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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 – Andrew Passyn 

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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 Families who have lost their loved 

ones. Those who are wounded or/and missing. Metropolitan Antony, Mykola 
Herasymchuk, Dr. Steven McNulty, Tania Peltekis, Volodymyr Katolik, Lanya, Irene Trypupenko,  Barbara 
Kurman, Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr Shandruk, Evdokia Trypupenko, PM Maryann 
Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann Stryzak, Anna Kowal, Oksana Naber, Cathy Zador, 
Joe Zador, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Orysia Nowosiwsky, Stephen Sheptak, Halyna Boiko, Tamara 
& Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry. All who suffer from coronavirus. 

Timothy, my son: This is a faithful saying and 
worthy of all acceptance. For to this end we both 
labor and suffer reproach, because we trust in the 
living God, who is the Savior of all men, especially 
of those who believe.  These things command and 
teach. Let no one despise your youth, but be an 
example to the believers in word, in conduct, in 
love, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give 
attention to reading, to exhortation, to doctrine. 
Do not neglect the gift that is in you, which was 
given to you by prophecy with the laying on of the 
hands of the eldership. Meditate on these things; 
give yourself entirely to them, that your progress 

Сину Тимофіє! Слово це вiрне i всякого 
прийняття гiдне. Бо ми для того i трудимося i 
ганьбу терпимо, що уповаємо на Бога Живого, 
Який є Спасителем усiх людей, а найбiльше 
вiрних. Проповiдуй це i навчай. Hехай нiхто не 
гордує твоєю молодiстю: але будь взiрцем для 
вiрних у словi, в життi, в любовi, в дусi, у вiрi, в 
чистотi. Доки не прийду, займайся читанням, 
наставлянням, повчанням. Hе занедбуй 
дарування, що перебуває в тобi i дане тобi за 
пророцтвом з покладанням рук священства. 
Про це турбуйся, в цьому перебувай, щоб успiх 
твiй для всiх був очевидний.
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may be evident to all.

At that time, Jesus entered and passed through 
Jericho. Now behold, there was a man named 
Zacchaeus who was a chief tax collector, and he 
was rich. And he sought to see who Jesus was, but 
could not because of the crowd, for he was of short 
stature. So he ran ahead and climbed up into a 
sycamore tree to see Him, for He was going to pass 
that way. And when Jesus came to the place, He 
looked up and saw him, and said to him, 
"Zacchaeus, make haste and come down, for today 
I must stay at your house." So he made haste and 
came down, and received Him joyfully. But when 
they saw it, they all complained, saying, "He has 
gone to be a guest with a man who is a sinner." 
Then Zacchaeus stood and said to the Lord, "Look, 
Lord, I give half of my goods to the poor; and if I 
have taken anything from anyone by false 
accusation, I restore fourfold." And Jesus said to 
him, "Today salvation has come to this house, 
because he also is a son of Abraham; for the Son of 
Man has come to seek and to save that which was 
lost. 

Одного разу, коли Ісус увійшов до Єрихона і 
проходив через нього. І ось один муж на ім’я 
Закхей, він був старший над митарями і чоловік 
був багатий, 3 бажав бачити Ісуса, хто Він; але 
не міг за народом, бо був малий на зріст. І, 
забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб 
побачити Його, бо Він мав проходити біля неї. 
Коли Ісус прийшов на те місце і, глянувши, 
побачив його, сказав йому: Закхею, злізь 
скоріше, бо сьогодні Мені належить бути в тебе 
в домі. І він поспішно зліз і прийняв Його з 
радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, 
що Він зайшов гостити до грішного чоловіка. 
Закхей, вставши, сказав Господеві: Господи, 
половину добра мого я віддам убогим і, якщо 
кого скривдив чим, поверну вчетверо. Ісус 
сказав йому: нині прийшло спасіння дому 
цьому, бо і він син Авраамів. Прийшов бо Син 
Людський знайти і спасти, що загинуло. 

Please turn off or silence 
your cell phones before entering the church, so 
that the Sanctity of this Holy House may be 
preserved. Thank you!

Просимо вилучити 
ваші мобільні телефони під час церковних 
богослужінь. Допоможіть нам зберегти святість 
цього святого храму. Дякуємо!

At the conclusion of 
each Divine Liturgy please close all Liturgy books 
and return them to their proper place. Also, please 
do not leave any church bulletins or other reading 
material in the pews. Let us all do our part to be 
true stewards of our Cathedral by helping to keep 
the Cathedral pews clean and neat. Thank you very 
much for your understanding and cooperation.

По закінченні Богослужінь 
просимо всі літургійні та молитовні книжечки 
поскладати належним чином у лавках. Також 
прохання не залишати бюлетенів чи інших 
речей у лавках. Будьмо відповідальними та 
докладімо також і своїх зусиль, щоб 
підтримувати чистоту і порядок у нашому 
кафедральному храмі. Дякуємо за ваше 
розуміння та співпрацю.
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The Cathedral Choir is 
always looking for new singers. This is spiritually 
rewarding and important ministry to our cathedral, 
glorify the Lord with your voices! We look 
forward to greeting all of you in the choir loft! 

Запрошуємо усіх 
бажаючих приєднатися до нашого 
кафедрального хору і славити Господа даруючи 
Йому свій голос! Чекаємо на вас у хоровій 
частині Собору на другому поверсі! 



5 
 

 



6 
 


