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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

19.09.2022

20.09.2022

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

18:15

Divine Liturgy / Божественна Літургія

07:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

17:00

Great Vespers with Litia / Велика Вечірня з Літією

18:15

Divine Liturgy, Anointing /
Божественна Літургія, Мировання

07:00

Divine Liturgy, Anointing /
Божественна Літургія, Мировання

10:00

Divine Liturgy, Anointing /
Божественна Літургія, Мировання

18:15

Divine Liturgy, Anointing /
Божественна Літургія, Мировання

07:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

18:15

Divine Liturgy / Божественна Літургія

07:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

18:15

Divine Liturgy / Божественна Літургія

08:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

17:00

Great Vespers / Велика Вечірня

18:15

Divine Liturgy / Божественна Літургія

Sunday / Неділя

08:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

15th Sunday after
Pentecost /

10:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

14th Sunday after
Pentecost /
Неділя 14-та по
П’ятдесятниці

Monday / Понеділок

Tuesday / Вівторок

Wednesday / Середа
21.09.2022

🕀 The Nativity of the
Most Holy Theotokos /
🕀 Різдво Пресвятої
Богородиці

22.09.2022

Thursday / Четвер

23.09.2022

Friday / П’ятниця
🐟

24.09.2022

25.09.2022

SERVICE / СЛУЖБА

08:00

Sunday / Неділя
18.09.2022

TIME / ЧАС

Saturday / Субота
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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 дзвонити на +44 (0)20 7629 1534.

Other Communities
* 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 Immaculate Conception & St Joseph, 204 High St,
Waltham Cross EN8 7DP. 1St & 3rd Sunday of the
month at 14:00.

Інші Спільноти
* 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. Щонеділі 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 Immaculate 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
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.

Можливість відвідування храму упродовж дня
У цей трагічний час для всього нашого українського народу є можливість молитися у храмі
щодня з 10:00 до 20:00 год. Запрошуємо тих хто
упродовж дня має можливість прийти помолитися, запилити свічу, побути в тиші.
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At the Sunday Divine Liturgy
На недільній Божественній Літургії
Troparion of the Resurrection, tone 5: Let us the
Тропар воскресний, глас 5: Собезнача́льне Сло́во
faithful acclaim and worship the Word, * co-eternal Отцю́ і Ду́хові, * від Ді ́ви ро́джене на спасі ́ння
with the Father and the Spirit, * and born of the
на́ше, * оспіва́ймо, ві ́рні, і поклоні ́мся, * бо
Virgin for our salvation. * For He willed to be lifted благоволи́в пло́ттю зійти́ на хрест * і смерть
up on the cross in the flesh, to suffer death * and to перетерпі ́ти, і воскреси́ти уме́рлих * сла́в-ним
́
raise the dead by His glorious resurrection.
воскресі ́нням своїм.
† Glory be to the Father and to
the Son * and to the Holy
Spirit.

† Сла́ва Отцю́ , і Си́ну, і Свято́му Ду́хові.

Kontakion of the Resurrection,
tone 5: You, my Saviour, descended to Hades, * and as the
Almighty, You shattered its
gates. * With Yourself You, as
the creator, raised the dead
and shattered the sting of
death, * and delivered Adam
from the curse, O Lover of
Mankind. * And so we cry out:
“Save us, O Lord.”

Кондак воскресний, глас 5:
До а́ду, Спа́се мій, зійшо́в Ти
* і врата́ сокруши́в Ти як
всеси́льний, * уме́рлих як
Творе́ць воскреси́в з собо́ю *
і сме́рти жало́ сокруши́в Ти,
* і Ада́м від кля́тви ізба́вився, Чоловіколю́ бче. * Тому́ і
всі зове́мо: Спаси́ нас, Го́споди.

Now and for ever * and ever.
Amen.

І ни́ні, і повсякча́с, і на ві ́ки
вікі ́в. Амі ́нь.

Theotokion, tone 5: Rejoice, O
impassable door of the Lord! *
Rejoice, O rampart and protection of those who have recourse to you! * Rejoice, O tranquil haven and Virgin, * who gave birth in the flesh of Your Maker and
God! * Fail not to intercede for those * who sing and
worship the Child you bore.

Богородичний, глас 5: Ра́дуйся, две́рі Госпо́дні непроходи́мі, * ра́дуйся, стіно́ і
покро́ве тих, що прибіга́ють
до Те́бе, * ра́дуйся, при́стане, бу́рями не наві ́щувана * і подру́жжям неза́ймана, що роди́ла пло́ттю
Творця́ Твого́ і Бо́га. * Моли́тись не перестава́й за
тих, що оспі ́вують * і поклоня́-ються різдву́ Твоє́му.

