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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 Чорненко – Сотрудник

Schedule of Divine Services / Розклад Богослужіння
DATE / ДАТА DAY / ДЕНЬ TIME / ЧАС SERVICE / СЛУЖБА

25.09.2022

Sunday / Неділя
15th Sunday after

Pentecost / Неділя 15-та
по П’ятдесятниці 

08:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
10:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія

12:00
Divine Liturgy for children / 
Божественна Літургія для дітей

17:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія

26.09.2022 Monday / Понеділок
17:00 Great Vespers with Litia / Велика Вечірня з Літією

18:15
Divine Liturgy, Anointing / 
Божественна Літургія, Мировання

27.09.2022

Tuesday / Вівторок
 Exaltation of the Cross🕀

/  Воздвиження🕀
Хреста

07:00
Divine Liturgy, Anointing / 
Божественна Літургія, Мировання

10:00
Divine Liturgy, Anointing / 
Божественна Літургія, Мировання

18:15
Divine Liturgy, Anointing / 
Божественна Літургія, Мировання

28.09.2022 Wednesday / Середа
07:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
18:15 Divine Liturgy / Божественна Літургія

29.09.2022 Thursday / Четвер
07:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
18:15 Divine Liturgy / Божественна Літургія

30.09.2022 Friday / П’ятниця
🐟

07:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
18:15 Divine Liturgy / Божественна Літургія

1.10.2022 Saturday / Субота
08:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
17:00 Great Vespers / Велика Вечірня
18:15 Divine Liturgy / Божественна Літургія

2.10.2022 Sunday / Неділя
16th Sunday after

08:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
10:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
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Pentecost / 
Неділя 16-та по
П’ятдесятниці 

12:00
Divine Liturgy for children / 
Божественна Літургія для дітей

17:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
Confession: heard daily before Divine Liturgy. Сповідь: щодня перед Божественною Літургією.
Baptisms, Weddings, Funerals: please ring +44 (0)20 

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

ти на +44 (0)20 7629 1534.

Other Communities Інші Спільноти
* Cambridge:  Blackfriars Church, Buckingham Road, 

Cambridge CB3 0DD.  Every Saturday at 15:30.
* Feltham:  St. Lawrence Catholic Church, 9 The 

Green, Feltham TW13 4AF.  2nd Sunday of the 
month, 14:00; also 4th Saturday of the month, 19:00.

* Luton:  Ukrainian Community Centre, 16 Cromwell 
Hill, Luton LU2 7PY.  Every Sunday at 15:00.

* High Wycombe:  St. Anne’s Church, London Road, 
High Wycombe HP11 1ET.  4th Sunday of the month, 
14:00.

* Peterborough:  St Olha Ukrainian Catholic Church, 
68 New Road, Peterborough PE2 9HD.  Every Sunday
at 10:00.

* Reading: The English Martyrs Church, 64 Lieberood
Road, Reading RG30 2EB. Every third Saturday of 
the month at 15:00.

* Stratford: St. Francis of Assisi Catholic Church, 160 
The Grove, Stratford, London E15 1NS.  Every 
Sunday at 16:30.

* Tooting Bec:  St Anselm’s Catholic Church, 9 Tooting
Bec Road, London SW17 8BS.  Every Sunday at 13:30.

* Waltham Cross:  Church of Our Lady of the Im-
maculate Conception & St Joseph, 204 High St, 
Waltham Cross EN8 7DP.  1St & 3rd Sunday of the 
month at 14:00.

* Кембридж:  Blackfriars Church, Buckingham Road,
Cambridge CB3 0DD.  Щосуботи, о 15:30.

* Фелтам:  St. Lawrence Catholic Church, 9 The 
Green, Feltham TW13 4AF.  2-гу неділю місяця о 
14:00; також 4-у суботу місяця о 19:00.

* Лутон:  Ukrainian Community Centre, 16 Cromwell
Hill, Luton LU2 7PY.  Щонеділі о 15:00.

* Гай     Виком  :  St. Anne’s Church, London Road, High 
Wycombe HP11 1ET.  Четверту неділю місяця о 
14:00.

* Пітерборо:  St Olha Ukrainian Catholic Church, 68 
New Road, Peterborough PE2 9HD.  Щонеділі о 
10:00.

