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Holy Family Cathedral
Катедра Пресвятої Родини

Duke Street (off Oxford Street), London W1K 5BQ
Tel. / Тел.: +44 (0)20 7629 1534

Email / Е-пошта: cathedral@ucc-gb.com
Facebook: www.facebook.com/UkrainianCatholicCathedralOfTheHolyFamily/

Web / Мережа: www.ucc-gb.com/cathedral
Very Rev. Mykola Matwijiwskyj – Pastor / Всечесний отець Микола Матвіївський – Парох

Fr. Andriy Chornenko – Assistant / Отець Андрій Чорненько – Сотрудник

Schedule of Divine Services Розклад Богослужіння
8th Sunday after Pentecost

🕂 The Dormition of Saint Anna, Mother of
the Most Holy Theotokos

The Holy Women Olympiada and Eupraxia
(5th c.)

Divine Liturgy

Sunday  7/8    Неділя  

08:00, 10:00, 12:00, 17:00

Неділя 8-ма по П’ятдесятниці
🕂 Успення святої Анни, матері Пресв.

Богородиці
Пам’ять свв. жінок Олімпіяди і

Євпраксії (5 ст.)
Божественна Літургія

9th Week after Pentecost
The Holy Hieromartyr Hermolaus and

Those with Him (286–305)
Holy Venerable-Martyr Parasceve

Divine Liturgy

Monday  8/8    Понеділок  

18:15

Тиждень 9-ий по П’ятдесяниці
Святого священномученика Єрмолая і

тих, що з ним (286–305)
Св. прпмч. Параскеви

Божественна Літургія
🕂 The Holy Great Martyr and Healer Pan-

teleimon (286–305)
Our Holy Father Clement the Wonder-

worker, Archbishop of Okhrid (910)
Divine Liturgy

Tuesday  9/8    Вівторок  

07:00, 18:15

🕂 Св. влкмч. й цілителя Пантелеймона
(286–305)

Св. Климента, архиєп. Охридського, чу-
дотворця (910)

Божественна Літургія
The Holy Apostles and Deacons Prochor,
Nicanor, Timon and Parmenas (1st–2nd c.)

Divine Liturgy

Wednesday  10/8    Середа  

07:00, 18:15

Свв. апп. і дияконів Прохора, Никанора,
Тимона й Пармена (1-2 ст.)

Божественна Літургія
The Holy Martyr Callinicus

Divine Liturgy
Thursday  11/8    Четвер  

07:00, 18:15
Св. мч. Калініка

Божественна Літургія
The Holy Apostles Silas and Silvanus and

Those with Them
Divine Liturgy

Friday  12/8    П’ятниця  
🐟

07:00, 18:15

Святих апостолів Сили і Силуана, і
тих, що з ними

Божественна Літургія
🕃 Forefeast of the Procession of the Pre-

cious and Life-Giving Cross of the Lord
Holy and Just Eudocimus (840)

Divine Liturgy

Saturday  13/8    Субота  

08:00

🕃 Передсвяття походу з чесним і жи-
вотворящим Хрестом Господнім
Св. і праведного Євдокима (840)

Божественна Літургія
Sunday services
Great Vespers
Divine Liturgy

17:00
18:15

Недільні служби
Велика Вечірня

Божественна Літургія
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9th Sunday after Pentecost
🕃 The Procession with the Holy Relics of the

Precious and Life-Giving Cross of the Lord
Holy Seven Maccabees, their mother So-

lomonia, and their teacher Eleazar (166 BC)
Start of the Dormition Fast

Divine Liturgy

Sunday  14/8    Неділя  

08:00, 10:00, 12:00, 17:00

Неділя 9-та по П’ятдесятниці
🕃 Похід із чесним Древом чесного і жи-

вотворящого Хреста
Свв. сімох мчч. Макавеїв, і матері їх Со-

ломії, і старця Єлеазара (166 д.Х.)
Початок Успенського посту

Божественна Літургія
Confession: heard daily before Divine Liturgy. Сповідь: щодня перед Божественною Літургією.
When visiting the cathedral we ask that you wear a 

mask.
Під час відвідування катедри просимо носити 

маску.
Baptisms, Weddings, Funerals: please ring +44 (0)20 

7629 1534.
Хрестини, Вінчання, Похорони: просимо дзвони-

ти на +44 (0)20 7629 1534.

Other London Communities Інші Спільноти Лондона
Daughter Parish

Divine Liturgy every Sunday at 16:30, in St. Francis 
of Assisi Catholic Church, 160 The Grove, Stratford, 
London, E15 1NS.