Prokimenon of the Resurrection, tone 5: You, O Lord Прокімен воскресний, глас 5: Ти, Го́споди,
will guard us and will keep us * from this generaзахоро́ниш нас і збереже́ш нас * від ро́ду цього́ і
tion, and for ever. (Ps. 11:8)
пові ́к. (Пс. 11:8)
Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a
just man. (Ps. 11:2)

B

Epistle: 2 Corinthians 1:21-2:4, pericope 170

rethren, it is God who establishes us with you
in Christ, and has commissioned us; 22He has
put His seal upon us and given us His Spirit in our
hearts as a guarantee. 23But I call God to witness

Стих: Спаси́ мене́, Го́споди, бо не ста́ло пра́ведного. (Пс. 11:2)

Б

Апостол: 2 Корінтян 1:21-2:4, зачало 170

ра́ття, той, хто утверджує нас з вами у Христі і хто помазав нас, то Бог, 22який поклав
на нас свою печать і дав у наші серця завдаток
Духа. 23Я ж призиваю Бога на мою душу, що я,
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against me—it was to spare you that I refrained from
coming to Corinth. 24Not that we lord it over your
faith; we work with you for your joy, for you stand
firm in your faith.

щадячи вас, не прийшов більш у Коринт. 24Не наче б ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість; бо ви щодо віри
стоїте твердо.

1

1

For I made up my mind not to make you another
painful visit. 2For if I cause you pain, who is there to
make me glad but the one whom I have pained?
3
And I wrote as I did, so that when I came I might not
be pained by those who should have made me rejoice, for I felt sure of all of you, that my joy would
be the joy of you all. 4For I wrote you out of much
affliction and anguish of heart and with many tears,
not to cause you pain but to let you know the abundant love that I have for you.

Я постановив не приходити до вас знов у смутку;
бо коли я вам завдаю смутку, хто мене розважить, як не той, що зазнає від мене смутку?
3
Написав я, отже, щоб, коли прийду, не мати смутку від тих, від кого мені належалася б радість; бо
я відносно вас певний, що моя радість – радість
усіх вас. 4З великого бо горя та туги серця писав
я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували,
але щоб знали мою любов до вас надмірну.
2

Alleluia of the Resurrection, tone 5: Your mercies, O Алилуя воскресний, глас 5: Ми́лості Твої,́ Го́Lord, I will sing for ever; from generation to gener- споди, пові ́к оспі ́вуватиму, сповіщу́ з ро́ду в рід
́
ation I will announce Your truth with my mouth.
і ́стину Твою́ уста́ми моїми.
(Пс. 88:2)
(Ps. 88:2)

Verse: For You have said: Mercy shall be built up for Стих: Бо сказа́в Ти: Пові ́к ми́лість збуду́ється, на
ever; in the heavens Your truth shall be prepared.
небеса́х пригото́виться і ́стина Твоя́. (Пс. 88:3)
(Ps. 88:3)

T

Gospel: Matthew 22:1-14, pericope 89
2

he Lord told this parable, saying, “The kingdom
of heaven may be compared to a king who gave
a marriage feast for his son, 3and sent his servants to
call those who were invited to the marriage feast; but
they would not come. 4Again he sent other servants,
saying, ‘Tell those who are invited, Behold, I have
made ready my dinner, my
oxen and my fat calves are
killed, and everything is
ready; come to the marriage feast.’ 5But they made
light of it and went off, one
to his farm, another to his
business, 6while the rest
seized his servants, treated them shamefully, and
killed them. 7The king was angry, and he sent his
troops and destroyed those murderers and burned
their city. 8Then he said to his servants, ‘The wedding
is ready, but those invited were not worthy. 9Go
therefore to the thoroughfares, and invite to the mar-