* Редінґ: The English Martyrs Church, 64 Liebenrood
Road, Reading RG30 2EB.  Кожної третьої суботи 
місяця o 15:00 год.

* Стратфорд:  St. Francis of Assisi Catholic Church , 
160 The Grove, Stratford, London E15 1NS.  Що-
неділі о 16:30.

* Тутінґ Бек:  St Anselm’s Catholic Church, 9 Tooting
Bec Road, London SW17 8BS.  Щонеділі о 13:30.

* Валтам Крос:  Church of Our Lady of the Immacu-
late Conception & St Joseph, 204 High St, Waltham 
Cross EN8 7DP.  1-шу та 3-ту неділю місяця о 
14:00.

Church open during the day for prayer Можливість відвідування храму упродовж дня
In this tragic time for the Ukrainian people there is 

an opportunity to pray in the church every day from
10:00 a.m. to 8:00 p.m. We invite those who have the 
opportunity during the day to come pray, light a 
candle, and be in silence.

У цей трагічний час для всього нашого украї-
нського народу є можливість молитися у храмі 
щодня з 10:00 до 20:00 год. Запрошуємо тих хто 
упродовж дня має можливість прийти помоли-
тися, запилити свічу, побути в тиші.
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At the Sunday Divine Liturgy На недільній Божественній Літургії
Troparion   of the Resurrection, tone 6  :  Angelic 

powers were upon Your tomb * and the guards be-
came like dead men; * Mary stood before Your 
tomb * seeking Your most pure body. * You cap-
tured Hades without being overcome by it. * You 
met the Virgin and granted life. * O Lord, risen 
from the dead, glory be to You!

Тропар   воскресний, глас 6  :  А́нгельські си́ли на 
гроб́і Твоїм́ * і ті, що стерегли́, змертвіл́и * і 
стоял́а Марія́ у гроб́і, * шукаю́чи пречи́стого тіл́а
Твого.́ * Полони́в Ти ад́а, та не спокуси́вся ним, *
зустрів́ єси́ Дів́у, дарую́чи життя.́ * Воскрес́лий з 
мер́твих Гос́поди, слав́а Тобі.́

Troparion of the Feast  , tone 4  :  Your nativity, O 
Mother of God, * has made joy known to all the 
world, * for from you dawned
the Sun of Righteousness,
Christ our God. * He abolished
the curse * and gave the
blessing; * and by making
death of no effect * He be-
stowed on us eternal life.

Тропар свята, глас 4:  Різдво ́твоє,́ Богород́ице Ді-́
во, * рад́ість звісти́ло всій вселен́ній, * з теб́е бо 

засяя́ло Сон́це прав́ди – 
Христос́ Бог наш. * Він, роз-
руши́вши клят́ву, дав 
благословен́ня * і, ударе-́
мнивши смерть, * дарував́ 
нам життя ́віч́не.

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

† Слав́а Отцю́, і Си́ну, і Свято-́
му Дух́ові.

Kontakion   of the Resurrection,  
tone 6:  With His life-giving
hand * Christ our God, the
Giver of life, * raised all the
dead from the murky abyss *
and bestowed resurrection
upon humanity. * He is for all
the Saviour, * the resurrection
and the life, and the God of all.

Кондак   воскресний, глас 6  :  
Життєначал́ьною долон́ею *
умер́лих із мряч́них доли́н 
* Життєдав́ець воскреси́в 
усіх́ — Христос́ Бог, * 
воскресін́ня подав́ лю́-
дському род́ові. * Він бо всіх
Спаси́тель, воскресін́ня і 
життя,́ і Бог усіх́.

Now and for ever * and ever.  Amen. І ни́ні, і повсякчас́, і на віќи віч́ні. Амін́ь.
Kontakion   of the Feast  , tone 4  :  By your birth, O Im-

maculate One, * Joachim and Anna were freed from 
the reproach of childlessness, * and Adam and Eve *
from the corruption of death. * And your people, 
redeemed from the guilt of their sins, * celebrate as
they cry out to you: * “The barren one gives birth 
to the mother of God * and nourisher of our Life.”