Дочерна Парафія
Божественна Літургія кожної неділі о 16:30, у St. 

Francis of Assisi Catholic Church , 160 The Grove, 
Stratford, London, E15 1NS.

Mission Points
* Cambridge:  From 13th August.  Blackfriars Church, 

Buckingham Road, Cambridge CB3 0DD.  Every Sat-
urday at 15:00.

* Luton:  From 4th September.  Luton Ukrainian Club, 6 
Cromwell Hill, Luton LU2 7PY.  Every Sunday at 14:00.

* Tooting Bec:  From 11th September.  St Anselm’s Cath-
olic Church, 9 Tooting Bec Road, London SW17 8BS. 
Every Sunday, time to be confirmed.

Місійні Точки
* Кембридж:  Від 13-го серпня.  Blackfriars Church, 

Buckingham Road, Cambridge CB3 0DD.  Щосуботи,
о 15:00.

* Лутон:  Від 4-го вересня.  Luton Ukrainian Club, 6 
Cromwell Hill, Luton LU2 7PY.  Щонеділі о 14:00.

* Тутінґ Бек:  Від 11-го вересня.  St Anselm’s Catholic 
Church, 9 Tooting Bec Road, London SW17 8BS.  
Щонеділі, година уточнюється.

Cathedral open during the day Катедра відкрита упродовж дня
At this tragic time for all our Ukrainian people, our 

church will be continuously open from 10:00 to 20:00
during the week. We invite those who during the day
have the opportunity to come to pray, to light a 
candle, to be in peace.

У цей трагічний час для всього нашого україн-
ського народу наш храм буде постійно відкритий
із 10:00 до 20:00 у продовж тижня. Запрошуємо 
тих хто упродовж дня має можливість прийти 
помолитися, запилити свічу, побути в тиші.

At the Sunday Divine Liturgy На недільній Божественній Літургії
Troparion of the Resurrection  , tone 7  :  By Your cross 

You destroyed death; * You opened Paradise to the 
thief; * You changed the lamentation of the myrrh-
bearers to joy, * and charged the apostles to pro-
claim * that You are risen, O Christ our God, * offer-
ing great mercy to the world.

Тропар воскресний  , глас 7  :  Розруши́в Ти хрестом́
Твоїм́ смерть, * отвори́в Ти розбій́никові рай, * 
миронос́ицям плач переміни́в єси́, * і апос́толам
проповід́ати повелів́ єси́, * що воскрес́ Ти, Хри́-
сте Бож́е, * даючи́ світ́ові вели́ку ми́лість.
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Troparion of the Feast, tone 4:  O godly-minded 
Anna, * you bore in your womb the pure Mother of 
God who gave birth to Life. * Rejoicing, therefore, 
in glory * you have passed today to a heavenly in-
heritance, * where those who exult have their 
dwelling. * There you intercede for the forgiveness 
of sins * of those who love you, O ever-blessed one.

Тропар   свята  ,   глас 4  :  Життя ́роди́тельку – чи́сту 
Богомат́ір * в утроб́і носи́ла Ти, богомуд́ра А́нно.
* Тому,́ у слав́і радію́чи, ни́ні перестав́илася Ти 
до небес́ного прийняття,́ * де житло ́тих, що 
веселят́ься, * прос́ячи прогріш́ень прощен́ня * 
для тих, що в любов́і тебе ́почитаю́ть, присно-
блажен́на.

† Glory be to the Father and to the Son * and to the 
Holy Spirit.

† Слав́а Отцю́, і Си́ну, * і Святом́у Дух́ові.

Kontakion of the Resurrection  ,  
tone 7:  No longer shall the
dominion of death be able to
hold humanity, * for Christ
went down shattering and
destroying its powers. * Hades
is bound. * The prophets exult
with one voice. * The Saviour
has come for those with faith,
saying: * “Come forth, O faith-
ful, to the resurrection.”

Кондак воскресний  , глас 7  :  
Вже біл́ьше влад́а смер́тна 
не змож́е людей́ держат́и, * 
Христос́ бо зійшов́, сокру-
шаю́чи й розоряю́чи си́ли її.́
* Зв’яз́ується ад, * пророќи 
соглас́но рад́уються, * 
представ́ Спас, мов́лячи 
тим, що в вір́і: * Ви́йдіть, ві-́
рні, у воскресін́ня.

Now and for ever * and ever.
Amen.

