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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 Ferrao 

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 прийняття Євхаристії  
(Св. Причастя). 
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Fr. Bazyl Zawierucha, Fr. Nestor Kowal, 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, Nina 

and Chester Zalenski, Silvia Onufrey, Marie Komar,  Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor 
Prasko, Henry Kudanovich, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай Сергійович Олійник, Austin, 
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Katherine and Olivia Ball, Athanasios Peltekis and Vera Shapowalenko. 

Brethren! And do this, knowing the time, that now 
it is high time to awake out of sleep; for now our 
salvation is nearer than when we first believed. 
The night is far spent, the day is at hand. Therefore 
let us cast off the works of darkness, and let us put 
on the armor of light. Let us walk properly, as in 
the day, not in revelry and drunkenness, not in 
lewdness and lust, not in strife and envy. But put 
on the Lord Jesus Christ, and make no provision 
for the flesh, to fulfill its lusts. Receive one who is 
weak in the faith, but not to disputes over doubtful 
things. For one believes he may eat all things, but 
he who is weak eats only vegetables. Let not him 
who eats despise him who does not eat, and let not 
him who does not eat judge him who eats; for God 
has received him. Who are you to judge another’s 
servant? To his own master he stands or falls. 
Indeed, he will be made to stand, for God is able to 
make him stand. 

Браття! Так чинiть, знаючи час, що вже пора нам 
вiд сну встати. Бо нинi ближче до нас спасiння, 
нiж коли ми увiрували. Hiч минула, а день 
наблизився: отже, вiдкиньмо дiла темряви i 
зодягнiмось у зброю свiтла. Як удень, будемо 
поводитися благопристойно, не в розгулах i 
пияцтвi, не в перелюбствi й розпустi, не в 
сварках і заздрощах; а зодягнiться в Господа 
нашого Iсуса Христа i піклування про плоть не 
обертайте на похотi. Hемiчного у вiрi приймайте 
без суперечок про погляди. Бо один вiрить, що 
можна їсти все, а немiчний їсть овочi. Хто їсть, 
не зневажай того, хто не їсть; i хто не їсть, не 
осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв 
його. Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед 
своїм Господом стоїть вiн або падає. I буде 
поставлений, бо Господь має силу поставити 
його. 

  
The Lord said: For if you forgive men their 
trespasses, your heavenly Father will also forgive 
you. But if you do not forgive men their trespasses, 
neither will your Father forgive your trespasses. 
“Moreover, when you fast, do not be like the 
hypocrites, with a sad countenance. For they 
disfigure their faces that they may appear to men 
to be fasting. Assuredly, I say to you, they have 
their reward. But you, when you fast, anoint your 
head and wash your face, so that you do not 
appear to men to be fasting, but to your Father 
who is in the secret place; and your Father who 
sees in secret will reward you openly. “Do not lay 
up for yourselves treasures on earth, where moth 
and rust destroy and where thieves break in and 
steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, 
where neither moth nor rust destroys and where 

Сказав Господь: якщо ви прощатимете людям 
провини їхні, то простить і вам Отець ваш 
Небесний. А коли не будете прощати людям 
провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам 
провин ваших. Коли ж постите, не будьте сумні, 
як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, 
щоб показати людям, що постять вони. Істинно 
кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж, 
коли постиш, намасти голову твою і вмий 
обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти 
постиш, але Отцю твоєму, — Який у таїні; і 
Отець твій, Який бачить таємне, воздасть тобі 
явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і 
тля точать і де злодії підкопують і крадуть. 
Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля 
не точать і де злодії не підкопують і не крадуть, 
бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. 
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thieves do not break in and steal. For where your 
treasure is, there your heart will be also. 

SUNDAY, FEBRUARY 25, 2018 
SUNDAY OF ORTHODOXY 

YOUTH PROCESSION WITH ICONS 
 

  

 
 
 
 
 
 

НЕДІЛЯ, 25 ЛЮТОГО, 2018 
НЕДІЛЯ ПРАВОСЛАВ’Я 

ДИТЯЧА ПРОЦЕСІЯ З ІКОНАМИ 
 

The Saturday’s of the 
Souls and the Great Lenten season is just around 
the corner. Please submit your Hramotka’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 грамотки отцю Тарасу. 

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.

All baptized/ chrismated 
individuals who actively confess the Orthodox 

Всі охрещені і 
миропомазані особи, які активно ісповідують 
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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 

or $225 per adult individual. If 
you have not yet offered your membership donation for 
this year please do so as soon as possible. If you would 
like to register as a member, please see Fr. Taras. We 
welcome you!

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 

або $225 за одну особу. 
Якщо Ви не внесли ваші членські внески, будь 
ласка полагодьте це як найскорше. Бажаєте 
зареєструватися? Зверніться до о. Тараса. 
Вітаємо всіх! 

 
COFFEE HOUR SCHEDULE 

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

 
February 18 – Cheesefare Sunday,  
                          M/M O. Bilynsky 
February 25 – Zetick Family (Lenten) 
March 4 – Nemeth Family (Lenten) 
March 11 – Victor Holubowsky (Lenten)

Annual Lenten Charitable Drive 

Lenten Retreat, Bethlehem, PA 

Spring Clean-up 

 
Palm Sunday, Jr. UOL Salad Fest 

Deliver Pascha Baskets to Shut-Ins  
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