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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 
Dean - Protopriest Taras Naumenko 

Parish Council President – Andrew Passyn 
Choir Director – Karen Ferraro 

CHRIST IS RISEN!                        XPUCTOC BOCKPEC! 

 
 

Happy Mother’s Day  
to all mothers, grandmothers, 

godmothers, stepmothers, 
mentors, and women who love 

with a mother’s heart. 
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Metropolitan Antony, Tania Peltekis, Maria Holubowsky, Barbara Kurman, Anna 
Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr Shandruk, Kyrylo Pasichnyk, Evdokia 

Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann Stryzak, 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. All who suffer from coronavirus. 

Now in those days, when the number of the 
disciples was multiplying, there arose a complaint 
against the Hebrews by the Hellenists, because their 

У цi днi, коли збiльшилася кiлькiсть учнiв, 
виникло нарiкання еллiнiстiв на євреїв за те, що 
вони не дбають про їхнiх удовиць у 
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widows were neglected in the daily distribution. 
Then the twelve summoned the multitude of the 
disciples and said, "It is not desirable that we 
should leave the word of God and serve tables. 
Therefore, brethren, seek out from among you 
seven men of good reputation, full of the Holy 
Spirit and wisdom, whom we may appoint over this 
business; but we will give ourselves continually to 
prayer and to the ministry of the word. And the 
saying pleased the whole multitude. And they 
chose Stephen, a man full of faith and the Holy 
Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, 
Parmenas, and Nicolas, a proselyte from Antioch, 
whom they set before the apostles; and when they 
had prayed, they laid hands on them. Then the 
word of God spread, and the number of the 
disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a 
great many of the priests were obedient to the faith.

повсякденному служінні їм. Тодi дванадцять 
апостолiв, скликавши багато учнiв, сказали: «Hе 
личить нам, залишивши слово Боже, 
пiклуватися про столи. Отже, браття, оберiть з 
помiж себе сiм мужiв доброї слави, сповнених 
Святого Духа i мудрости; їх поставимо на цю 
службу, а ми постiйно перебуватимемо в 
молитвi та служiннi слову». I угодна була ця 
пропозицiя всьому зiбранню; i обрали Стефана, 
мужа, сповненого вiри i Духа Святого, i Филипа, 
i Прохора, i Hиканора, i Тимона, i Пармена, i 
Миколая антиохiйця, наверненого з язичникiв; 
їх поставили перед апостолами, а цi, 
помолившись, поклали на них руки. I ширилося 
слово Боже, i вельми збiльшувалося число 
ученикiв у Єрусалимi; i дуже багато священикiв 
скорилося вiрi.

At that time, Joseph of Arimathea, a prominent 
council member, who was himself waiting for the 
kingdom of God, coming and taking courage, went 
in to Pilate and asked for the body of Jesus. Pilate 
marveled that He was already dead; and 
summoning the centurion, he asked him if He had 
been dead for some time. So when he found out 
from the centurion, he granted the body to Joseph. 
Then he bought fine linen, took Him down, and 
wrapped Him in the linen. And he laid Him in a 
tomb which had been hewn out of the rock, and 
rolled a stone against the door of the tomb. And 
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses 
observed where He was laid. Now when the 
Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the 
mother of James, and Salome bought spices, that 
they might come and anoint Him. Very early in the 
morning, on the first day of the week, they came to 
the tomb when the sun had risen. And they said 
among themselves, "Who will roll away the stone 
from the door of the tomb for us?" But when they 
looked up, they saw that the stone had been rolled 

