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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

Divine Liturgy / Божественна Літургія

10:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

12:00

Divine Liturgy for children and young people /
Божественна Літургія для дітей та молоді

17:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

07:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

10:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

18:15

Divine Liturgy / Божественна Літургія

07:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

18:15

Divine Liturgy / Божественна Літургія

07:00

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

Friday / П’ятниця
🐟

07:00

Divine Liturgy & Anointing /
Божественна Літургія & Мировання

🕁 Holy Hieromartyr
Josaphat / 🕁 Св. свщмч.
Йосафата

18:15

Divine Liturgy & Anointing /
Божественна Літургія & Мировання

08:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

17:00

Great Vespers / Велика Вечірня

18:15

Divine Liturgy / Божественна Літургія

23rd Sunday after
Pentecost / Неділя 23-тя
по П’ятдесятниці

Monday / Понеділок
21.11.2022

🕁 Archangel Michael & the
Other Bodiless Powers / 🕁
Св. архистратига Михаїла
та інших безплотних сил

22.11.2022

Tuesday / Вівторок

23.11.2022

Wednesday / Середа

24.11.2022

25.11.2022

26.11.2022

SERVICE / СЛУЖБА

08:00

Sunday / Неділя
20.11.2022

TIME / ЧАС

Thursday / Четвер

Saturday / Субота
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Sunday / Неділя
27.11.2022

24th Sunday after
Pentecost / Неділя 24-та
по П’ятдесятниці
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08:00

Divine Liturgy / Божественна Літургія

10:00

Divine Liturgy; Panakhyda /
Божественна Літургія; Панахида

12:00

Divine Liturgy for children and young people /
Божественна Літургія для дітей та молоді

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
* Bedford: Church of the Transfiguration, Bedford
Road, Bedford MK42 8BQ. Every Sunday at 17:00.
* 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.
* Victoria: English language services. Sacred Heart
Church, 112 Horseferry Road, London SW1P 2EF.
Every Sunday at 10:00.
* 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
* Бедфорд: Church of the Transfiguration, Bedford
Road, Bedford MK42 8BQ. Щонеділі о 17:00.
* 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. Щонеділі о 16:30.
* Тутінґ Бек: St Anselm’s Catholic Church, 9 Tooting
Bec Road, London SW17 8BS. Щонеділі о 13:30.
* Вікторія: Англомовні служби. Sacred Heart Church,
112 Horseferry Road, London SW1P 2EF. Щонеділі о
10:00.
* 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.
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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, запалити свічу, побути в тиші.

At the Sunday Divine Liturgy
Troparion of the Resurrection, tone 6: Angelic
powers were upon Your tomb * and the guards became like dead men; * Mary stood before Your
tomb * seeking Your most pure body. * You captured Hades without being overcome by it. * You
met the Virgin and granted life. * O Lord, risen
from the dead, glory be to You!

На недільній Божественній Літургії
Тропар воскресний, глас 6: А́нгельські си́ли на
́ * і ті, що стерегли́, змертві ́ли * і
гро́бі Твоїм
стоя́ла Марі ́я у гро́бі, * шука́ючи пречи́стого ті ́ла
Твого́. * Полони́ в Ти а́да, та не спокуси́вся ним, *
зустрі ́в єси́ Ді ́ву, дару́ючи життя́. * Воскре́слий з
ме́ртвих Го́споди, сла́ва Тобі ́.

† 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 6: With His life- Кондак воскресний, глас 6: Життєнача́льною доgiving hand * Christ our God, the Giver of life, *
ло́нею * уме́рлих із мря́чних доли́н * Життєда́raised all the dead from the murky abyss * and beвець воскреси́в усі ́х — Христо́с Бог, * воскресі ́нstowed resurrection upon humanity. * He is for all
ня пода́в лю́ дському ро́дові. * Він бо всіх Спаси́ the Saviour, * the resurrection and the life, and the тель, воскресі ́ння і життя́, і Бог усі ́х.
God of all.
Now and for ever and ever. Amen.

