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33  MMaayy  22001155  ––  33  ттррааввнняя,,  22001155  
CHRIST IS RISEN!                        XPUCTOC BOCKPEC!  

WWeellccoommee  ttoo  tthhee  GGoodd--LLoovviinngg  aanndd  GGoodd--PPrrootteecctteedd  
CCaatthheeddrraall  PPaarriisshh  ooff  SStt..  VVllaaddiimmiirr  

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. 

ВВііттааєєммоо  ддоо  ББооггооллююббииввооггоо  іі  ББооггооббеерреежжееннннооггоо  
ССооббоорруу  ССвв..  ВВооллооддииммиирраа  

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.   

 

LITURGICAL SCHEDULE ÐÎÇÊËÀÄ ÁÎÃÎÑËÓÆIÍÍß 
*PLEASE NOTE WE DO NOT KNEEL FROM 

PASCHA TO PENTECOST* 
*УВАГA - МИ НЕ СТАЄМО НА КОЛІНА ВІД 

ПАСХИ ДО П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ * 
Today, 4th Sunday of Pascha, of the Paralyzed 
Man. Tone 3. Righteous Tabitha; Translation of the relics of 

Сьогодні, 4-та неділя Пасхи. Неділя про 
розслабленого. Голос 3. Преп. Тавифи . Перенесення 
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Martyr Abramius of Bulgaria. St. Theodore Trichinas (“the 
Hair-shirt Wearer”), hermit near Constantinople. Sts. Gregory 
and Anastasius, Patriarchs of Antioch. St. Anastasius, abbot 
of Sinai. Childmartyr Gabriel of Bilostok. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 
Panachyda for the repose of the soul of +Yaroslava Hrytsay 
req. by Halyna Hrytsay and family. 

мощів мч. Аврамія Болгарського. Прп. Феодора Трихини. 
Свтт. Григорія і Анастасія Синаїта, патріархів 
Антиохійських. Прп. Анастасія, ігумена Синайської 
гори. Мч. немовляти Гавриїла Білостоцького.  
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 
Панахида для б.п. +Ярослави Грицай на прохання 
Галини Грицай та родини.   

Tuesday, 5 May – 6:30PM - Vespers. Вівторок, 5 травня - 6:30 вечора - вечірня. 

Wednesday, 6 May, Mid-Pentecost. Holy 
Glorious Great-martyr, Victory-bearer and 
Wonderworker George. Martyr Alexandra the Empress. 
Martyrs Anatolius and Protoleon. 
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

Середа, 6 травня, Преполовіння 
П’ятидесятниці. Вмч. Юрія Побідоносця. Мц. 
цариці Олександри. Мчч. Анатолія і Протолеона. 
 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

Saturday, 9 May - 4:00PM – Vespers. Субота, 9 травня - 4:00 год. поп. – Вечірня. 

Sunday, 10 May – 5th Sunday of Pascha, of the 
Samaritan Woman. Holy Apostle and Hieromartyr 
Symeon the Kinsman of the Lord. St. Eulogius the Hospitable. 
Ven. Stephen, abbot of the Kyiv Caves and bishop of 
Volodymyr in Volyna. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

Неділя, 10 травня –5-та неділя Пасхи. Голос 4. 
Про самарянку. Ап. і сщмч. Симеона, родича 
Господнього. Прав. Євлогія страннопріїмця. Прп. 
Стефана, ігумена Печерського, єп. Володимир-
Волинського. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

EPISTLE 
The Reading is from the Acts of the Apostles  

(Acts 9:32-42) 

АПОСТОЛ 
З Діянь Святих Апостолів  Читання 

(Діянь 9:32-42) 
Now it came to pass, as Peter went through all parts 
of the country, that he also came down to the saints 
who dwelt in Lydda. There he found a certain man 
named Aeneas, who had been bedridden eight years 
and was paralyzed. And Peter said to him, "Aeneas, 
Jesus the Christ heals you. Arise and make your bed." 
Then he arose immediately. So all who dwelt at 
Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. 
At Joppa there was a certain disciple named Tabitha, 
which is translated Dorcas. This woman was full of 
good works and charitable deeds which she did. But 
it happened in those days that she became sick and 
died. When they had washed her, they laid her in an 
upper room. And since Lydda was near Joppa, and 
the disciples had heard that Peter was there, they sent 
two men to him, imploring him not to delay in 
coming to them. Then Peter arose and went with 
them. When he had come, they brought him to the 

