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Archpastor - His Eminence Metropolitan Antony 
Dean - Protopriest Taras Naumenko 

Parish Council President – Andrew Passyn 
Choir Director – Karen Ferraro 

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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Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, 
Evdokia Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia 

Broyaka, Ann Stryzak, Barbаra Sembrot, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber, Cathy 
Zador, Joe Zador, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Orysia Nowosiwsky, Halyna Palamar, Stephen 
Sheptak, Oleh Rosputko, Halyna Boiko, Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & 
Lisa Curry and John Theissen. All who suffer from coronavirus. 

Brethren! And what agreement has the temple of 
God with idols? For you are the temple of the 
living God. As God has said: "I will dwell in them 
And walk among them. I will be their God, And 

Браття, ви — храм Бога Живого, як сказав Бог: 
оселюся в них, і ходитиму в них, і буду їхнім 
Богом, і вони будуть Моїм народом. І тому 
вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, — 
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they shall be My people." Therefore Come out 
from among them And be separate, says the Lord. 
Do not touch what is unclean, And I will receive 
you." I will be a Father to you, And you shall be 
My sons and daughters, Says the LORD Almighty." 
Therefore, having these promises, beloved, let us 
cleanse ourselves from all filthiness of the flesh 
and spirit, perfecting holiness in the fear of God. 

говорить Господь, — і не доторкайтесь до 
нечистого, і Я прийму вас. І буду вам Отцем, і 
ви будете Моїми синами і дочками, — 
говорить Господь Вседержитель. Отже, 
улюблені, маючи такі обітниці, очистьмо себе 
від усякої скверни плоті і духу, творячи 
святиню в страхові Божому. 

  
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? 
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. 

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. 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 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. 

Due to an increasing number of COVID-
19 infections and the highly contagious Delta 
variant, we strongly encourage everyone, 
regardless of their vaccination status, to wear a 
mask during liturgical services and while indoors 
in any church facility.

У зв’язку зі збільшенням кількості 
інфекцій COVID-19 та дуже заразним 
варіантом Дельти, ми наполегливо закликаємо 
всіх, незалежно від статусу щеплень, носити 
маску під час літургійних служб та в 
церковному залі. 

will be held   on 
Sunday, October 24, following Divine Liturgy in 
two formats, virtual and in-person. Baskets will 
start being called at 1:00pm. Tickets may be 
purchased online at www.stvladsphila.org or  

відбудеться у 
неділю, 24 жовтня, після Божественної 
Літургії, у подвійному форматі, віртуальному і 
фізичному. Квитки можна придбати на вебсайт 
www.stvladsphila.org або в церковному залі  
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in-person today or Saturday 10/23, 11:15am – 
12:30pm. For more information, please contact 
Dori Nemeth at dorinemeth3@gmail.com. 

сьогодні або в суботу, 10/23, поміж 11:15 та 
12:30. З питаннями просимо звертатися до Дорі 
Немет dorinemeth3@gmail.com. Запрошуємо 
Всіх! 

sponsored by the Sr. and 
Jr. UOL Chapters will be held in the month of 
October. We are collecting school supplies to 
benefit the neighboring schools. Supplies needed: 
pens, pencils, markers, glue sticks, copy paper, 
headphones, two-pocket folders, hand sanitizer, 
spiral notebooks, pencil cases. Please place your 
donation in the designated box in the entranceway 
of the cathedral. Thank you for your support!

 шкільного приладдя, 
спонсорами якої є старший та молодший 
відділи УПЛіги, відбудеться протягом жовтня 
місяця. Ми збираємо шкільне приладдя на 
користь сусідніх шкіл. Необхідні матеріали: 
ручки, олівці, фломастери, клей, копіювальний 
папір, навушники, папки, дезінфікуючий засіб 
для рук, спіральні зошити, пенали. Будь ласка, 
складайте ваші пожертви ящик який 
знаходиться у притворі.  Щиро дякуємо вам за 
вашу підтримку! 

The time to 
arrive at the temple is before a service starts. For 
some unknown reason, however, it has become 
customary – or rather a habit – for some 
individuals and families to come late. If you arrive 
after a service begins, try to enter the temple 
quietly and observe what is happening. If a 
scripture selection is being read, or an entrance is 
taking place, or during the Anaphora and 
Consecration, wait until it is finished to quickly 
find a seat. If the celebrant is delivering a sermon, 
stay in the back of the temple until he has finished. 
Try not to interrupt a service by your entrance. By 
the way, the best way to avoid the problem is to 
arrive on time. People who arrive late for the 
Divine Liturgy should not approach for the 
Eucharist.

oдне з найважливiших правил 
пoведiнки у церквi є вчасне прибуття, тoбтo, 
дo пoчатку служби.  Цим ви виявляєте пoвагу i 
дo священника, i дo усiх присутнiх, i дo Бoга. 
Якщo все таки ви спiзнилися на пoчатoк 
служби - спoкiйнo увiйдiть дo храму i 
прислухайтесь дo тoгo, щo вiдбувається у цей 
час. Не хoдiть пo церквi пiд час читання з 
Писання, вхoду, вигoлoшення анафoри та 
oсвячення, oснoвних мoлитoв, прoпoвiдi 
священника - залиштеся там, де ви стoїте, i 
тiльли пiсля тoгo, прoйдiть на свoє мiсце. Саме 
цим ви дoпoмoжете священнику i присутнiм 
прoникнутися Духoм Святoї Лiтургiї. 
Вiруючi якi спiзнилися на Лiтургiю не пoвиннi 
пiдхoдити дo Св. Причастя. 