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

Theotokion, tone 6: Undaunted patroness of Christi- Богородичний, глас 6: Засту́пнице христия́н
ans, * O steadfast intermediary with the Creator, *
непости́ дна, * моли́твенице до Творця́ незамі ́нturn not away from the suppliant voices of sinners, на, * не погорди́ голоса́ми молі ́нь грі ́шників, *
* but in your kindness come to help us who cry out але́ ви́переди як блага́я з по́міччю нам, що ві ́рно
to you in faith. * Be quick to intercede, make haste
співа́ємо Тобі ́: * поспіши́ сь на моли́тву і ско́ро
to plead, * for you are ever the patroness of those
прийди́ на молі ́ння, * заступа́ючи повсякча́с,
who honour you, O Mother of God.
Богоро́дице, тих, що почита́ють Тебе́.
Prokimenon of the Resurrection, tone 6: Save Your
people, O Lord, * and bless Your inheritance. (Ps.

Прокімен воскресний, глас 6: Спаси́ , Го́споди,
люде́й Твоїх́ * і благослови́ наслі ́ддя Твоє́. (Пс.

27:9)

27:9)

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

B

Epistle: Ephesians 2:4-10, pericope 220

Стих: До Те́бе, Го́споди, взива́тиму, Бо́же мій,
щоб не відверта́вся Ти мо́вчки від ме́не. (Пс. 27:1)

Б

Апостол: Ефесян 2:4-10, зачало 220

rethren, God, Who is rich in mercy, out of the
ра́ття, Бог, бага́тий милосе́рдям, з вели́кої
great love with which He loved us, 5even when
своє́ї любо́ви, яко́ю полюби́в нас, 5ме́ртвих
we were dead through our trespasses, made us alive на́шими гріха́ми, оживи́в нас ра́зом із Христо́м:
together with Christ (by grace you have been saved), благода́ттю ви спасе́ні! 6І, ра́зом із ним воскреси́в
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and raised us up with Him, and made us sit with
Him in the heavenly places in Christ Jesus, 7that in
the coming ages He might show the immeasurable
riches of His grace in kindness toward us in Christ
Jesus. 8For by grace you have been saved through
faith; and this is not your own doing, it is the gift of
God — 9not because of works, lest any man should
boast. 10For we are His workmanship, created in
Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Alleluia of the Resurrection, tone 6: He who lives in
the aid of the Most High, shall dwell under the protection of the God of heaven. (Ps. 90:1)

нас, і ра́зом посади́в на не́бі у Христі ́ Ісу́сі, 7щоб у
майбу́тніх віка́х він міг показа́ти надзвича́йне
бага́тство своє́ї благода́ті у своїй́ доброті ́ до нас у
Христі ́ Ісу́сі. 8Бо ви спасе́ні благода́ттю че́рез ві ́ру. І це не від нас: воно́ дар Бо́жий. 9Не від діл,
щоб ніхто́ не міг хвали́тися. 10Бо ми його́ сотворі ́ння, сотво́рені у Христі ́ Ісу́сі для до́брих діл, які ́
Бог уже́ напере́д був приготува́в, щоб ми чини́ли.

Verse: He says to the Lord: You are my protector
and my refuge, my God, in Whom I hope. (Ps. 90:2)

Стих: Ска́же Го́сподеві, засту́пник мій єси́ і прибі ́жище моє́, Бог мій, і наді ́юся на ньо́го. (Пс. 90:2)

