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CHRIST IS RISEN!                        XPUCTOC BOCKPEC!  

WWWWWWWWEEEEEEEELLLLLLLLCCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEE        HHHHHHHHOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTT        PPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSCCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAA        TTTTTTTTIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEE        

We would like to  
take this opportunity to 
welcome home 

everyone who has 
come back to  
St. Vladimir’s Cathedral 

this Pascha Sunday! No 
matter what your 
reasons are for being 
away from Church, we 

are HAPPY to see you! We hope the joy you 
feel at this homecoming will enable you to 
make your Pascha Coming Home last! See 
you next Sunday! 
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LITURGICAL SCHEDULE ÐÎÇÊËÀÄ ÁÎÃÎÑËÓÆIÍÍß 
*PLEASE NOTE WE DO NOT KNEEL FROM 

PASCHA TO PENTECOST* 
*УВАГA - МИ НЕ СТÀªМО НА КОЛІНА 
ВІД ПАСХИ ДО П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ * 

Today, THE RESURRECTION OF OUR 
LORD. PASCHA.  

6:00AM - Midnight office. 

6:30AM - Paschal Procession, Matins, Liturgy and 
blessing of Paschal food. 

Сьогодні, СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ 
ВОСКРЕСІННЯ. 

6:00 ранку - Полуношниця. 

6:30 ранку – Обхід, Утреня, Літургія і освячення 
пасок. 
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13 April, Bright Monday, 9:30AM 
Divine Liturgy of St. John Chrysostom. 

13 квітня, Світлий Понеділок, 9:30 ранку 
Літургія св. Іoана Золотоустого 

14 April, Bright Tuesday, 9:30AM 
Divine Liturgy of St. John Chrysostom. 

14 квітня, Світлий Вівторок, 9:30 ранку 
Літургія св. Іoана Золотоустого 

18 April, Bright Saturday, there will be no 
Vespers. Paschal Memorial Services at Lawnview and 
Oakland Cemeteries. 

18 квітня, Світла Субота –Вечірня не 
відбудется. Поминки-панахиди на Lawnview i 
Oakland цвинтарі. 

Sunday, 19 April – Antipascha. 2nd Sunday of 
Pascha, of St. Thomas. Tone 1. St. Eutychius, 
patriarch of Constantinople. St. Platonida of Nisibis. 120 
Martyrs of Persia. Martyrs Jeremiah and Archilias the 
Presbyter. St. Methodius, Equal-to-the-Apostles, enlightener of 
the Slavs. 
8:00 - 8:45 AM - Confessions 
8:30AM - 3rd & 6th Hours 
9:00AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

Неділя, 19 квітня –2-га неділя після Пасхи. 
Антипасха. Св. Ап. Фоми. Голос 1. Свт. 
Євтихія, архиєп. Константинопольського. Прп. 
Платоніди Сірської. Мчч. 120-ти Персидських. Мчч. 
Ієремія і Архилія ієрея. Свт. Мефодія, архиєп. 
Моравського. 
8:00 - 8:45 Сповідь 
8:30- 3-ій і 6-ий Часи 
9:00 - Літургія св. Іoана Золотоустого 

 

EPISTLE 
The Reading is from the Acts of the Apostles  

(Acts 1:1-8) 

АПОСТОЛ 
З Діян Святих Апостолів  Читання 

(Діян 1:1-8) 
The former account I made, O Theophilus, of all 
that Jesus began both to do and teach, until the day 
in which He was taken up, after He through the 
Holy Spirit had given commandments to the 
apostles whom He had chosen, to whom He also 
presented Himself alive after His suffering by many 
infallible proofs, being seen by them during forty 
days and speaking of the things pertaining to the 
kingdom of God. And being assembled together 
with them, He commanded them not to depart from 
Jerusalem, but to wait for the Promise of the Father, 
"which," He said, "you have heard from Me; for 
John truly baptized with water, but you shall be 
baptized with the Holy Spirit not many days from 
now. Therefore, when they had come together, they 
asked Him, saying, "Lord, will You at this time 
restore the kingdom to Israel?" And He said to 
them, "It is not for you to know times or seasons 
which the Father has put in His own authority. But 
you shall receive power when the Holy Spirit has 
come upon you; and you shall be witnesses to Me in 
Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the 
end of the earth. 

Першу книгу я написав тобі, Феофіле, про все, 
що Ісус творив i чого вчив від початку до того 
дня, коли Він вознісся, давши через Святого Духа 
повеління апостолам, яких Він обрав і перед 
якими після страждань Своїх являв Себе живим з 
багатьма вірними доказами, протягом сорока днів 
являючись їм i говорячи про Царство Боже. I, 
зібравши їх, Він звелів їм: «Не відлучайтесь із 
Єрусалима, а чекайте обіцяного від Отця, про що 
ви чули від Мене, бо Iоан хрестив водою, а ви, 
через кілька днів після цього, будете охрещенi 
Духом Святим». Тому вони, зійшовшись, питали 
Його, кажучи: «Чи не в цей час, Господи, 
відновлюєш Ти царство Ізраїлеві?» Він же сказав 
їм: «Не ваша справа знати часи й строки, якi 
поклав Отець у Своїй владi, але ви приймете 
силу, коли зійде на вас Дух Святий; i будете 
Моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї й 
Самарії та аж до краю землі». 