Кондак свята, глас 4:  Йоаки́м і А́нна з неслав́и 
бездіт́ности * і Адам́ і Єв́а від тлін́ня смер́ти ви́-
зволилися, Пречи́ста, * у святім́ різдві ́Твоїм́. * 
Його ́праз́нують лю́ди Твої,́ * з прови́ни прогрі-́
шень ізбав́лені, * як кли́чуть до Теб́е: * Неплід́на 
род́ить Богород́ицю * і корми́тельку життя ́на-́
шого.

Prokimenon of the Prefeast, tone 6:  Save Your 
people, O Lord, * and bless Your inheritance.  (Ps. 
27:9)

Прокімен передсвяття, глас 6:  Спаси́, Гос́поди, 
людей́ Твоїх́ * і благослови́ наслід́дя Твоє.́  (Пс. 
27:9)

Verse:  Unto You I will cry, O Lord my God, lest You 
turn from me in silence.  (Ps. 27:1)

Стих:  До Теб́е, Гос́поди, взиват́иму, Бож́е мій, 
щоб не відвертав́ся Ти мов́чки від мен́е.  (Пс. 27:1)
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Prokimenon, tone 3, song of the Theotokos:  My soul 
magnifies the Lord, * and my spirit has rejoiced in 
God, my Saviour.  (Lk. 1:46-67)

Прокімен,   глас 3  , пісня Богородиці  :  Величає́ ду-
ша ́моя ́Гос́пода * і возрад́увався дух мій у Боз́і, 
Спас́і моїм́.  (Лк. 1:46-47)

Epistle
Prefeast:  Galatians 6:11-18, pericope 215

Theotokos:  Philippians 2:5-11, pericope 240

Апостол
Передсвяття:   Галатів 6:11-18, зачало 215
Богородиці:  Филип’ян 2:5-11, зачало 240

rethren, see with what large letters I am writing
to you with my own hand.  12It is those who 

want to make a good showing in the flesh that would 
compel you to be circumcised, and only in order that 
they may not be persecuted for the cross of Christ.  
13For even those who receive circumcision do not 
themselves keep the law, but they desire to have you 
circumcised that they may glory in your flesh.  14But 
far be it from me to glory except in the cross of our 
Lord Jesus Christ, by which the world has been cruci-
fied to me, and I to the world.  15For neither circum-
cision counts for anything,
nor uncircumcision, but a
new creation.  16Peace and
mercy be upon all who
walk by this rule, upon the
Israel of God.  17Henceforth
let no man trouble me; for I
bear on my body the marks
of Jesus.  18The grace of our
Lord Jesus Christ be with
your spirit, brethren.
Amen.  (Gal. 6:11-18)

B ра́ття, гля́ньте, яки́ми бу́квами пишу́ вам 
вла́сною руко́ю.  12Ті, що хо́чуть показа́тися 

га́рним тіл́ом, вони́ си́лують вас обріз́атися, щоб 
тіл́ьки уни́кнути переслід́ування за хрест Христа́.
13Бо й самі ́обріз́ані не дотри́мують зако́ну, але́ хо́-
чуть, щоб ви обріз́увалися, щоб їм хвали́тися ва́-
шим тіл́ом.  14Мене́ ж не доведи́, Бо́же, чимсь 
хвали́тися, як тіл́ьки хресто́м Го́спода на́шого Ісу́-
са Христа́, яки́м для ме́не світ розп’я́тий, а я – сві-́
тові; 15бо ані ́обріз́ання, ані ́необріз́ання є щось, 
лише́ — нове́ сотворін́ня.  16На тих, які ́йдуть за 

цим пра́вилом, мир для 
них і милосе́рдя, а й на 
Ізра́їля Бо́жого.  17А, втім, 
на майбу́тнє неха́й мені ́
ніхто́ не завдає́ кло́поту, 
бо я ношу́ на моїм́ тіл́і ра́-
ни Ісу́са.  18Благода́ть Го́-
спода на́шого Ісу́са Хри-
ста́ неха́й бу́де з ва́шим 
ду́хом, брати́!  Амін́ь.  
(Гал. 6:11-18)

Б

Alleluia   of the Prefeast  , tone 4  :  I have exalted one 
chosen from the people, and with my holy oil I have
anointed him.  (Ps. 88:20-21)

Алилуя передсвяття, глас 4:  Я підніс́ об́раного з 
людей́ Моїх́, і ми́ром святи́м Моїм́ помаз́ав його.́
(Пс. 88:20-21)