A

Gospel: Luke 8:26-39, pericope 38

t that time they arrived at the country of the
Gerasenes, which is opposite Galilee. 27And as He
stepped out on land, there met Him a man from the city
who had demons; for a long time he had worn no
clothes, and he lived not in a
house but among the tombs.
28
When he saw Jesus, he cried out
and fell down before Him, and
said with a loud voice, “What
have you to do with me, Jesus,
Son of the Most High God? I beseech you, do not torment me.”
29
For He had commanded the unclean spirit to come out of the
man. (For many a time it had
seized him; he was kept under
guard, and bound with chains
and fetters, but he broke the
bonds and was driven by the demon into the desert.) 30Jesus
then asked him, “What is your
name?” And he said, “Legion”;
for many demons had entered
him. 30And they begged Him not
to command them to depart into the abyss. 32Now a
large herd of swine was feeding there on the hillside;

Алилуя воскресний, глас 6: Хто живе́ в по́мочі
Всеви́ шнього, під покро́вом Бо́га небе́сного
осели́ться. (Пс. 90:1)

В

Євангеліє: Луки 8:26-39, зачало 38

той час прийшов Ісус у Герасин-околицю,
що проти Галилеї. 27Як Ісус вийшов на берег,
попався йому назустріч один чоловік з міста, що
мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі й
мешкав не в хаті, а в гробах.
28
Побачивши Ісуса, він закричав, припав йому до ніг і
сказав сильним голосом: –
Що мені і тобі, Ісусе, сину
Бога Всевишнього? Благаю
тебе, не муч мене! 29Він бо
велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто
хапав чоловіка, і його тоді
в’язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. 30Ісус спитав
його: – Як тобі на ім’я? – Леґіон – відповів той, багато бо
бісів увійшло в нього. 31І
вони благали його, щоб він
не велів їм іти в безодню.
32
Було ж там велике стадо
свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він до4
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and they begged Him to let them enter these. So He
gave them leave. 33Then the demons came out of the
man and entered the swine, and the herd rushed down
the steep bank into the lake and were drowned. 34When
the herdsmen saw what had happened, they fled, and
told it in the city and in the country. 35Then people
went out to see what had happened, and they came to
Jesus, and found the man from whom the demons had
gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right
mind; and they were afraid. 36And those who had seen
it told them how he who had been possessed with
demons was healed. 37Then all the people of the surrounding country of the Gerasenes asked Him to depart
from them; for they were seized with great fear; so He
got into the boat and returned. 38The man from whom
the demons had gone begged that he might be with
Him; but he sent him away, saying, 39“Return to your
home, and declare how much God has done for you.”
And he went away, proclaiming throughout the whole
city how much Jesus had done for him.
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33

зволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійщли
в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро й потонуло. 34Побачивши, що сталося, пастухи кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та по
селах. 35І вийшли люди подивитися, що сталось.
Прибули вони до Ісуса й найшли, що чоловік, з
якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса,
одягнений та при умі – і злякались. 36Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий.
37
Тоді все населення герасинської округи почало
його просити, щоб відійшов від них, бо великий
страх огорнув їх. І він увійшов до човна й вернувся. 38А чоловік, з якого вийшли біси, просив
Ісуса, щоб бути а ним, але він відпустив його, кажучи: 39– Вернися додому й розкажи все, що Бог
зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому
місті, що Ісус зробив йому.

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; Причасний: Хвалі ́те Го́спода з небе́с, * хвалі ́те
* praise Him in the highest. (Ps. 148:1) Alleluia. (3)
Його́ в ви́шніх. (Пс. 148:1) Алилу́я. (3)
Blessed Josaphata Hordashevska
Mykhailyna Hordashevska, known as sister Josaphata, was born on 20th November, 1869 into a large
family in L’viv. Already at a young age, Mykhailyna
was a pious and virtuous girl. She felt a great desire
for a monastic life and at the same time realized the
need for the spiritual and moral elevation of her
people.
In 1892 together with Fr. Jeremiah Lomnytskyj and
Fr. Cyril Sielecki she founded in the village of
Zhuzhel the first female monastic community that
was called to apostolic work among people – the
Congregation of the Sisters Servants of Mary Immaculate. Mykhailyna, who took the monastic name
of Josaphata, wanted her Congregation to become a
light for the children of Ukraine. The Superior sent
the Servants to where there was the greatest need in
order to nurture the heart of the people, to build a
complete person. The Sisters took care of the sick,