We ask all parish organizations 
to submit their annual reports for the Annual 
Meeting to Fr. Taras by October 31. Reports 
submitted after the deadline will not be included 
in the booklet. Kindly submit your report via 
email to o.tapac@yahoo.com. Thank you.

всім парафіяльним 
організаціям подати щорічний звіт для 
друкування і буклеті Загальних Зборів до 31 
жовтня. Звіти, подані після назначеної дати, не 
будуть включені до буклету. Будь ласка, 
надішліть звіт но електрону пошту о. Тараса 
o.tapac@yahoo.com. Дякуємо.

 
 

 – це те, що наповнює щоденне життя кожного. Під час комунікації обмінюємось 
думками, знаннями, емоціями. Однак, на жаль, не завжди залишаємось задоволеними після 
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розмов. У чому ж справа? А може в тому, що існує декілька нехитрих правил, які забезпечуть 
якість наших бесід? 

: відкритість. Звісно, усі ми “фільтруємо” специфіку розмов: із шефом на 
роботі, із співробітниками банку, із друзями, у сім’ї тощо говоримо по-різному. Але кожна із 
цих розмов потребує від нас відкритості, тобто готовності зустрітись з іншим. Набір 
шаблонових фраз-відмовок про погоду і т.д. ніколи не змотивують спірозмовника до якісної 
розмови. Навпаки, щирість, вміння виразити свою готовність до прийняття іншого – це вже 
підвалина успішного спілкування. 

: діалог! Так, ми всі невиправні егоїсти. Але для розмови завжди потрібен хтось 
ще, окрім мене, прекрасного. Довгі, детально-виснажливі розмови про себе – це не 
комунікація. Варто навчитись бачити, чи цікаво співрозмовнику тебе слухати, а чи ні. 
Зрештою, щоб виговоритись, можна просто посидіти перед дзеркалом. 

: слухай іншого. Мабуть, кожному з нас доводилось побувати у ситуації, коли я 
говорю – стіни слухають. Це ж образливо, правда? Якщо йдеться про якість спілкування, то 
слухати співбесідника – основоположне завдання. Бо який же тоді сенс? 

 пам’ятай про добрий тон. Ще змалечку всі ми вчимось, що перебивати – не 
надто культурно. Однак з віком все менше про це згадуємо. Добрі манери ніхто не відміняв. І 
вони, насамперед, – це вияв самоповаги. 

не говори для годиться або тому, що треба. Всі ми чудово знаємо, що нічого й 
нікому не мусимо. Більше того, у спілкуванні, бо воно – вияв внутрішнього бажання кожного. 
Не варто вести розмову для годиться. Бесіди мають приносити задоволення, а не втомлювати. 

: будь відвертим. Уміти назвати біле білим, а чорне – чорним, не загортаючи 
все у папірці, – це не нахабство і не вроджена властивість характеру, це насправді – результат 
праці над собою. висловлена тут і зараз об’єктивна критика може й не прибільшить друзів, 
зате може і справді змінити чиєсь життя. 

 готуйся до важливих розмов і до буденних також. І тут не йдеться про 
детальний розписаний план розмови, а про саморозвиток. Читай, будь активним, монітор щось 
цікаве, займайся улюбленою справою – і з тобою буде про що поговорити. 

: усміхайся. Це за замовчуванням. Усмішка здатна налагодити комунікаційні 
потоки навіть тоді, коли слова безсилі. 

: жестикулюй. Постава тіла, вміння підсилювати сказане жестами – це 
мистецтво, до якого варто прагнути. Так розмова стає жвавішою та живішою. 

: не піддавайся емоціям. Нерідко розмови мають підвищений тон звучання. В 
таких випадках слід пригадати, що той, хто володіє собою, – володіє світом. Бо слово – не 
горобець… 
Спробуй застосувати ці поради уже сьогоді і результат не забариться! 
 

The purpose of the Christian life is not to defeat one's human enemies (real or imagined) but rather to 
be faithful to Christ. 
Christ said to love our enemies, because that is how our Father in heaven treats us sinners. 
And from this we can understand that the purpose in loving our enemies, in addition to becoming 
more like our Father, is to win them as brothers for the family of God. 
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If God has given someone the authority to correct someone in their care, then this is the same loving 
purpose. And that is why when we see the saints correcting someone even publicly, it is for their 
salvation and not for their downfall. 
Our culture teaches us to protest everything, to criticize everything, to start a movement against 
everything, and as Christians, we may imagine acting like this makes us the next St. Elias, St. John 
Chrysostom or St. Maximos. But do we actually have that same calling, and are we willing to be the 
ascetics they were and to suffer humbly like they did? 
Most of the time, we're not called by God to correct the people we want to correct. We're just trying 
to get revenge or to puff ourselves up. Offering correction is a dangerous spiritual act outside of that 
calling. 
Parents are called to correct their children, pastors their flocks and teachers their students. 
In the cases when it truly is necessary and we are the ones called to offer it, critique should always be 
given with loving purpose and should direct people to the love, beauty and wholeness of God, just 
like the saints do. 
If we cannot do that, then we have to remain silent and trust that God will provide what is needed. It 
is His Church and His world, after all, not ours, and its well-being does not rest on our shoulders. 

 
 