І ни́ні, і повсякчас́, * і на віќи 
віків́. Амін́ь.

Kontakion of the Feast, tone 2:
We feast to the memory of
the forebears of Christ * as with faith we beseech 
them to help us * and rescue from every affliction *
those who cry out: Our God is with us, * the God 
whose will it was to glorify them.

Кондак   свята  ,     глас 2  :  Праро-́
дичів Христов́их пам́’ять 

праз́нуємо, * з вір́ою прос́ячи їх пом́очі, * щоб 
ізбав́илися від усяќої скор́би всі, що кли́чуть: * 
Бог наш з нам́и, що їх прослав́ив, як і благово-
ли́в.

Prokimenon of the Resurrection  , tone 7  :  The Lord 
will give strength to His people; * the Lord will 
bless His people with peace.  (Ps. 28:11)

Прокімен воскресний  , глас 7  :  Господ́ь кріп́ость 
лю́дям своїм́ дасть, * Господ́ь благослови́ть лю́-
дей своїх́ ми́ром.  (Пс. 28:11)

Verse:  Bring to the Lord, O you sons of God; bring to 
the Lord young rams.  (Ps. 28:11)

Стих:  Принесіт́ь Гос́подеві, сини́ Бож́і, принесіт́ь 
Гос́подеві молоди́х баран́ців.  (Пс. 28:11)

Prokimenon of the Feast:  God is wonderful in His 
Saints, * the God of Israel.  (Ps. 67:36)

Прокімен   свята  :  Ди́вний Бог у святи́х Своїх́, * Бог 
Ізраї́лів.  (Пс. 67:36)

Epistle
Sunday:  1 Corinthians 1:10-18, pericope 124

Feast:  Galatians 4:22-31, pericope 210

Апостол
Неділі:  1 Корінтян 1:10-18, зачало 124

Свята: Галатів 4:22-31, зачало 210
rethren, 10I appeal to you, by the name of our 
Lord Jesus Christ, that all of you agree and that 

there be no dissensions among you, but that you be 
B раття, 10благаю вас ім’ям Господа нашого 

Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили; 
щоб не було розколів між вами, але щоб ви були 
Б
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united in the same mind and the same judgment.  
11For it has been reported to me by Chloe’s people 
that there is quarrelling among you, my brethren.  
12What I mean is that each one of you says, “I belong 
to Paul,” or “I belong to Apollos,” or “I belong to 
Cephas,” or “I belong to Christ.”  13Is Christ divided? 
Was Paul crucified for you? Or were you baptised in 
the name of Paul?  10I am thankful that I baptised 
none of you except Crispus and Gaius; 10lest any one 
should say that you were baptised in my name.  10(I 
did baptise also the household of Stephanas. Beyond 
that, I do not know whether I baptised any one else.)
17For Christ did not send me to baptise but to preach 
the gospel, and not with eloquent wisdom, lest the 
cross of Christ be emptied of its power.  18For the 
word of the cross is folly to those who are perishing, 
but to us who are being saved it is the power of God. 
(1 Cor. 1:10-18)

з’єднані в однім дусі і в одній думці.  11Я бо довід-
ався про вас, мої брати, від Хлоїних, що між вами
є суперечки.  12Кажу ж про те, що кожен з вас 
говорить: я Павлів, а я Аполлосів, а я Кифин, а я 
Христів.  13Хіба Христос розділився? Хіба Павло 
був розп’ятий за вас? Або хіба в Павлове ім’я ви 
христилися?  14Дякую Богові, що я нікого з вас не 
христив, крім Крисла та Ґая, 15щоб не сказав хто, 
що ви були хрищені в моє ім’я.  16Христив я теж 
дім Стефана; і більш не знаю, чи христив я кого 
іншого.  17Христос бо послав мене не христити, а 
благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест 
Христа не став безуспішним.  18Бо слово про хрест
– глупота тим, що погибають, а для нас, що 
спасаємося, сила Божа.  (1 Кор. 1:10-18)

Alleluia of the Resurrection  , tone 7  :  It is good to give
praise to the Lord; and to sing to sing to Your name,
O Most High.  (Ps. 91:2)

Алилуя воскресний  , глас 7  :  Блаѓо є сповід́увати-
ся Гос́подеві і співат́и ім́ені Твоєм́у, Всеви́шній.  
(Пс. 91:2)

Verse: To announce Your mercy in the morning and 
Your truth every night.  (Ps. 91:3)