GOSPEL ЄВАНГЕЛІЯ 
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The Holy Gospel According to St. John 
(John 1:1-17) 

Від ІоанаСвятого Євангелія Читання 
(Іоана 1:1-17) 

In the beginning was the Word, and the Word was 
with God, and the Word was God. He was in the 
beginning with God. All things were made through 
Him, and without Him nothing was made that was 
made. In Him was life, and the life was the light of 
men. And the light shines in the darkness, and the 
darkness did not comprehend it. There was a man 
sent from God, whose name was John. This man 
came for a witness, to bear witness of the Light, that 
all through him might believe. He was not that 
Light, but was sent to bear witness of that Light. 
That was the true Light which gives light to every 
man coming into the world. He was in the world, 
and the world was made through Him, and the 
world did not know Him. He came to His own, and 
His own did not receive Him. But as many as 
received Him, to them He gave the right to become 
children of God, to those who believe in His name: 
who were born, not of blood, nor of the will of the 
flesh, nor of the will of man, but of God. And the 
Word became flesh and dwelt among us, and we 
beheld His glory, the glory as of the only begotten of 
the Father, full of grace and truth. John bore witness 
of Him and cried out, saying, "This was He of 
whom I said, 'He who comes after me is preferred 
before me, for He was before me.' "And of His 
fullness we have all received, and grace for grace. 
For the law was given through Moses, but grace and 
truth came through Jesus Christ. 

Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і 
Слово було Бог. Воно було споконвіку в Бога. 
Все через Нього сталось, і без Нього ніщо не 
сталося, що сталося. У Ньому було життя, і життя 
було світлом людям. І світло в темряві світить, і 
темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий 
від Бога; ім’я йому Іоан.  Він прийшов для 
свідчення, щоб свідчити про Світло, щоб усі 
увірували через нього. Він не був світлом, але був 
посланий, щоб свідчити про Світло. Було Світло 
істинне, що освітлює кожну людину, яка 
приходить у світ. У світі був, і світ через Нього 
постав, і світ Його не пізнав. До своїх прийшов, і 
свої Його не прийняли. А тим, які прийняли 
Його, що вірують в ім’я Його, дав силу дітьми 
Божими бути, які не від крови, не від похоті 
плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога 
народилися. І Слово стало плоттю, і вселилося 
між нами, повне благодаті й істини; і ми бачили 
славу Його, славу, як Єдинородного від Отця. 
Іоан свідчить про Нього і голосно каже: це Той, 
про Кого я говорив; Той, Хто йде за мною, став 
попереду мене, бо раніше від мене був. І від 
повноти Його ми всі прийняли і благодать на 
благодать, бо закон був даний через Мойсея; а 
благодать і істина через Ісуса Христа сталися. 

ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS    ÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍß    
Get involved in the life of your parish! 

The success of all parish sponsored events 
depends upon your participation! 

Будьте активними у житті вашої парафії! 
Успіх усіх  парафіяльних заходів залежить 

від вас! 

QUIET WHILE IN CHURCH PLEASE: Please 
remember that the Church is the house of God. 
Please respect it and refrain from talking. 

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

JUST A REMINDER: All of the items in your 
Paschal Basket have been blessed. Please do not 
throw the scraps in the garbage, but bury them in a 
place where no one walks. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, все що залишається після 
освяченої їжі (шкарлупиння від яєць, ковбас, 
тощо) не можна викидати у сміття! Все це треба 
зібрати і закопати у землю. 

PARKING: We kindly ask parishioners and visitors 
of St. Vladimir Cathedral to your park cars in the 

АВТОСТОЯНКА: Ласкаво просимo парафіян 
та відвідувачів Собору Св. Володимира 
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church parking lot. If there are absolutely no parking 
available in the church lot, please park along the 
street and only in the last case in the Rite Aid lot. 
Thank you. 

користуватися церковною автостоянкою. У 
випадку, якщо вільних місць немає, будь ласка 
паркуйте вашу машину на вулиці біля Собору, і 
саме в останньому випадку на стоянці Rite Aid. 

PASCHAL MEMORIAL SERVICES: The 
following is the schedule for memorial services on 
Saturday, April 18: 9:00am – 10:30am Lawnview  
Cemetery, Rockledge, PA. 

11:30am - ??? – Oakland Cemetery, Philadelphia, 
PA. We will begin by the front gate and finish at 
back of the cemetery.  