Одного разу, Прийшов Йосиф із Аримафеї, 
поважний радник, який і сам чекав Царства 
Божого, і насмілився прийти до Пилата просити 
тіло Ісусове. Пилат здивувався, що Він уже 
помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи 
давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав 
тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і 
знявши Його, оповив плащаницею і поклав Його 
у гробі, витесаному в скелі, і привалив камінь 
до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія 
Іосієва дивились, де Його поклали. Як минула 
субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і 
Саломія купили пахощі, щоб піти помазати 
Ісуса. І дуже рано, в перший день після суботи, 
прийшли до гробу, як сходило сонце. І говорять 
між собою: хто відвалить нам камінь від дверей 
гробу? І, глянувши, побачили, що камінь 
відвалений; а він був дуже великий. І, 
увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів 
праворуч і був одягнений у білу одежу; і 
вжахнулися. А він каже їм: не жахайтеся. Ісуса 
шукаєте Назарянина, розп’ятого. Він воскрес — 
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away-for it was very large. And entering the tomb, 
they saw a young man clothed in a long white robe 
sitting on the right side; and they were alarmed. 
But he said to them, "Do not be alarmed. You seek 
Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen! 
He is not here. See the place where they laid Him. 
But go, tell His disciples-and Peter-that He is going 
before you into Galilee; there you will see Him, as 
He said to you. So they went out quickly and fled 
from the tomb, for they trembled and were amazed. 
And they said nothing to anyone, for they were 
afraid. 

Його нема тут. Ось місце, де поклали Його. Але 
йдіть, скажіть ученикам Його і Петрові, що Він 
буде раніше за вас у Галилеї; там Його побачите, 
як Він сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від 
гробу. Охопив їх трепет і жах. І нікому нічого не 
сказали, бо боялися. 

Fr. Taras will gladly visit, 
or bring Holy Communion, to any of our elderly or 
infirm parishioners in their home, nursing home, or 
in the hospital. Should you or someone you know 
wish a visit from Father please do not hesitate to 
contact him to arrange for a convenient day and 
time.

Якщо ви, чи хтось із 
ваших рідних або знайомих які перебувають у 
лікарні, вдома, чи в домі опіки, бажали б щоб 
вас відвідували, дзвоніть, будь ласка, до  
о. Тараса і він дуже радо вiдвiдає вас у зручний 
для вас день і час.

 - Since 
we understand Communion to 

 
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.

Причастя – 

можуть приймати тільки ті, хто є членами 
Православної Церкви, і які підготували себе 
через молитву, піст і 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.

 Help us to 
keep our parish records current by notifying the 
parish office of any errors or changes in names, 
addresses, e-mails and/or phone numbers. It is 
costly to get returned mail with incorrect 
addresses. Your cooperation in this matter will be 
most appreciated.

Якщо ви змінили вашу 
поштову адресу, телефон, або адресу 
електронної пошти, просимо повідомити о. 
Тараса, для того щоб ми мали точні данні для 
адміністративного користування.
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Коли Господа було заарештовано та віддано на тортури і розп’яття, Його налякані учні розбіглися, 
а біля хреста зібралися ті, хто під час земного життя Спасителя, вірно та смиренно Його 
супроводжував. 
Євангеліє розповідає: 

 
Ось хто не злякався осуду юдейських старійшин та можливої розправи - ті, кого деякі звикли 
називати "слабка стать". У відданості своїй вони виявилися сильнішими від більшості чоловіків. 
Але коли минула та субота, під час якої Господь тілом спочивав у гробі, рано вранці жінки взяли 
миро - особливі пахощі, якими в ті часи на Сході намащували тіла мертвих, і пішли до гробу 
Спасителя, аби цим миром намастити Його пречисте тіло. Саме тому в історії назавжди 
закарбувалася назва -  
Від Ангела вони почули звістку про те, що Христос Воскрес, а трохи згодом Господь Сам явився 
мироносицям та промовив:  
Чи вірили вони в те, що знову побачать Господа живим? Навряд. Як і для інших учнів, арешт, 
розп’яття і смерть Спасителя були для них своєрідним фіналом - зі стратою Христа ці тендітні 
жінки втратили сенс подальшого існування. Звичайно, вони продовжували жити заради своїх 
сімей, але жити так, як раніше, повноцінно, кожен день спілкуючись із Учителем, вже було 
неможливо. І все ж любов - безумовна і безмежна - підняла мироносиць серед ночі і змусила бігти 
до місця поховання Христа. Серце ніби говорило їм: 