Стих:  Сповіщат́и заран́ня ми́лість Твою́ і іс́тину 
Твою́ на всяќу ніч.  (Пс. 91:3)

Alleluia of the Feast, tone 1:  The salvation of the 
righteous is from the Lord; He is their protector in 
time of trouble.  (Ps. 36:39)

Алилуя   свята  , глас 1  :  Спасен́ня прав́едним від Го́-
спода і оборон́ець Він їм у час́і скор́би.  (Пс. 36:39)

Gospel
Sunday:  Matthew 14:14-22, pericope 58

Feast:  Luke 18:16-21, pericope 36

Євангеліє
Неділі:  Матея 14:14-22, зачало 58
Свята:  Луки 18:16-21, зачало 36

t that time, as Jesus As
saw the great throng, He

had compassion on them, and
healed their sick. 15When it
was evening, the disciples
came to Him and said, “This is
a lonely place, and the day is
now over; send the crowds
away to go into the villages
and buy food for themselves.”  
16Jesus said, “They need not go
away; you give them some-
thing to eat.”  17They said to

A ого часу, побачив Ісус 
силу народу і змило-

сердився над ними та вигоїв
їхніх недужих.  15Як же на-
став вечір, підійшли до ньо-
го його учні й кажуть: – Пу-
стинне це місце та й час ми-
нув уже.  Відпусти людей, 
нехай ідуть по селах та ку-
плять собі поживи.  16Ісус 
сказав їм: – Не треба їм від-
ходити: дайте ви їм їсти.  
17Вони ж мовлять до нього: – 

Т
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Him, “We have only five loaves here and two fish.”  
18And He said, “Bring them here to me.”  19Then He 
ordered the crowds to sit down on the grass; and 
taking the five loaves and the two fish He looked up 
to heaven, and blessed, and broke and gave the 
loaves to the disciples, and the disciples gave them 
to the crowds.  20And they all ate and were satisfied.  
And they took up twelve baskets full of the broken 
pieces left over.  21And those who ate were about five 
thousand men, besides women and children.  22Then 
He made the disciples get into the boat and go be-
fore Him to the other side, while He dismissed the 
crowds.  (Mt. 14:14-22)

Ми маємо тут тільки п’ять хлібів і дві риби.  18Тоді
він каже: – Принесіть мені їх сюди.  19І велівши 
народові сісти на траві, взяв п’ять хлібів і дві ри-
би, підвів очі до неба, поблагословив і розламав 
хліби і дав учням, а учні – людям.  20Всі їли до 
наситу й назбирали куснів, що зосталися, дванад-
цять кошів повних.  21Тих же, що їли, було яких 
п’ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей.  22І 
зараз же заставив учнів увійти до човна й пере-
плисти на той бік раніше від нього, тим часом як 
відпускав народ.  (Мт. 14:14-22)

Communion Verse:  Praise the Lord from the heav-
ens; * praise Him in the highest.  (Ps. 148:1)

Причасний стих:  Хваліт́е Гос́пода з небес́, * хвалі-́
те Його ́в ви́шніх.  (Пс. 148:1)

Also:  Rejoice in the Lord oh you just, * praise befits 
the righteous.  (Ps. 32:1)  Alleluia.  (3)

Також:  Рад́уйтеся, прав́едні, у Гос́поді, * прав́им 
належ́ить похвала.́  (Пс. 32:1)  Алилуя́.  (3)

The Dormition of Saint Anna, Mother of the Most Holy
Theotokos

Успення святої Анни, матері Пресвятої
Богородиці

Information about St. Anna, her husband – the 
righteous Joachim, and how their daughter, the Im-
maculate Virgin Mary, was
born, is described in the Holy
Tradition of the Church, and in
particular in the work called
the Protoevangelium of James.
The word “Protoevangelium”
comes from the Greek lan-
guage and means “before the
Gospel (Good-news)”. This
name reflects the essence of
this work, which describes the
events that took place before
those recorded in the four Gos-
pels, that is, before the birth of
Jesus Christ.

According to this Tradition,
Joachim and Anna came from a
noble family, but did not enjoy any privileges. 
Joachim was a descendant of King David, and Anna – 
the high priest Aaron. They were hard-working and 

Відомості про святу Анну, її чоловіка - 
праведного Йоакима, і про те, як з’явилася на світ

їхня дочка, Пречиста Діва 
Марія, описується в Святому 
Переданні Церкви, а зокрема 
у творі під назвою Протоє-
вангеліє Якова. Слово «Про-
тоєвангеліє» походить з 
грецької мови і означає 
«перед Євангелієм 
(Благовістям)». Ця назва від-
ображає суть даного твору, 
який описує події, що відбу-
лися перед тими, які зафі-
ксовані в чотирьох 
Євангеліях, тобто перед 
народженням Ісуса Христа.

