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

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
прийняттяЄвхаристії (Св. Причастя).
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Fr. Nestor Kowal, PM Maryann Nakonachny, Ann Stryzak, Hryhorij Bilous, Gregory
Karbiwnyk, JT, Kirsten, Andrew & Sophia Holubowsky, Lida Katolik, Wasyl Soroka,
Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber, Joe
Zador, Cathy Zador, Joe Zador, Jr., Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Ivan Jakubenko, Anna
Kuchirka, Orysia Nowosiwsky, Halyna Palamar, Maria Maly, Stephen Sheptak, Oleh
Rosputko, Tamara & Serge Komarowski, Olha Bohuslavsky, Klaudia Pacowska, Elizabeth &
Lisa Curry, Victor Prasko, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай Сергійович Олійник, Austin, Katherine
and Olivia Ball, Athanasios Peltekis and Vira Shapowalenko.

My Son Timothy! This is a faithful saying and worthy of
all acceptance, that Christ Jesus came into the world to
save sinners, of whom I am chief. However, for this
reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ
might show all longsuffering, as a pattern to those who
are going to believe on Him for everlasting life. Now to
the King eternal, immortal, invisible, to God who alone
is wise, be honor and glory forever and ever. Amen.

Сину Тимофіє! Вiрне i всякого прийняття гiдне
слово, що Христос Iсус прийшов у свiт спасти
грiшникiв, серед яких я перший. Та для того я й
помилуваний, щоб Iсус Христос на менi першому
показав усе довготерпiння, як приклад для тих, якi
будуть вiрувати в Hього, для життя вiчного. Царевi
ж вiкiв нетлiнному, невидимому, єдиному,
премудрому Боговi честь i слава на вiки вiчні.
Амiнь.

At that time, as He was coming near Jericho, that a
certain blind man sat by the road begging. And hearing
a multitude passing by, he asked what it meant. So they
told him that Jesus of Nazareth was passing by. And he
cried out, saying, "Jesus, Son of David, have mercy on
me!" Then those who went before warned him that he
should be quiet; but he cried out all the more, "Son of
David, have mercy on me!" So Jesus stood still and
commanded him to be brought to Him. And when he
had come near, He asked him, saying, "What do you

У той час, коли ж наближався Він до Єрихона, один
сліпий сидів край дороги і просив милостині.
Почувши, що повз нього проходить народ, запитав:
що це таке? Йому сказали, що Ісус Назарянин
проходить. Тоді він закричав: Ісусе, Сину Давидів,
помилуй мене! І ті, що йшли попереду,
примушували його замовкнути; а він ще голосніше
кричав: Сину Давидів, помилуй мене! Зупинившись,
Ісус звелів привести його до Себе. Коли той
наблизився до Нього, спитав його: чого ти хочеш від
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want Me to do for you?" He said, "Lord, that I may
receive my sight." Then Jesus said to him, "Receive your
sight; your faith has made you well." And immediately
he received his sight, and followed Him, glorifying God.
And all the people, when they saw it, gave praise to
God.

Мене? Він сказав: Господи, щоб мені прозріти! Ісус
сказав йому: прозри! Віра твоя спасла тебе. І він
умить прозрів і пішов за Ним, славлячи Бога; і всі
люди, побачивши це, віддали хвалу Богові.

Кожний
присутній,
Everyone attending the
services is cordially invited to join in fellowship запрошений до церковного залу на каву та
over coffee and sweets in the cathedral hall товариську розмову, після Літургії.
immediately following the Liturgy.
The 2019 Ukrainian Orthodox
Church Calendars (almanacs) are now available. If
you are interested in purchasing a copy of the
calendar, you may do so in the parish office. The
cost is $20. Please support our Consistory.

2019
Український
Православний
Церковновний
Календар
(альманах). Якщо ви зацікавлені придбати
примірник календаря – завітайте в церковний
офіс. Цiна – $20. Будь ласка, підтримайте нашу
Консисторії.

Everyone is invited
to attend Seminary’s Chapel Feast Day on the day
of Three Holy Hierarchs, Saturday, February 9th.
Hierarchal Divine Liturgy at 10:00am; luncheon to
follow. Address: 1950 Easton Ave., Somerset, NJ
08873.

âñ³ çàïðîøåí³ íà
õðàìîâå ñâÿòî ñåìèíàð³éíî¿ êàïëèö³ Òðüîõ
Ñâÿòèòåë³â, ÿêå â³äáóäåòüñÿ â ñóáîòó, 9 ëþòîãî.
Àðõèºðåéñüêà Ë³òóðã³ÿ î 10:00 ðàíêó. Ï³ñëÿ
Ë³òóðã³¿ - ñâÿòêîâèé îá³ä. Àäðåñà: 1950 Easton
Ave, Somerset, NJ. 08873

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.

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,
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поспілкуйтеся з Богом через молитву і спів.
Please turn off or silence
Просимо вилучити
your cell phones before entering the church, so ваші мобільні телефони під час церковних
that the Sanctity of this Holy House may be богослужінь. Допоможіть нам зберегти святість
preserved. Thank you!
цього святого храму. Дякуємо!
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