Verse:  For my hand shall support him, and my arm 
will strengthen him.  (Ps. 88:22)

Стих:  Рука ́Моя ́захисти́ть його,́ і си́ла Моя ́підкрі-
пи́ть його.́  (Пс. 88:22)

Alleluia of the Feast, tone 8:  Hear, O daughter, and 
see and incline your ear.  (Ps. 44:11)

Алилуя свята, глас 8:  Слух́ай, доч́ко, і споглян́ь, і 
прихили́ вух́о Твоє.́  (Пс. 44:11)

Gospel
Prefeast:  John 3:13-17, pericope 9

Theotokos:  Luke 10:38-42; 11:27-28, per. 54

Євангеліє
Передсвяття:  Йоана 3:13-17, зачало 9

Богородиці:  Луки 10:38-42; 11:27-28, зач. 54
he Lord said: 13No one has ascended into 
heaven but he who descended from heaven, 

the Son of man. 14And as Moses lifted up the serpent 
T казав Господь: 13Ніхто не зійшов на небо, 

крім того, хто зійшов з неба: Син чоловічий. 
14І як Мойсей підняв змія в пустині, так Син чоло-
С
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in the wilderness, so must the Son of man be lifted 
up, 15that whoever believes in Him may have eternal 
life.”  16For God so loved the world that He gave His 
only Son, that whoever believes in Him should not 
perish but have eternal life.  17For God sent the Son 
into the world, not to condemn the world, but that 
the world might be saved through Him.  (Jn. 3:13-17)

вічий має бути піднесений, 15щоб кожен, хто ві-
рує у нього жив життям вічним.  16Бог бо так 
полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, 
щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив 
життям вічним.  17Бо Бог не послав у світ Сина, 
щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ.  (Йо. 
3:13-17)

Instead of   It is truly meet  , we chant  :  O my soul, mag-
nify the Virgin Mary born from a barren womb.

Замість     Достой́но  ,   приспів  :  Величай́, душе ́моя,́ з 
неплід́ної народ́жену Дів́у Марію́.

And Hirmos, tone 8:  Virginity is alien to mothers * 
and childbearing is foreign to virgins; * yet in you, 
O Mother of God, both of them came together.* 
Therefore we and all the nations of the earth * 
without ceasing magnify you.

І ірмос,   глас 8  :  Чуже ́матерям́ дів́ство і чудне ́ді-́
вам дітород́ження.  На тоб́і, Богород́ице, обоє́ 
доверши́лося.  Тому ́тебе ́ми, всі племена ́землі,́ 
безустан́но величає́мо.

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:  I will take the chalice of salvation, * and I will 
call upon the name of the Lord.  (Ps. 115:4)  Alleluia.  (3)

Також:  Чаш́у спасен́ня прийму ́* і ім’я ́Господ́нє 
призову.́  (Пс. 115:4)  Алилуя́.  (3)

The Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross of
the Lord

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста
Господнього

The Holy Cross is a symbol of God’s boundless love 
for us, Christ’s sacrifice, His victory over death and 
our salvation. The Eastern Church venerates the 
Holy Cross so highly that it has
established several feasts in its
honour. The grandest of them
is the feast of the Universal Ex-
altation of the Holy and Life-
giving Cross.

The establishment of the feast
of the Exaltation is connected
with the discovery of the tree
of the holy cross on which Je-
sus Christ died. According to
tradition, Saint Helen (†330),
mother of Emperor Con-
stantine the Great, found the
Holy Cross in 326. Following
this, Constantine built the Church of the Resurrec-
tion in Jerusalem. The consecration of this temple 

Святий хрест – це символ безмежної Божої лю-
бови до нас, Христової жертви, Його перемоги 
над смертю і нашого спасіння. Східна Церква так 

високо почитає святий хрест,
що встановила в його честь 
аж декілька празників у році.
Найбільший з них — це 
празник Всесвітнього 
Воздвиження Чесного і Жит-
тєдайного Хреста.