Згідно з цим Переданням, 
Йоаким і Анна походили зі 

знатного роду, однак не користувалися ніякими 
привілеями. Йоаким був нащадком царя Давида, 
а Анна - первосвященника Аарона. Вони були 
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God-fearing, had wealth in the house and would be 
happy – if they had children. At that time, the ab-
sence of children was considered God’s punishment. 
The pious couple endured this “shame of childless-
ness” until old age.

At a certain point, however, Joachim decided to re-
tire in the desert to beg God for grace with a strict 
fast. Left alone, Saint Anna went to the garden and, 
raising her eyes to heaven, began to cry and pray. 
Then the Archangel Gabriel appeared before her, an-
nouncing that she would give birth to a daughter. 
The same was reported to Joachim. The joyful couple
met and made a vow to dedicate their daughter to 
God.

For three years, the elders raised little Mary, and 
then they took her, according to their vow, to the 
Jerusalem temple. A few years after that, at the age 
of 80, Saint Joachim died, and Saint Anna moved to 
live in the temple, where she spent two years with 
her daughter and quietly reposed at the age of 79. 
Saint Anna was buried in Jerusalem. During the time 
of Emperor Justinian, her relics and shroud were ce-
remoniously transferred to Constantinople.

The holy righteous Anna and her husband, Saint 
Joachim, as relatives of Jesus Christ, are called “An-
cestors of God”. Therefore, the Church of Christ hon-
ours the memory of the righteous Joachim and Anna
at all the most important divine services, as well as 
during the Divine Liturgy, at the proskomidia, asking 
for their intercession and help.

працелюбні і богобоязливі, мали достаток у домі 
і були б щасливі, якщо би мали дітей. В той час 
відсутність дітей вважалася Божою карою. Цю 
«ганьбу бездітності» благочестиве подружжя те-
рпіло до самої старості.

В певний момент, однак, Йоаким вирішив 
усамітнитися в пустелі, щоб строгим постом 
вимолити у Бога ласки. Залишившись одна, свята
Анна пішла в сад і, піднявши очі до неба, стала 
плакати і молитися. Тоді перед нею з'явився 
Архангел Гавриїл, звіщаючи, що вона народить 
дочку. Те ж було повідомлено і Йоакимові. 
Зраділе подружжя зустрілося і дало обітницю 
присвятити дочку Богові.

Три роки виховували старці маленьку Марію, а 
відтак відвели Її, згідно зі своєю обітницею, в 
Єрусалимський храм. Через кілька років після 
цього, у 80-річному віці, святий Йоаким помер, а 
свята Анна перейшла жити в храм,  де провела з 
дочкою два роки і в 79 років тихо спочила. Свята 
Анна  була похована в Єрусалимі. За часів 
імператора Юстиніана її мощі й покривало були 
урочисто перенесені до Константинополя.

Святу праведну Анну і її чоловіка, святого 
Йоакима, як родичів Ісуса Христа, називають 
«Богоотцями». Тому Христова Церква вшановує 
пам’ять праведних Йоакима й Анни на всіх 
найважливіших богослужіннях, а також під час 
Божественної Літургії, на проскомидії, просячи 
їх про заступництво і допомогу.

Ukrainian Welcome Centre Український центр підтримки
The Ukrainian Welcome Centre is your single point 

of contact for all essential information for arrival, 
settling and long-term living in the United
Kingdom.  The Centre is a partnership initi-
ative between the Ukrainian Catholic 
Eparchy of the Holy Family in   London   and
the Association of Ukrainians in Great 
Britain (AUGB).

Український   Ц  ентр   П  ідтримки   – це єдиний 
інформаційно-довідковий центр, де Ви маєте змо-

гу отримати усю необхідну інформацію 
щодо прибуття, поселення та облаштуван-
ня на місцях і довгострокового проживан-
ня у Великій Британії.  Центр – це партне-
рська ініціатива між Українською   Като-  

лицькою Єпархією Пресвятої Родини в   Лондоні   та 
Союзем українців у Великій Британії   (  СУБ)  .
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Ukrainian Refugee Support Підтримка українських біженців
This page includes useful links, information and 

guidance for UK hosts looking to support Ukrainians
and for Ukrainians arriving in the UK. This page is 
managed by the Ukrainian Institute London.
We are an independent charity, dedicated to
broadening knowledge about Ukraine in the
UK and beyond.  If you have suggestions of
additional links and information to add to
this site, please write to us at 
info@ukrainianinstitute.org.uk.