Блаженна Йосафата Гордашевська
Михайлина Гордашевська, знана, як сестра
Йосафата, народилася 20-го листопада 1869 року
в багатодітній сім’ї у Львові. Вже в молодому віці
Михайлина була побожною і сповненою чеснот
дівчиною. Вона відчувала велике прагнення до
чернечого життя і водночас усвідомлювала необхідність духовного і морального піднесення свого народу.
У 1892 році разом із о. Єремією Ломницьким і о.
Кирилом Селецьким заснувала в с. Жужіль
першу жіночу чернечу спільноту, яка була
покликана до апостольської праці серед людей –
Згромадження Сестер Служебниць Непорочної
Діви Марії. Михайлина, яка прийняла монаше
ім’я с. Йосафата, хотіла, щоб її Згромадження
стало світлом для дітей України. Настоятелька
посилала Служебниць туди, де була найбільша
потреба, щоб виховати серце народу, збудувати
5
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founded kindergartens, taught young people and the
elderly the basics of Christian life, and also participated in the life of parishes.
Sr. Josaphata gave special attention to tending to
the poor, sick, and orphans. Having been educated as
a nurse, she gave practical help to the sick. These
works of mercy corresponded
to the life credo of Josaphata
Hordashevska: “To nurture the
heart of the people and to
serve the people where the
need is greatest.”
The activities of the Servant
Sisters were not limited to the
territory of Galicia (Western
Ukraine). Feeling deeply the
problems and spiritual needs
of emigrants, Sr. Josaphata
blessed her sisters to serve in
Canada, Yugoslavia, and Brazil.
She took this brave step with
great trust in God, when the young Congregation
was only 10 years old. As a result of such a brave decision, today the Sisters Servants work in different
countries of the world.
Three weeks before Josaphata’s favourite feast – the
Annunciation of the Blessed Virgin Mary – in 1919,
the nun predicted her departure from this world.
The prophecy came true and she passed away at the
age of 49.
On 27th June, 2001, she was beatified by Pope John
Paul II, in L’viv. The relics of Josaphata Hordashevska
are to this day kept in the Main House of the Sisters
Servants in Rome.
Blessed Josaphata announces to the people of today
the beauty of the evangelical life, pointing out the
importance of compassion for the needy and caring
for them. She teaches us to harmoniously implement our faith, which prompts us to unite with
Christ in love for our neighbour.

20-го Листопада 2022 р.Б.