Встановлення празника 
Воздвиження пов'язане з від-
найденням святого хресного 
дерева, на якому помер Ісус 
Христос. Згідно з передан-
ням, свята Oлена (†330), мати
цісаря Костянтина Великого, 
віднайшла святий Хрест в 

326 році. Відтак Костянтин збудував храм 
Господнього Воскресіння в Єрусалимі. Посвячен-
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took place very solemnly under the bishop Jerus-
alem Macarius on 13 (26) September in 335. The next
day after the consecration of the temple, there was a
solemn elevation of the recovered Holy Cross. Dur-
ing the exaltation, the gathered people proclaimed 
many times: “Lord, have mercy.” Since then, the 
Eastern Church annually celebrates the memory of 
the dedication of the Church of the Resurrection ac-
cording to the old style on 13 (26) September, and 
the feast of the Exaltation of the Holy Cross on 14 
(27) September.

The Exaltation is one of the 12 Great Feasts of our 
Church and has one day pre-feast and seven day 
post-feast. Since this feast reminds us of Christ’s cru-
cifixion and death and is equated to Good Friday, 
since the earliest times the Holy Church ordered 
strict fasting on this day.

ня цього храму відбулося дуже врочисто за 
єрусалимського єпископа Макарія 13 (26) вересня
335 року. Наступного дня після посвячення храму
було врочисте воздвиження віднайденого свято-
го Хресного Дерева. Під час воздвиження зі-
браний народ багато разів проголошував: 
“Господи помилуй”. Відтоді Східна Церква щорі-
чно святкує пам’ять посвячення храму 
Господнього Воскресення за старим стилем 13 
вересня, а празник Воздвиження Чесного Хреста 
14 (27) вересня.

Воздвиження належить до 12 великих празників
нашої Церкви і має один день перед- і 7 днів 
попразденства. Оскільки цей празник нагадував 
про Христове розп’яття і смерть і прирівнювався 
до Великої п’ятниці, то від найдавніших часів 
свята Церква наказувала в цей день дотриму-
ватися строгого посту.

Viter naDiyi 2022 Вітер наДії 2022
With the blessing of Bishop Kenneth, the youth of 

the Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family in
London took part in the annual meeting of youth 
“Viter naDiyi” organized by the Ukrainian Greek 
Catholic Church. 27
people, under the spiritual
guidance of Fr. Andriy
Chornenko, had the op-
portunity to attend vari-
ous panel discussions to
hear valuable and useful
information from interest-
ing and professional speakers; to sing Ukrainian 
songs with famous and patriotic Ukrainian per-
formers; to visit the historical places of the beautiful
city of Krakow; and, of course, together with all the 
participants of the Ukrainian youth, join in prayers 
for victory and peace in Ukraine.

We sincerely thank all the organisers and wish all 
of us to meet next year in Ukraine!!!

З благословення єпископа Кеннета, молодь 
Української Католицької Єпархії Пресвятої роди-
ни в Лондоні, взяли участь у щорічній зустрічі 
молоді «Вітер на-Дії» організованій Української 

Греко-Католицької 
Церкви. 27 осіб, під ду-
ховним проводом о. 
Андрія Чорненка, 
мали змогу відвідати  
різні панельні дис-
кусії, щоб почути цін-
не і корисне від ці-

кавих та фахових спікерів, поспівати українських
пісень з відомими та патріотичними українськи-
ми виконавцями, відвідати історичні місця 
прекрасного міста Кракова та, звісно, спільно з 
усіма учасниками української молоді, єднатися в
молитві за перемогу та мир в Україні.

Щиро дякуємо всім організаторам та бажаємо 
всім нам зустрічі наступного року в Україні!!!

6



25  th   September   2022 AD  25  -го Вересня 2022 р.Б.  

GENERAL ANNOUNCEMENTS ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОГЕННЯ
Pilgrimage to Lourdes Проща до Люрду

The Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family 
in London is organising a coach (bus) trip to this 
holy Marian site, accompanied by a priest.

Trip details:
Thursday, October 20
14:30 Divine Liturgy in the Cathedral of the Holy 
Family, Duke Street, London
16:00 departure by coach
Sunday, October 23
14:00 departure from Lourdes

The cost of the trip is £350. The price includes 
travel, accommodation (2 nights), and meals (3 times
a day) at the hotel. Registration via 07720 567 017 or 
https://forms.gle/itLP2XxGuMtLTCoA6

Українська Католицька єпархія Пресвятої Роди-
ни в Лондоні організовує поїздку автобусом до 
святого Марійського місця у супроводі священ-
нослужителя.