 
Величезну чисту віру святих жінок було винагороджено. Коли вони наблизилися до могили, 
тільки тут згадавши, що вхід в поховальну печеру завалений важким валуном, то побачили, вхід 
відкрито. Ледве долаючи несподіване заціпеніння, вони заглянули всередину і побачили ангела, 
який сказав їм, що Той, Кого шукають мироносиці, Воскрес і чекає їх у Галилеї. Швидше за все, 
хтось із сучасників на місці цих жінок зніяковів би, вирішивши, що все побачене - галюцинації і 
плід збудженої уяви. 
У цю неділю ми вшановуємо також тих, хто був причетний до поховання Спасителя після Його 
Хресної смерті - двох учнів і послідовників Христових, святих праведних Йосифа 
Аримафейського і Никодима; та разом з ними - й самих жінок-мироносиць: 

 Це ті імена, які донесло до нас 
Святе Письмо, але разом з цими послідовницями Господа ми прославляємо подвиг й інших жінок-
мироносиць, чиї імена не зберегла для нас історія. 
Як відомо, свого часу змій-диявол першою спокусив жінку, тому, напевно, невипадково саме 
жінці - Марії Магдалині - одній із перших серед людей явився після Воскресіння Господь Ісус 
Христос. 
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І саме через Пресвяту Богородицю і Приснодіву Марію прийшов у цей світ Спаситель, і саме її - 
найсвятішу представницю жіноцтва Господь сподобив першою від усього людства пройти через 
тайну Воскресіння. 
Сьогодні воскреслий Христос відкритий для кожного із нас, відкритий для всіх людей. Він дає нам 
можливість змінити своє життя, очистити свої душі, але для цього ми повинні докласти зусилля, 
щоби знайти Його у своєму житті, щоби Він був у нашому серці. Мало є знати, що Христос 
Воскрес. Про це і біси знають, і вжахаються. Нам потрібно знайти воскреслого Христа, щоби Він 
назавжди залишився з нами. І ось, жінки-мироносиці, довідалися від ангела, що Христос воскрес, 
побігли зі страхом, трепетом, жахом шукати воскреслого Христа, і навіть нічого нікому не 
сказали, бо боялися втратити ту благодать, котру вони отримали, боялися, що над ними будуть 
сміятися, що їх не зрозуміють. 
Просімо, щоби і ми не боялися людських обмов, осуджень, не боялися цього грішного світу, але 
зберігали у своїх серцях святу віру та прагнули іти до Христа. А він не забариться. Він здійснить 
чудо: відкриє гріб наших душ, воскресить нас до нового життя з Ним і для Нього. 

 
Over the summer, UOC of USA offers four different camping programs at All Saints Camp in Emlenton, 
PA. These programs create a great opportunity for our children to make new friends, learn about faith 
while having fun, and grow in Christ. If you would like to have your child attend one of the programs 
but you are experiencing financial difficulty – please see Fr. Taras.

Diocesan Church School Camp was developed over 
30 years ago after the success of the UOC of USA's teenage camping program. DCSC is designed to meet 
the needs of youth ages 9-13. 

Teenage Conference is the longest 
standing program put on by OYM. TC has been helping teenagers to grow in faith learn to live a Christ 
centered life for over 50 years. 

Mommy & 
Me/Daddy & Me is celebrating its 15th year and provides wonderful experiences for children 4 –8 years 
old and their parents. 

St. Nicholas 
Program provides an Orthodox camping experience for families with children with disabilities of ANY 
age. 
Під час літніх канікул, Український Православний Табір Всіх Святих, має чотирисесійні табори 
для дітей різного віку. Це надає чудову можливість для наших дітей придбати нових друзів, 
поглибити знання у Православній вірі і просто мати чудовий час. Якщо Ви хотіли б, щоб ваша 
дитина відпочила у цьому таборі, але Ви не маєте фінансової можливості, будь ласка, зверніться 
до о. Тараса. 

Various positions available for different lengths of time: multiple 
week, single week, weekend. Especially needed are female cabin counselors! For more information on 
staff opportunities or questions about our camping program, please contact Natalie Kapeluck-Nixon at 
uocyouth@aol.com or 412-977-2010. 
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