цілісну людину. Сестри опікувалися недужими,
засновували дитячі садки, навчали молодь і
старших основ християнського життя, а також
брали участь у житті парафій.
Особливою увагою с. Йосафата огортала бідних,
хворих та сиріт. Маючи освіту медичної сестри,
вона практично допомагала
хворим. Ці діла милосердя
відповідали життєвому
кредо Йосафати Гордашевської: «Виховувати серце
народу і служити народові
там, де є найбільша потреба».
Діяльність Сестер Служебниць не обмежувалася лише територією Галичини.
Глибоко відчуваючи проблеми та духовні потреби
емігрантів, с. Йосафата
благословила своїх сестер на
служіння в Канаді, Югославії та Бразилії. Цей відважний крок вона зробила з великим довір’ям до
Бога, коли молодому Згромадженню було лише
10 років. Внаслідок такого відважного рішення,
сьогодні Cестри Cлужебниці працюють в різних
країнах світу.
Три тижні перед улюбленим святом Йосафати –
Благовіщенням Пречистої Діви Марії – 1919 року
монахиня передбачила свій відхід з цього світу.
Провіщення збулося і вона упокоїлася на 49-му
році життя.
27-го червня 2001 року вона була проголошена
блаженною Папою Іваном Павлом II у Львові. Мощі Йосафати Гордашевської до нині зберігаються
в Головному Домі Сестер Служебниць в Римі.
Блаженна Йосафата сповіщає сучасній людині
красу євангельського життя, вказуючи на важливість співчуття до потребуючих та турботу про
них. Вона навчає нас гармонійно втілювати в життя свою віру, яка спонукає до злуки з Христом у
любові до ближнього.
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The Cry, A Requiem For The Lost Child
On Armistice Day, 11th November, Rt. Rev. Kenneth
Nowakowski, Bishop of the Ukrainian Catholic Eparchy (Diocese) welcomed faith leaders, members of
the diplomatic community, and guests to the Ukrainian Catholic Cathedral of the Holy Family in Exile,
London to a performance of Ukrainian sacred music
and of “The Cry, a Requiem For The Lost Child” composed by Adrian Snell. The London Oriana Choir, pupils of Alleyn’s School, and the Cathedral’s quartet
VIVO gave a memorable performance remembering
hundreds of innocent children lost to the war against
Ukraine waged by Russian invaders.
To honour the memory of children’s lives lost to the
war, Mrs. Inna Prystaiko, spouse of the Ambassador of
Ukraine, led a candle-lighting ceremony. To convey
the immensity of the tragedy, the children’s names
were read out along
with the circumstances
of their death.
The concert was organised in collaboration with Beyond
Conflict, the mental
health charity for conflict zones and the Cathedral of the Holy Family in Exile.
Andriy Marchenko, director of the Ukrainian Welcome Centre, shared with those present that funds
raised will go towards promoting the operation of the
Ukrainian Welcome Centre that helps Ukrainians in
the UK who have been displaced by the war, as well as
supporting frontline refugees in Poland. More than
160,000 of temporarily displaced Ukrainian people
have been welcome in the UK since the full-scale Russian invasion of Ukraine on 24th February of this year.
The Ukrainian Welcome Centre is a project of the
Ukrainian Catholic Eparchy of London and the
Association of Ukrainians in Great Britain.
We express our special gratitude to all the performers, partners and guests for their ongoing solidarity with Ukraine.
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Плач: Реквієм за Втрачену Дитину
У День перемир’я, 11 листопада, Преосвященний
Кеннет Новаківський, Єпископ Української Католицької Єпархії Пресвятої Родини у Лондоні, вітав
релігійних лідерів, членів дипломатичної спільноти
та гостей на вечорі-реквієм в катедральному соборі.
На реквіємі прозвучала українська духовна музика
та «The Cry, Реквієм за втраченою дитиною» Едріана
Снелла у виконанні лондонського хору «Оріана»
(Oriana), учнів Школи Аллейна (Alleyn’s School), а також соборного квартету VIVO. Цей визначний виступ вшанував пам’ять сотень невинних дітей, загиблих у війні проти України, яку ведуть російські
загарбники.
Відбулася зворушлива церемонія запалення свічок у пам’ять про втрачені дитячі життя, яку очолила пані Інна Пристайко — дружина Надзвичайного і Повноважного
Посла України у
Сполученому Королівстві Великої Британії
та Північної Ірландії.
Щоб передати глибину трагедії, були зачитані імена дітей та
обставини їх загибелі.
Вечір-реквієм було організовано у співпраці
благодійної організації Beyond Conflict, що опікується питаннями психічного здоров’я людей у зонах
конфліктів, та Українського католицького собору
Пресвятої Скитальчої Родини у Лондоні.
Директор Українського центру підтримки Андрій
Марченко зазначив, що кошти, зібрані цього вечора,
підуть на сприяння діяльності Центру, створеного
для допомоги українцям, переміщеним унаслідок
війни, а також на підтримку біженців у Польщі.
Понад 160,000 тимчасово переміщених громадян
України прибули до Сполученого Королівства від
початку повномасштабного вторгнення Росії в
Україну 24 лютого цього року.
Український центр підтримки – проєкт
Української Католицької Єпархії Лондона та Союзу
7
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Українців у Великій Британії.
Висловлюємо особливу подяку творчим колективам, партнерам та гостям концерту за незмінну солідарність з Україною.
GENERAL ANNOUNCEMENTS
ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ
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
Союзом Союзом (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
тримати українців, а також для самих україpage is managed by the Ukrainian Institute
нців, які прибувають до Британії. Цією
London. We are an independent charity, dedсторінкою керує Український Інститут у
icated to broadening knowledge about
Лондоні. Ми незалежна благодійна організаUkraine in the UK and beyond. If you have
ція, яка займається поглибленням знань про
suggestions of additional links and informaУкраїну у Британії та за її межами. Якщо у
tion to add to this site, please write to us at
вас є пропозиції щодо додаткових посилань
info@ukrainianinstitute.org.uk.
та 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.
How to donate:
- Through parishes and branches of partner organ-