Ця сторінка містить корисні посилання, інформа-
цію та рекомендації для британців, які хочуть під-
тримати українців, а також для самих українців, 

які прибувають до Британії. Цією сторінкою
керує Український   Інститут у Лондоні  . Ми 
незалежна благодійна організація, яка за-
ймається поглибленням знань про Україну 
у Британії та за її межами. Якщо у вас є 
пропозиції щодо додаткових посилань та 
інформації, які можна додати на цей сайт, 

напишіть нам на info@ukrainianinstitute.org.uk.

#HELPUKRAINE Emergency Appeal #ДОПОМОЖИУКРАЇНІ – Екстрений Заклик
Our Ukrainian Churches and community organisa-

tions have united to work with accredited and re-
gistered Ukrainian charities to provide medicines, 
food and critical services to support the most vul-
nerable to overcome the consequences and trauma 
of war.

We are asking all our members, communities and 
supporters to do everything they can to raise funds 
to #HELPUKRAINE.
How to donate:
- Through parishes and branches of part-
ner organisations
- Direct to the central appeal fund AUGB
Ltd, 80038237, 20-65-89, with reference
HelpUkraine
- Through our fundraising page on Go-
FundMe by following the link or by scanning the QR 
code with your smart device. https://rb.gy/dcqgcc

Наші українські Церкви та громадські організації у 
Великій Британії об’єдналися для важливої співпра-
ці з акредитованими та зареєстрованими в Україні 
благодійними організаціями, щоб надавати ліки, 
продукти харчування та життєво важливі послуги 
для підтримки найвразливіших верств населення.

Просимо всіх членів наших громад та наших 
прихильників зробити все можливе, щоб зібрати 
кошти на акцію #ДопоможиУкраїні.
Зробити пожертву можна:

- Через парафії або місцевий Відділ 
громадської організації
- Прямо на рахунок центрального 
фонду - AUGB Ltd, Barclays Bank, 
80038237, 20-65-89 з референс 
HelpUkraine

- Через сторінку GoFundMe за лінком або сканува-
нням QR коду смартфоном. https://rb.gy/dcqgcc  

Update
This update is about the work of our partner organ-

isation Caritas Ukraine.
Since the beginning of Russia’s war on Ukraine, the 

Caritas network of 42 regional centres has provided 
service for almost 1.4 million people, including 
emergency water supplies, food and hygiene kits, 
psychological and social help for children, and has 
opened 129 shelters for those forced to flee their 
homes.

Оновлення  
Це оновлення про роботу нашої партнерської 

організації Карітас України.
З початку війни Росії проти України мережа Карі-

тасу, що складається з 42 регіональних центрів, 
надала послуги майже 1,4 мільйонам людей, вклю-
чаючи екстрене постачання води, продуктів харчу-
вання та гігієнічних наборів, психологічну та 
соціальну допомогу дітям, а також відкрила 129 
притулків для вимушених. покинути свої домівки.
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Caritas estimates that at least 29% of people in 
Ukraine are facing food shortages and difficulties 
with access to clean water, with over 7 million in-
ternally displaced. Millions are
living in damaged homes, or in
buildings which will not provide
sufficient protection from harsh
winter conditions. As the winter
temperature is predicted to
plummet as low as –20 C in parts
of the country, this will have a
severe impact on millions living
in sub-standard conditions or
without sufficient access to
heating.

Caritas and other partner organisations are scaling 
up their operations to help now and to prepare for 
winter. We will continue to support the innocent 
victims of Russia’s aggression as much as we can and
appreciate all the help that you have already given. 
It really makes a difference!

За оцінками Карітасу, принаймні 29% людей в 
Україні стикаються з нестачею їжі та труднощами з
доступом до чистої води, а понад 7 мільйонів є вну-

трішньо переміщеними 
особами. Мільйони живуть у 
пошкоджених будинках або в 
будівлях, які не забезпечать до-
статнього захисту від суворих 
зимових умов. Оскільки очікує-
ться, що в деяких частинах 
країни температура взимку 
опуститься до –20 C, це матиме 
серйозні наслідки для міль-
йонів людей, які живуть у не-
стандартних умовах або не 

мають достатнього доступу до опалення.
Карітас та інші партнерські організації розширю-

ють свою діяльність, щоб допомогти зараз і підго-
туватися до зими. Ми продовжуватимемо підтри-
мувати невинних жертв російської агресії, на-
скільки зможемо, і цінуватимемо всю допомогу, 
яку ви вже надали. Це дійсно має значення!