Трапилося, що Петро, коли обходив усiх, 
прийшов і до святих, якi жили в Лiддi. Там 
знайшов вiн одного чоловiка на iм’я Еней, який 
уже вiсiм рокiв лежав на постелi i був 
розслаблений. Петро сказав йому: «Енею! Зцiляє 
тебе Iсус Христос; встань з постелi твоєї». I вiн 
зараз же встав. I бачили його всi жителi в Лiддi i 
Саронi, якi навернулися до Господа. У Іоппiї ж 
була одна учениця на iм’я Тавифа, що значить 
«сарна»; вона була сповнена добрих дiл i творила 
багато милостинi. Сталося ж у тi днi, що вона 
занедужала й померла. Її обмили i поклали у 
світлиці. Лiдда ж була поблизу Іоппiї, тому 
ученики, почувши, що Петро перебуває там, 
послали до нього двох чоловiк просити, щоб вiн 
не забарився прийти до них. Петро, вставши, 
пiшов з ними; i коли вiн прийшов, завели його у 
світлицю, i всi вдови iз слiзьми стали перед ним i 
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upper room. And all the widows stood by him 
weeping, showing the tunics and garments which 
Dorcas had made while she was with them. But Peter 
put them all out, and knelt down and prayed. And 
turning to the body he said, "Tabitha, arise." And she 
opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. 
Then he gave her his hand and lifted her up; and 
when he had called the saints and widows, he 
presented her alive. And it became known 
throughout all Joppa, and many believed on the 
Lord. 

показували сорочки та плаття, що їх робила 
Сарна, живучи з ними. Петро вислав усiх i, 
ставши на колiна, помолився, i, звернувшись до 
тiла, сказав: «Тавифо, встань». I вона вiдкрила 
свої очi i, побачивши Петра, сiла. Вiн подав їй 
руку, пiдвiв її i, покликавши святих i вдовиць, 
поставив її перед ними живою. Це стало вiдомим 
по всiй Іоппiї, i багато хто увiрував у Господа. 

GOSPEL 
The Holy Gospel According to St. John 

(John 5:1-15) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Іоана Святого Євангелія Читання 

(Іоана 5:1-15) 
At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now there 
is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, which is 
called in Hebrew, Bethesda, having five porches. In 
these lay a great multitude of sick people, blind, lame, 
paralyzed, waiting for the moving of the water. For 
an angel went down at a certain time into the pool 
and stirred up the water; then whoever stepped in 
first, after the stirring of the water, was made well of 
whatever disease he had. Now a certain man was 
there who had an infirmity thirty-eight years. When 
Jesus saw him lying there, and knew that he already 
had been in that condition a long time, He said to 
him, "Do you want to be made well?" The sick man 
answered Him, "Sir, I have no man to put me into 
the pool when the water is stirred up; but while I am 
coming, another steps down before me." Jesus said 
to him, "Rise, take up your bed and walk." And 
immediately the man was made well, took up his bed, 
and walked. And that day was the Sabbath. The Jews 
therefore said to him who was cured, "It is the 
Sabbath; it is not lawful for you to carry your bed." 
He answered them, "He who made me well said to 
me, 'Take up your bed and walk.' "Then they asked 
him, "Who is the Man who said to you, 'Take up 
your bed and walk'?" But the one who was healed did 
not know who it was, for Jesus had withdrawn, a 
multitude being in that place. Afterward Jesus found 
him in the temple, and said to him, "See, you have 
been made well. Sin no more, lest a worse thing 
come upon you." The man departed and told the 
Jews that it was Jesus who had made him well. 

