЖИВАЄТЬСЯ під час квітної тріодії (період 
від Пасхи до П'ятидесятниці). Натімість, 
читаєтся тропар “ Христос воскрес” 3 рази до 
Воснесіння. У цей же період, ми, як апостоли, 
чикаємо на Святого Духа і відсутність цієї 
молитви підкреслює потребу на зшестя 
Святого Духа. Також, у цей же період, ми не 
стаємо на коліна і ми не робимо поклони аж 
до П'ятидесятниці.

 - 
Since we understand Communion to mean that 
we have all things in common, sharing an 
identical Faith, only those who are members of 
the Orthodox Church and who have prepared 
themselves through prayer, fasting and recent 
confession may participate in Holy Communion  
Following reception of Holy Communion, we 
should stay in the church until the conclusion of 
the Liturgy. Our fellowship begins after we 
venerate the Cross and receive the Blessed Bread 
(of which all may partake). If you have questions 
concerning the above, or if you would like to 
become a member of the Church, please feel free 
to speak with Fr. Taras. 

Причастя – (мається на увазі 
спільність у духовному житті, приналежність 
до одного віросповідання) можуть приймати 
тільки ті, хто є членами Православної Церкви, 
і які підготували себе через молитву, піст і 
сповідь. Після отримання Святого Причастя, 
ми повинні залишатися в церкві до 
завершення Літургії. Наше спілкування 
починається після того, як ми поцілуємо Хрест 
і отримаємо просфору (яку можуть брати усі 
присутні). Якщо у вас є питання, до вище 
викладеного, або якщо ви хотіли б стати 
членом Православної Церкви, будь ласка, 
звертайтеся до о. Тарасà.

Please remember that the Church is the house of 
God. Please respect it and refrain from talking.

коли Ви знаходитеся в храмі Божому. Ставтеся 
з повагою до святині і до всіх молющихся.

 Help us to Якщо ви змінили вашу 



6 
 

keep our parish records current by notifying the 
parish office of any errors or changes in names, 
addresses, e-mails and/or phone numbers. It is 
costly to get returned mail with incorrect 
addresses. Your cooperation in this matter will be 
most appreciated. 

поштову адресу, телефон, або адресу 
електронної пошти, просимо повідомити о. 
Тараса, для того щоб ми мали точні данні для 
адміністративного користування.  

 