Holy Mysteries Святі Таїнства
We welcome the newly baptised children of God:

* Danylo Abdulin, son of Arthur and Olesya;
* Lina Herbut, daughter of Alexandru and Khrystyna;
* Solomiya Shchur, daughter of Oleg and Oksana;
* Alex Okeksandr Sztefak, son of Vitalij and Vikt-
oria.

Ми вітаємо новохрещених дітей Божих:
* Данило Абдулін, син Артира та Олесі;
* Ліна Гербут, дочка Александра та Христини;
* Соломія Щур, дочка Олега та Оксани;
* Алекс Олександр Штефак, син Віталія та Ві-
кторії.

To the newly-wed servants of God, Vitalii & Oksana, 
grant, O Lord, in health and salvation, many and 
happy years!

Новозвінчаним слугам Божим Віталія & Оксани, 
сотвори, Боже, многая й благая літа!

Sunday School Недільна Школа
The Holy Family Cathedral Sunday School invites 

you to register your child(ren) for catechism ses-
sions.  During the next school year, we have the fol-
lowing groups:

- Pre First Solemn Communion, ages 4-6
- First Solemn Communion preparation (Ukrainian 
group & English group), from age 7

Школа Ісуса при Катедрі Пресвятої родини серде-
чно запрошує вас і ваших дітей долучитися до 
катехитичного навчання.  Маємо наступні 
групи:

- Дошкільнята віком 4-6 років
- Першопричасники - українськомовна група і 
англомовна група віком від 7 років
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- Post Solemn Communion
(under 16s)
- Parents.
Registration forms are

available from the parish
office.

Registration deadline: Sunday,
21st August 2022.  Catechism
groups will recommence on
4th September 2021 with a
blessing of the children and
parents.  For additional
information, please contact
the Cathedral Parish Office.

- Післяпричасники до 16 
років
- Батьки.
Реєстраційні анкети можна 

отримати в парафіяльній 
канцелярії.

Кінцевий термін реєстрації: 
неділя, 21-го серпня 2022 
року.  Початок навчання і 
благословення дітей та 
батьків відбудеться 4-го 
вересня 2021.  За 
додатковою інформацією 
просимо звертатися до 
Катедри.

Parish Announcements Парафіяльні Оголошення
Special Collection

This Sunday there will be a special collection for the 
“Holy Family” charitable fund, for assisting with the 
repatriation of Ukrainians who have died in Britain.

Спеціальна Збірка
Цієї неділі відбудеться спеціальна збірка на 

благодійний фонд «Пресвятої родини», для 
допомоги з перевезення покійних до України.

Baptisms
Every Saturday throughout the liturgical year the 

cathedral clergy administer the Sacrament of Bap-
tism.  Those wishing to receive the Sacrament (for 
themselves or their children) must register in ad-
vance with the parish secretary, Mr. Petro Lapczak 
(tel. 07791 475815).

Хрещення
Кожної суботи,  протягом всього Літургійного 

року, священики нашого храму уділяють Святу 
Тайну Хрещення.  Бажаючим отримати Святу 
Тайну, потрібно заздалегідь зголоситися до 
секретаря парафії пана Петра Лапчака (тел. 07791 
475815).

Preparation of Godparents
Those who intend to become godparents have a 

duty to be good Christians. It is also important that 
before the baptism, at the appointed time,
the godparents undertake the relevant pre-
parations, have a spiritual conversation
with a priest, and make their confession.
The requirements for godparents are set
out in more detail in the church precepts.
The parish priest will explain these in de-
tail for all those who wish to receive the Holy Sacra-
ment of Baptism.

Навчання для майбутніх хресних батьків
Особи, які мають намір стати хресними бать-

ками, самі зобов’язані бути добрими христия-
нами. Також важливо, щоб перед хрести-
нами, у визначений для цього час, хресні 
батьки (куми) пройшли навчання для 
хресних батьків, духовну розмову із душ-
пастиром і висповідалися. Детальніше 
вимоги до хресних батьків викладено у 
церковних приписах, і парафіяльний свя-

щеник повідомить про них усіх бажаючих отри-
мати Святу Тайну Хрещення.