#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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isations
- 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

20-го Листопада 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 посиланням 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:
* Theodore Iushchyshyn, son of Sergiy and Nataliia; * Теодор Ющишин, син Сергія та Наталії;
* Ustym Koltko, son of Vasyl and Oksana;
* Юстим Колтко, син Василя та Оксани;
* Damian Lastivka, son of Iurii and Sophia;
* Дамян Ластівка, син Юрія та Софії;
* Nikita Ponomarenko, son of Valentyn and Var* Нікіта Пономаренко, син Валентина та
vara;
Варвари;
*Stephania Zalypetska, daughter of Yaroslav and
* Стефанія Залипецька, дочка Ярослава та БонBohdana;
дани;
* Mateo Zeleniuk, son of Liubomyr and Galyna.
* Матео Зеленюк, син Любомира та Галини.
To the newly-wed servants of God, Oleh & Lilia, grant, O Новозвінчаним слугам Божим Олега & Лілії, соLord, in health and salvation, many and happy years!
твори, Боже, многая й благая літа!
Parish Announcements
English-language Services
After several years of careful planning, we can at
last open our mission-point for an English-language
Divine Liturgy every Sunday morning at 10:00 (from
20th November). The Cardinal Archbishop of Westminster has kindly agreed
we can use one of his
churches – Sacred Heart,
112 Horseferry Road, London SW1P 2EF, not far
from Victoria Station and
Westminster Cathedral.
The mission point will
serve the English-speaking
faithful and families in our
Ukrainian Catholic eparchy, as well as any others in
or visiting London who would like to worship on
Sundays in our Eastern Catholic tradition. It is part

Парафіяльні Оголошення
Англомовні Служби
Після кількох років ретельного планування ми
нарешті можемо відкрити наш місійний пункт для
Божественної Літургії англійською мовою щонеділі
вранці о 10:00 (від 20-го
листопада). КардиналАрхиєпископ
Вестмінстерський
люб’язно дозволив нам
скористатися однією з його церков – Sacred Heart,
112 Horseferry Road,
London SW1P 2EF,
неподалік від вокзалу Вікторія та
Вестмінстерської
Катедри. Місійний пункт обслуговуватиме англомовних вірних і сім’ї в нашій українській католицькій єпархії, а також будь-яких інших людей, які
9
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of the parish of the Cathedral of the Holy Family and
will be under the care of Fr Mark Woodruff. The English-language Divine Liturgy at the Cathedral continues on the second Saturday of each month at 16:00.