С

Євангеліє: Матея 22:1-14, зачало 89

казав Господь притчу оцю: 2Царство небесне
схоже на царя, що справив своєму синові
весілля. 3Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. 4Тоді
він знову послав інших слуг, кажучи: – Скажіть
запрошеним: ось я зготував обід мій, зарізано
волів та годовану худобу,
все готове, ідіть на весілля. 5Та вони ним знехтували й пішли геть,
хто на власне поле, хто
до свого крамарства;
6
інші ж, схопивши слуг,
знущалися з них і вбили.
7
Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило
тих убивців, а їхнє місто спалило. 8Тоді він
мовив своїм слугам: – Обід готовий, але запрошені були негідні. 9Підіть, отже, на роздоріжжя, і
кого лише здибаєте, кличте на весілля. 10Вийшли
ці слуги на дороги й зібрали всіх, кого тільки
4
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riage feast as many as you find.’ And those servants
went out into the streets and gathered all whom they
found, both bad and good; so the wedding hall was
filled with guests. 11“But when the king came in to
look at the guests, he saw there a man who had no
wedding garment; 12and he said to him, ‘Friend, how
did you get in here without a wedding garment?’ And
he was speechless. 13Then the king said to the attendants, ‘Bind him hand and foot, and cast him into the
outer darkness; there men will weep and gnash their
teeth.’ 14For many are called, but few are chosen.”
Communion Verse: Praise the Lord from the
heavens; * praise Him in the highest. (Ps. 148:1)
Alleluia. (3)

спіткали, і злих і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. 11Як же ввійшов цар, щоб
подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що
не був убраний у весільну одіж, 12і сказав до нього: – Як ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? 13Той мовчав. Тоді цар промовив до
слуг: – Зв’яжіть йому ноги й руки й киньте геть у
темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів.
14
Багато бо покликаних, але мало вибраних.

The Nativity of Our Most Holy Lady, the Theotokos and
Ever-Virgin Mary
On 21 September we celebrate one of the great
feasts, that comes at the beginning of our church
year, it is the feast of the Nativity of the Most Holy
Theotokos.
On this feast we celebrate the birth of the Blessed
Virgin Mary, in the family of the righteous Joachim
and Anna. She was called from an early age by Divine Providence to become the
Mother of the Saviour of the
world, our Lord Jesus Christ.
The words of the festal troparion emphasise that this
feast is especially joyful and
important. It is joyful, because
it is the birthday of the Mother
of God and Queen of heaven
and earth. It is important, because it proves the great truth
of holy faith in the Motherhood of the Most Pure Virgin
Mary, from whom “dawned the
Sun of Righteousness, Christ
our God.” Similarly, St. John of Damascus teaches:
“The day of the Nativity of the Mother of God is a
day of universal joy, because through the Theotokos

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії
21 вересня ми святкуємо один з великих
празників, що стоїть на початку нашого церковного року, це празник Різдва Пресвятої
Богородиці.
Цим святом ми відзначаємо подію народження
Преблагословенної Діви Марії в сім’ї праведних
Йоакима й Анни. Вона була покликана від віку
Божественним Промислом
стати Матір’ю Спасителя світу, Господа нашого Ісуса
Христа.
Слова празничного тропаря
підкреслюють, що це свято
особливо радісне і важливе.
Радісне, бо це день народження Божої Матері і Владичиці неба й землі. Важливе, бо
доводить велику правду святої віри у Богоматеринство
Пречистої Діви Марії, з якої
“засіяло Сонце Правди, Христос Бог наш”. Подібно і святий Йоан Дамаскин навчає: «День Різдва
Богородиці є днем всесвітньої радости, тому що
через Богородицю весь людський рід обновився і

Причасний стих: Хвалі ́те Го́спода з небе́с, *
хвалі ́те Його́ в ви́шніх. (Пс. 148:1) Алилу́я. (3)
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the entire human race has been restored, and the
sorrow of the foremother Eve turned into joy.” In
view of this, the Church encourages all of us to rejoice together with the whole heaven; because the
Most Pure One is born for us to become the Mother
of our Saviour, as well as our Mother.
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печаль праматері Єви перемінилася в радість». З
огляду на це, Церква заохочує всіх нас радіти
разом з цілим небом; бо Пречиста і для нас
народжується, щоб стати Матір’ю Спаса нашого і
щоб бути Матір’ю нашою.

GENERAL ANNOUNCEMENTS
ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОГЕННЯ
Ukrainian Welcome Centre
Український центр підтримки
The Ukrainian Welcome Centre is your single point Український Центр Підтримки – це єдиний
of contact for all essential information for arrival,
інформаційно-довідковий центр, де Ви маєте змоsettling and long-term living in the United
гу отримати усю необхідну інформацію
Kingdom. The Centre is a partnership initiщодо прибуття, поселення та облаштуванative between the Ukrainian Catholic
ня на місцях і довгострокового проживанEparchy of the Holy Family in London and
ня у Великій Британії. Центр – це партнеthe Association of Ukrainians in Great
рська ініціатива між Українською КатоBritain (AUGB).
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
Ця сторінка містить корисні посилання, інформаguidance for UK hosts looking to support Ukrainians цію та рекомендації для британців, які хочуть підand for Ukrainians arriving in the UK. This page is
тримати українців, а також для самих українців,
managed by the Ukrainian Institute London.
які прибувають до Британії. Цією сторінкою
We are an independent charity, dedicated to
керує Український Інститут у Лондоні. Ми
broadening knowledge about Ukraine in the
незалежна благодійна організація, яка зайUK and beyond. If you have suggestions of
мається поглибленням знань про Україну у
additional links and information to add to
Британії та за її межами. Якщо у вас є
this site, please write to us at
пропозиції щодо додаткових посилань та
info@ukrainianinstitute.org.uk.
інформації, які можна додати на цей сайт,
напишіть нам на info@ukrainianinstitute.org.uk.
#HELPUKRAINE Emergency Appeal
Our Ukrainian Churches and community organisations have united to work with accredited and registered Ukrainian charities to provide medicines,
food and critical services to support the most vulnerable 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.