Sunday, April 19 – St. Andrew’s Cemetery,  

S. Bound Brook, NJ. Memorial services will follow 
the general Panachyda. We will begin at the grave of 
Metropolitan John, following that - we will work 
from the back to the front.  

We appreciate your patience and ask for your 
understanding towards the families with children 
and the elderly.  

ПОМИНКИ: Розклад на поминальну суботу, 18 
квітня: 9 – 10:30 ранку – панахиди на Lawnview  
цвинтарі, Rockledge, PA. 

11:30 ранку до ??? – панахиди на Oakland 
цвинтарі, Філадельфія, РА. Ми почнемo з входу 
цвинтаря і продовжуватимемо рухатися до 
кінця цвинтаря. 

Фомина неділя, 19 квітня: панахиди на 
цвинтарі Св. Андрія, S. Bound Brook, NJ. Перша 
літія на могилі Митрополита Іоана, після цього 
панахиди будуть служитися з кінця цвинтаря і 
продовжуватимемо  рухатися до виходу. 

Ми вдячні за ваше терпіння і просимо вашого 
взаєморозуміння і співчуття до сімей з 
маленькими дітьми, інвалідами та престарілих. 

 A NOTE REGARDING COMMUNION - 
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. 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ТИХ ХТО ПРИЙМАЄ 
ПРИЧАСТЯ – 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 останню 
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. 

THANK YOU VOLUNTEERS: We would like 
to extend our sincere gratitude to all individuals who 
came out on Lazarus Saturday for the spring clean-
up. We thank all of you for your time and efforts. 
May God Bless you!  

ЩИРО ДЯКУЄМО всім нашим добровольцям, 
які знайшли час і прийшли у Лазареву суботу і 
підготували наш храм до Світлого Воскресіння 
Христового.  Нехай Господь Бог благословить 
всіх вас на многії літа! 

HELP NEEDED: 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 25, at 9:00am in the parish hall. 

ПОТРЕБУЄТЬСЯ ДОПОМОГА: Потребуємо 
допомогу чоловіків парафії для підготовки до 
нашого Пасхальної Трапези – Свячене. Чекаємо 
на вас в суботу, 25 квітня, о 9:00 годині ранку в 
парафіяльному залі. 
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PRAYER CORNER 
We ask you to remember in your prayers the sick, hospitalized, those in 
nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy 
recovery and good health are extended to the following individuals who are 

in need of God's healing and grace: 
Fr. John Nakonachny, Oksana Naber, Olga Sawchuk, PM Irene Estocin, PM Lydia 

Kowalczuk, Victor Prasko, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Nichloas Heiko, Tatiana Jakubenko, Anna Kuchirka, Ihor 
Komarowski, Jeannie Karbiwnyk, Orysia Nowosiwsky, Joseph Gladys,  Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Dr. William 
Sembrot, Silvia Onufrey, Marie Komar,  Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Pavlo and Evdokia Shandruk, 
Theodore Pershyn, Jon Bezney, Zenon Forosty, Anatole Masalski, Олейник Миколай Сергеевич, Paul Dawson, Mark 
Tkach, Vira Shapowalenko, George and Lorraine Doroshenko. If there is anyone who is in need of prayers and 
you would like to add them to the prayer corner, please notify Fr. Taras. 

 

              COFFEE HOUR SCHEDULE 
      Thank you to the following families and     
   individuals for sponsoring the Coffee Hour 

 
April 12 – Pascha 

April 19 – Coffee Only 
April 26 - Svyachene 

GREETER SCHEDULE 

 
April 12 – Andrew Passyn 
April 19 – Tod Trabocco 
April 26 – Mark Bohen 

 
 

 

THANK YOU to our baking crew: Maria 
Filipenko, Anna Starshynina, Elvira Trakimas, 
Maria Holubowsky,  Liliya Kurochka, Oksana 
Mandybur, Andrew Passyn, Tamara Procyk, 
Sonia Szewczuk, Larysa Zaika, Ruslana 
Korotinsky, Gregory Telizhenko, Lidia Vavrukh, 
Iryna V., Stanislava Korniuk, Evdokia 
Trypupenko and Maria Kowalenko,  for their 
hard work and dedication. In 2 full days of 
baking they made over 100 paska’s and poppy 
seed, apricot, and nut rolls! 

ДЯКУЄМО: нашим славним працівникам: 
Марії Филипенко, Анні Старшиніній, Елвірі 
Тракімас, Марії Голубовській, Лілії Курочка, 
Оксані Мандибур, Андрію Пасину, Тамарі 
Процик, Соні Шевчук, Ларисі Заїці, Руслані 
Коротинській, Григорію Теліженко, Лідії 
Ваврух, Ірині В.,  Станіславі Корнюк, Євдокії 
Трипупенко та Марії Коваленко за їхю 
невтомну працю. Протягом двох днів, вони 
випекли понад 100 пасок та інших солодощів! 
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