Holy Sacrament of Matrimony
Pre-registration is required three months before re-

Свята Тайна Подружжя
Попередній запис проводиться за три місяці 
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ceiving the Holy Sacrament of Matrimony. This is 
due to the need for reading the banns (on
three consecutive Sundays), completion of
premarital studies, and preparation of the
required documents.

перед отриманням Святої Тайни Подружжя. Це 
пов’язано із необхідністю виголошення 
оповідей (вільного стану) протягом 
трьох неділь, проходження передшлю-
бних наук та підготовки необхідних 

документів.
Visiting of the sick

Jesus Christ instituted the Holy Sacrament of 
Anointing, instructing the apostles to heal the sick. 
This prayer is performed by priests even to
this day. Therefore, if a sick person needs a
priest to make a pastoral visit, pray for heal-
ing, administer the Holy Sacrament of Confes-
sion, and receive Communion, please call the
cathedral office (tel. 020 7629 1534), or speak with 
one of the cathedral’s priests.

Молитовне відвідування хворих  
Ісус Христос установив Святу Тайну Єлеопомаза-

ння, поручивши апостолам зцілювати хворих. Цю 
молитву творять священнослужителі і сьо-
годні. Тому, якщо хвора особа потребує щоб
священик здійснив душпастирський візит, 
помолився за оздоровлення, уділив Святу 
Тайну Сповіді, і запричащав потребуючих, 

то  заздалегідь зателефонуйте до секретаріату 
катедри (тел. 020 7629 1534), або зверніться до свя-
щеннослужителів храму.

Continuous prayer
Our cathedral parish supports prayer chains / con-

tinuous prayer.  We invite you to join us in
continuous prayer of the Psalms and the
Rosary.  If you are interested, please register
in the sacristy.

Безперервна молитва
В нашому катедральному храмі проводиться 

молитовний ланцюжок. Ми молимося 
Псалтир і Вервицю. Всі бажаючі долучи-
тися до нашого молитовного чування - 
зголосіться до захристії храму.

Bible study
Bible readings are held on Fridays and Sundays at 

the cathedral.  Please join us in studying Holy Scrip-
ture.

Біблійні читання
Кожної п’ятниці і неділі, у нашому храмі, 

проводяться Біблійні читання.  Долучайтеся до 
вивчення Святого Письма.

Bon appétit!
The Holy Family Cathedral parish kitchen is

open Sundays 09:00-15:00 in the parish dining
hall (basement).  Come and enjoy, and support
the cathedral!

Смачного!
Щонеділі з 09:00 год. – до 15:00 год. у примі-

щенні нашої парафіяльної громади, при 
катедральному храмі Пресвятої Родини, пра-
цює парафіяльна кухня.

Support Your Church Підтримайте Свою Церкву
1) We now have contactless terminals in our church. 

You can now donate using a credit/debit card, or 
your phone.

2) Through PayPal on our website: www.ucc-
gb.com/donate

3) Bank transfer:
Sort Code: 20-92-60
Account №: 20927317

1) У нашому храмі встановлено термінали.  Від-
тепер пожертву можна здійснити карткою або 
за допомогою телефона.

2) Через PayPal на нашому веб-сайті: www.ucc-
gb.com/donate

3) Банківський переказ:
Sort Code: 20-92-60
Account №: 20927317
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Account Name: Ukrainian Catholic Church
4) Cheque: made payable to: Ukrainian Catholic 
Church or UCC; posted to Finance Officer, 22 Binney
Street, London W1K 5BQ.

Account Name: Ukrainian Catholic Church
4) Чек: сплачується: Ukrainian Catholic Church або
UCC; надсилається: Finance Officer, 22 Binney 
Street, London W1K 5BQ.

If you are a UK taxpayer you can now “Gift Aid” 
your donations, and the government will add 25% of 
your donation!  For more information or visit: 
www.ucc-gb.  com/donate  

Якщо ви є платником податків у Велико-
британії, тепер ви можете “Gift Aid” свої пожер-
тви, таким чином держава додає 25% до вашої 
пожертви!  Для отримання додаткової інформації
відвідайте: www.ucc-  gb.com/donate  

Subscribe! Підпишіться!
If you wish to receive these bulletins directly, please 
write to us at cathedral@ucc-gb.com.

Якщо ви бажаєте отримувати ці бюлетені без-
посередньо, напишіть нам на адресу 
cathedral@ucc-  gb.com  .
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