#ДОПОМОЖИУКРАЇНІ – Екстрений Заклик
Наші українські Церкви та громадські організації у
Великій Британії об’єдналися для важливої співпраці 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.
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How to donate:
- Through parishes and branches of partner organisations
- Direct to the central appeal fund AUGB
Ltd, 80038237, 20-65-89, with reference
HelpUkraine
- Through our fundraising page on GoFundMe by following the link or by scanning the QR code with your smart device.
https://rb.gy/dcqgcc

18-го Вересня 2022 р.Б.

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
скануванням QR коду смартфоном.
https://rb.gy/dcqgcc

Holy Mysteries
Святі Таїнства
We welcome the newly baptised children of God:
Ми вітаємо новохрещених дітей Божих:
* David Maydanskyy, son of Taras and Katarzyna;
* Давид Майданський, син Тараса та Катержини;
* Dominika Solonynka, daughter of Andrii and Iev- * Домініка Солонинка, дочка Андрія та Євнегії;
geniia;
* Міа Шташисин, дочка Андраса та Лілії.
* Mia Sztaszisin, daughter of Andras and Liliia.
To the newly-wed servants of God, Anatoli & Olena, Новозвінчаним слугам Божим Анатолія & Олени,
grant, O Lord, in health and salvation, many and
сотвори, Боже, многая й благая літа!
happy years!
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 children) 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 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 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 parish 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 батьками, самі зобов’язані бути добрими християнами. 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 Святу Тайну Хрещення.
7
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Holy Sacrament of Matrimony
Свята Тайна Подружжя
Pre-registration is required three months before re- Попередній запис проводиться за три місяці
ceiving the Holy Sacrament of Matrimony.
перед отриманням Святої Тайни ПоThis is due to the need for reading the
дружжя. Це пов’язано із необхідністю
banns (on three consecutive Sundays),
виголошення оповідей (вільного стану)
completion of premarital studies, and preпротягом трьох неділь, проходження
paration of the required documents.
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 healing, administer the Holy Sacrament of Confession, 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 Єлеопомазання, поручивши апостолам зцілювати хворих. Цю
молитву творять священнослужителі і сьогодні. 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 священнослужителів храму.

Continuous prayer
Безперервна молитва
Our cathedral parish supports prayer chains / con- В нашому катедральному храмі проводиться моtinuous prayer. We invite you to join us in
литовний ланцюжок. Ми молимося
continuous prayer of the Psalms and the
Псалтир і Вервицю. Всі бажаючі долучитиRosary. If you are interested, please register
ся до нашого молитовного чування - зголоin the sacristy.
сіться до захристії храму.
Bible study
Біблійні читання
Bible readings are held on Fridays and Sundays at
Кожної п’ятниці і неділі, у нашому храмі,
the cathedral. Please join us in studying Holy Scrip- проводяться Біблійні читання. Долучайтеся до
ture.
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 приміщенні
нашої парафіяльної громади, при
катедральному храмі Пресвятої Родини, працює парафіяльна кухня.

Support Your Church
Підтримайте Свою Церкву
1) We now have contactless terminals in our church. 1) У нашому храмі встановлено термінали. ВідYou can now donate using a credit/debit card, or
тепер пожертву можна здійснити карткою або
your phone.
за допомогою телефона.
2) Through PayPal on our website: www.ucc2) Через PayPal на нашому веб-сайті: www.uccgb.com/donate
gb.com/donate
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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.
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
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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.
Якщо ви є платником податків у Великобританії, тепер ви можете “Gift Aid” свої пожертви, 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 Якщо ви бажаєте отримувати ці бюлетені безwrite to us at cathedral@ucc-gb.com.
посередньо, напишіть нам на адресу
cathedral@ucc-gb.com.
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