Деталі поїздку:
Четвер, 20 жовтня
14:30 Божественна Літургія в катедрі Пресвятої 
Родини, Duke Street, London
16:00 виїзд автобусом
Неділя, 23 жовтня
14:00 виїзд з Люрду

Вартість поїздки £350.  У вартість входить про-
їзд, проживання (2 ночі), та харчування (3-ох 
разове) в готелі. Реєстрація за 07720 567 017 або 
https://forms.gle/itLP2XxGuMtLTCoA6

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 partner-
ship initiative 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 змогу отримати усю необхідну 
інформацію щодо прибуття, поселення та 
облаштування на місцях і довгострокового 
проживання у Великій Британії.  Центр – це

партнерська ініціатива між Українською   Като-      
лицькою   Єпархією Пресвятої Родини в   Лондоні   та 
Союзем   українців у Великій Британії   (  СУБ)  .

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, ded-
icated to broadening knowledge about
Ukraine in the UK and beyond.  If you have
suggestions of additional links and informa-
tion 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 орга-
нізація, яка зай-мається поглибленням 
знань про Україну у Британії та за її межа-
ми. Якщо у вас є пропозиції щодо 

додаткових посилань та інформації, які можна 
додати на цей сайт, напишіть нам на 
info@ukrainianinstitute.org.uk.
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#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  

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

* Nicole Dluhosh, daughter of Bogdan and Mariia;
* Veronica Hoshko, daughter of Oleh and Tetiana;
* David Karas, son of Andriy and Olesia;
* Olivia Nazar, daughter of Ivan and Iryna;
* Daniel Tomchii, son of Vitalii and Mariana;
* Mark Tymofii, son of Serhii and Tetiana.

Ми вітаємо новохрещених дітей Божих:
* Никол Длугош, дочка Богдана та Марії;
* Вероніка Гошко, дочка Олега та Тетіяни;
* Давид Карас, син Андрія та Олесі;
* Олівія Назар, дочка Івана та Ірини;
* Даниїл Томчий, син Віталія та Маріяни;
* Марко Тимофій, син Сергія та Тетіяни.

To the newly-wed servants of God, Markyan & 
Kateryna, and Pavlo & Olga, grant, O Lord, in health
and salvation, many and happy years!

Новозвінчаним слугам Божим Маркіяна & Кате-
рини, та Павла & Ольги, сотвори, Боже, многая й
благая літа!

Parish Announcements Парафіяльні Оголошення
Baptisms

Every Saturday throughout the liturgical year the 
cathedral clergy administer the Sacrament
of Baptism.  Those wishing to receive the
Sacrament (for themselves or their chil-
dren) must register in advance 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 отри-
мати Святу Тайну, потрібно заздалегідь 
зголоситися до секретаря парафії пана 
Петра Лапчака (тел. 07791 475815).
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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 god-
parents undertake the relevant preparations, 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 par-
ish priest will explain these in detail for all those 
who wish to receive the Holy Sacrament 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 хрестинами, у 
визначений для цього час, хресні батьки (куми) 
пройшли навчання для хресних батьків, духовну 
розмову із душпастиром і висповідалися. 
Детальніше вимоги до хресних батьків викладено 
у церковних приписах, і парафіяльний священик 
повідомить про них усіх бажаючих отримати Свя-
ту Тайну Хрещення.

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

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 pre-
paration of the required documents.

Свята Тайна Подружжя
Попередній запис проводиться за три місяці 

перед отриманням Святої Тайни По-
дружжя. Це пов’язано із необхідністю 
виголошення оповідей (вільного стану) 
протягом трьох неділь, проходження 

передшлюбних 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 continu-
ous prayer of the Psalms and the Rosary.  If
you are interested, please register in the sac-
risty.

Безперервна молитва
В нашому катедральному храмі проводиться мо-

литовний ланцюжок. Ми молимося Псалтир і 
Вервицю. Всі бажаючі долучитися до нашо-
го 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 Scripture.

Біблійні читання
Кожної п’ятниці і неділі, у нашому 

храмі, проводяться Біблійні читання.  Долу-
чайтеся до вивчення Святого Письма.
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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 приміщенні

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
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.

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
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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