Одного разу, прийшов Ісус до Єрусалима. В 
Єрусалимі ж біля Овечих воріт є купальня, що 
по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала п’ять 
критих входів. У них лежало багато хворих, 
сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо 
ангел Господній щороку сходив у купальню і 
збурював воду; і хто перший входив після 
збурення води, той одужував, хоч би яку недугу 
мав. Тут був чоловік, який хворів тридцять вісім 
років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, 
що вже довго хворіє, говорить йому: чи хочеш 
бути здоровим? Недужий відповів Йому: так, 
Господи! Але людини не маю, щоб, коли 
збуриться вода, опустила мене в купальню; коли 
ж я приходжу, інший вже поперед мене входить. 
Ісус говорить йому: встань, візьми постіль твою і 
ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і 
пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї 
говорили зціленому: сьогодні субота, і не слід 
було тобі брати постіль свою. Він відповів їм: Хто 
зцілив мене, Той сказав мені: візьми постіль твою 
і ходи. Його спитали: Хто Той Чоловік, Який 
сказав тобі: візьми постіль твою і ходи? А 
зцілений не знав, хто Він, бо Ісус зник у натовпі, 
що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у 
храмі і сказав йому: ось ти одужав; не гріши 
більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. 
Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що Той, Хто 
зцілив його, є Ісус. 
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ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS    ÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍß    
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.  

A NOTE ABOUT PRAYER DURING THE 
PENTECOSTARION PERIOD: The prayer to 
the Holy Spirit, "O Heavenly King", 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. 

ПРИМІТКА ПРО МОЛИТВА: Молитва до 
Святого Духа, "Царю Небесний ", 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 �� �	 

П'ятидесятниці. 

ATTENTION: For the general information of all 
parishioners, visitors and guests of St. Vladimir 
Cathedral. You may fulfill all needed Sacraments of 
the Orthodox Church such as: Baptism, Holy 
Matrimony; Panachyda, Funeral, etc., by notifying the 
pastor in advance. The cathedral does not impose 
set fees for such services. You may contribute to 
the Cathedral, priest or cantor, by making a gift of 
love according to your financial abilities. 

УВАГА: до відома парафіян, прихожан та гостей 
собору Св. Володимира. У храмi Св. Володимира 
Ви можете задовольнити всі церковні треби: 
хрещення, вінчання, панахиди, похорони і.т.д., 
повідомивши про це настоятеля заздалегіть. 
Встановленого прейскуранту цін за всі ці 
послуги собор Св. Володимира не має. Ви 
можете зробити ваш добродійний внесок на храм, 
віддячити священика чи дяка відповідно до ваших 
фінансових можливостей. 

PARISH MEMBERSHIP: All baptized/ 
chrismated individuals who actively confess the 
Orthodox Christian Faith are members of the 
Church. Only registered parishioners, however, can 
take part in parish meetings, vote, etc. Faithful who 
wish to be registered members of the parish must fill 
out registration form and make an annual 
membership donation of $400 per family (children 
may be maintained under the family membership up 
to agе 25 if attending university and are not gainfully 
employed) or $225 per adult individual. Those over 
the age of 80 are not required to make the above 
donations, but we encourage you to support the 
cathedral according to your means. If you have not 
yet offered your membership donation, please do so 
as soon as possible. If you would like to register as a 
member, please see Stephen Revucky for more 

ЧЛЕНСТВО ПАРАФІЇ:  Всі охрещені і 
миропомазані особи, які активно ісповідують  
Св. Православну Віру є членами церкви. Але 
тільки офіційно зареєстровані парафіяни мають 
право брати активну участь у зборах парафії, 
право голосувати, тощо. Вірні, які бажають бути 
зареєстрованими членами парафії, повинні 
виповнити реєстраційний бланк і платити річний 
внесок у сумі $400 за родину (діти до 25 років які 
навчаються в школі, можуть бути записаними під 
сімейним членством) або $225 за одну особу. 
Люди віком 80 років та старше, не забов'язані 
платити членські внески, але ми будемо вдячні за 
ваші пожертви. Якщо Ви не внесли ваші членські 
внески, будь ласка полагодьте це як найскорше. 
Бажаєте зареєструватися? Зверніться до Стефана 
Ревуцького. Вітаємо всіх! 
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information.We welcome all! 
 

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 

 
May 3 –  Druash-McNulty family 

May 10 – Mother’s Day Cake 

May 17 – Unification Banquet 

GREETER SCHEDULE 

 
May 3 – Joshua Oryhon 

May 10 – Hanna Stroutinsky 
May 17 – Daniel Trabocco 
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