бажають по неділях молитися за нашою східнокатолицькою традицією. Громада є частиною
катедральної парафії Пресвятої Родини і буде під
опікою о. Марка Вудрофа. Англомовна Божественна Літургія в Катедрі у другу суботу кожного місяця о 16:00 продовжується.
#RedWednesday
#ЧервонаСереда
#RedWednesday is an annual campaign organised
#RedWednesday — це щорічна кампанія, організоby Aid to the Church in Need to raise awareness and вана ‘Допомога Церкві в Потребі’ для підвищення
to pray for persecuted Christians, who are
обізнаності та молитви за переслідуваthe most discriminated against religious
них християн, які є найбільш дискриміgroup in the world.
нованою релігійною групою у світі.
rd
Join us on 23 November for a trio of
Приєднуйтесь до нас 23-го листопада
events at the Ukrainian Catholic Cathedна тріо заходів в Українському Католиral. Please invite friends and loved ones to
цькому Катедрі. Будь ласка, запросіть
join you to stand in solidarity with
друзів і близьких приєднатися до вас,
Ukraine and those facing religious perseщоб висловити солідарність з Україcution globally. You are encouraged to
ною та тими, хто зазнає релігійних
wear red (a symbol of martyrdom), whether a token переслідувань у всьому світі. Радимо носити
accessory or embrace the colour, if your wardrobe
червоне (символ мучеництва) як символічний
allows.
аксесуар або використовувати цей колір, якщо це
17:45 – Rosary
дозволяє ваш гардероб.
18:15 – Divine Liturgy
17:45 – Вервиця
19:45-21:00 – Talk: Persecuted and Forgotten?
18:15 – Божественна Літургія (двомовна)
For additional details, please visit
19:45-21:00 – Розмова: Переслідувані та забуті?
https://acnuk.org/event/redwednesday-trio-event- Для отримання додаткової інформації відlondon/
відайте https://acnuk.org/event/redwednesdaytrio-event-london/
Holodomor
Голодомор
th
On Saturday, 26 November at 11:00 there will be
У суботу, 26-го листопада, о 11:00 відбудеться
an ecumenical memorial service to remember the
соборна панахида пам’яті мільйонів жертв
millions of victims of the man-made
штучного голоду в Україні – Голоfamine in Ukraine, the Holodomor
домору (1932-33). Богослужіння
(1932-33). The service will be held at
відбудеться біля Національного
the National Holodomor Memorial
Меморіального Хреста жертвам
Cross which stands in the gardens of
Голодомору, який знаходиться на
the Cathedral of the Ukrainian Autoтериторії Катедри Української
cephalous Orthodox Church, 1a NewАвтокефальної Православної Цеton Ave, London W3 8AJ. Following
ркви, 1a Newton Ave, London W3
the service there will be refresh8AJ. Після панахиди у церковній
ments in the church hall.
залі, чай і кава.
th
On Sunday, 27 November after the 10:00 Divine
У неділю, 27-го листопада після 10:00 Боже10

20th November 2022 AD

20-го Листопада 2022 р.Б.

Liturgy at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Holy
Family there will be a memorial service for the victims
of the Holodomor. At 13:30 there will be a performance
of “Bread for an Angel” by the Ukrainian Scouts.
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).

ственної Літургії в Українському Катедральному
Соборі Пресвятої Родини відбудеться панахида за
жертвами Голодомору. О 13:30 відбудеться вистава Пластунів «Хлібчик для Ангела».
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.

Holy Sacrament of Matrimony
Свята Тайна Подружжя
Pre-registration is required three months
Попередній запис проводиться за три
before receiving the Holy Sacrament of
місяці перед отриманням Святої Тайни
Matrimony. This is due to the need for
Подружжя. Це пов’язано із необхідністю
reading the banns (on three consecutive
виголошення оповідей (вільного стану)
Sundays), completion of premarital studies, and pre- протягом трьох неділь, проходження передшлюparation of the required documents.
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 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.
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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
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.uccgb.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.
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

Підтримайте Свою Церкву
1) У нашому храмі встановлено термінали. Відтепер пожертву можна здійснити карткою або
за допомогою телефона.
2) Через PayPal на нашому веб-сайті: www.uccgb.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.
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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