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Schedule of Divine Services
7 Sunday after Pentecost
Sunday 31/7 Неділя
Fathers of the Six Œcumenical Councils
The Holy Martyr Hyacinth of Amastris
Holy Martyr Emilian (360–363)
Divine Liturgy
08:00, 10:00, 12:00, 17:00
th
8 Week after Pentecost
Monday 1/8 Понеділок
Our Venerable Mother Macrina, Sister of
Saint Basil the Great (379)
Our Venerable Father Dios (ca. 431)
th

Festal services
Great Vespers with Litia
Divine Liturgy & Anointing
🕁 The Holy and Glorious Prophet Elias
(Elijah) the Tishbite (9th c. BC)
Divine Liturgy & Anointing
Ven. Father Simeon, Fool for Christ (c. 580),
& His Ascetical Companion John (527–565)
The Holy Prophet Ezekiel
Divine Liturgy
🕃 The Holy Myrrh-bearer and Equal-tothe-Apostles Mary Magdalene
Return of the Relics of Hieromartyr Phocas
Divine Liturgy
The Holy Martyrs Trophimus, Theophilus
and Those with Them (284-305)
Miracle of the Pochaïv Icon of the Theotokos and Ever-Virgin Mary against the
Invaders (1675)
Divine Liturgy
🕃 Holy Great Martyr Christine
🕂 Holy Martyrs Borys and Hlib, Named

17:00
18:15
Tuesday 2/8 Вівторок
07:00, 10:00, 18:15
Wednesday 3/8 Середа

07:00, 18:15
Thursday 4/8 Четвер

07:00, 18:15
Friday 5/8 П’ятниця
🐟

07:00, 18:15
Saturday 6/8 Субота
1

Розклад Богослужіння
Неділя 7-ма по П’ятдесятниці
Отців шести вселенських соборів
Св. мч. Якинта, що в Амастриді
Св. мч. Еміліяна (360–363)
Божественна Літургія
Тиждень 8-ий по П’ятдесяниці
Преподобної Макрини, сестри св. Василія Великого (379)
Преподобного отця нашого Дія (431)
Святкові служби
Велика Вечірня з Літією
Божественна Літургія & Мировання
🕁 Святого славного пророка Іллі (9 ст.
до Христа)
Божественна Літургія & Мировання
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого
(580), і Йоана, співпосника його (527-565)
Св. прор. Єзекиїла
Божественна Літургія
🕃 Святої мироносиці й рівноапостолної Марії Магдалини
Повернення мощів св. свщмч. Фоки
Божественна Літургія
Свв. мчч. Трофима, Теофіла і тих, що з
ними (284-305)
Свято Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці і Приснодіви Марії, заради Її
чудотворної ікони «Почаївська» (1675)
Божественна Літургія
🕃 Св. влкмч. Христини
🕂 Свв. мчч. Бориса і Гліба, у св. хрещен-
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Roman and David at Holy Baptism (1015)
Divine Liturgy
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08:00

ні названих Романом і Давидом (1015)
Божественна Літургія

Sunday services
Недільні служби
Great Vespers
17:00
Велика Вечірня
Divine Liturgy
18:15
Божественна Літургія
th
8 Sunday after Pentecost
Sunday 7/8 Неділя
Неділя 8-ма по П’ятдесятниці
🕂 The Dormition of Saint Anna, Mother of
🕂 Успення святої Анни, матері Пресв.
the Most Holy Theotokos
Богородиці
The Holy Women Olympiada and Eupraxia
Пам’ять свв. жінок Олімпіяди і
th
(5 c.)
Євпраксії (5 ст.)
Divine Liturgy
08:00, 10:00, 12:00, 17:00
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 дзвонити на +44 (0)20 7629 1534.

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

Інші Спільноти Лондона
Дочерна Парафія
Божественна Літургія кожної неділі о 16:30, у St.
Francis of Assisi Catholic Church (Церква Святого
Франциска Асижського), 160 The Grove, Stratford,
London, E15 1NS.

Church open during the day
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.

Церква відкрита упродовж дня
У цей трагічний час для всього нашого українського 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
Troparion, 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
́ *і
Тропар, глас 6: А́нгельські си́ли на гро́бі Твоїм
ті, що стерегли́, змертві ́ли * і 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 ́.

Troparion of the Fathers, tone 8: Christ our God, You
are glorified above all, * You established our fathers
as beacons on earth * and through them guided all
of us to the true faith. * Glory to You, most compas-

Тропар Отців, глас 8: Препросла́влений ти, Хри́ сте Бо́же наш, * світи́ла на землі ́ — отці ́в на́ших
оснува́в Ти * і ни́ми до і ́стинної ві ́ри всіх нас
напра́вив Ти. * Багатомилосе́рдний, сла́ва Тобі ́.
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sionate Lord.
Kontakion, tone 6: With His life-giving hand * Christ Кондак, глас 6: Життєнача́льною доло́нею * уour God, the Giver of life, * raised all the dead from ме́рлих із мря́чних доли́н * Життєда́вець
the murky abyss * and bestowed resurrection upon воскреси́в усі ́х — Христо́с Бог, * воскресі ́ння
humanity. * He is for all the Saviour, * the resurrec- пода́в лю́ дському ро́дові. * Він бо всіх Спаси́тель,
tion and the life, and the God of all.
воскресе́ння і життя́, і Бог усі ́х.
† Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit.

† Сла́ва Отцю́ , і Си́ну, і Свято́му Ду́хові.

Kontakion of the Fathers, tone 6: The
Son who ineffably shone from the
Father * was born two-fold of nature
from a woman. * Beholding Him, we do
not reject the image of His form; * but
depicting it, we revere it faithfully. *
Therefore the Church, holding the true
faith, * kisses the icon of Christ’s becoming man.

Кондак Отців, глас 6: Ти — із Отця́
несказа́нно возсія́вший Син * — з
жени́ роди́вся подві ́йний єство́м. *
Його́ ви́дячи, не відріка́ємося ви́ду
зобра́ження * але́ Його́, благоче́сно
написа́вши, ві ́рно почита́ємо. * І ра́ди то́го Це́рква, де́ржачи і ́стинну ві ́ру, * цілу́є іко́ну вочолові ́чення Христо́вого.

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, tone 6: Save Your people, O Lord, * and Прокімен, глас 6: Спаси́ , Го́споди, люде́й Твоїх́ * і
bless Your inheritance. (Ps. 27:9)
благослови́ наслі ́ддя Твоє́. (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 Те́бе, Го́споди, взива́тиму, Бо́же мій,
щоб не відверта́вся Ти мо́вчки від ме́не. (Пс. 27:1)

Prokimenon, song of the Fathers, tone 4: Blessed are Прокімен, пісня Отців, глас 4: Благослове́н єси́,
you, Lord God of our fathers, * and praised and
Го́споди, Бо́же отці ́в на́ших, * і хва́льне, і просла́glorified is Your Name for ever. (Dan. 3:26)
влене ім’я́ Твоє́ на ві ́ки. (Дан. 3:26)

B

Epistle:
Sunday: Romans 15:1-7, pericope 116
Fathers: Hebrews 13:7-16, pericope 334

rethren, 1we who are strong ought to bear with
the failings of the weak, and not to please
ourselves; 2let each of us please his neighbour for his
good, to edify him. 3For Christ did not please Himself; but, as it is written, “The reproaches of those
who reproached thee fell on me.” 4For whatever was

Б

Апостол:
Неділі: Римлян 15:1-7, зачало 116
Отців: Євреїв 13:7-16, зачало 334

раття, 1ми, сильні, мусимо нести немочі
кволих, а не самим собі догоджати. 2Кожний з нас нехай намагається догодити ближньому на благо, для будування. 3Бо й Христос не сам
собі догоджав, а як написано: зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене. 4Все бо, що було
3
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written in former days was written for our instruction, that by steadfastness and by the encouragement of the scriptures we might have hope. 5May
the God of steadfastness and encouragement grant
you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, 6that together you may with
one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. 7Welcome one another, therefore, as
Christ has welcomed you, for the glory of God. (Rom.
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написане давніше, написане нам на науку, щоб
ми мали надію через терпеливість й утіху, про
які нас навчає Писання. 5Бог же терпеливости й
утіхи нехай дасть вам, щоб ви між собою були
однієї думки за Христом Ісусом, 6щоб ви однодушно, одними устами славили Бога й Отця
Господа нашого Ісуса Христа. 7Тому будьте приязливі один до одного, як і Христос був до вас на
Божу славу. (Рим. 15:1-7)

15:1-7)

Alleluia, tone 6: He who lives in the aid of the Most Алилуя, глас 6: Хто живе́ в по́мочі Всеви́ шнього,
High, shall dwell under the protection of the God of під покро́вом Бо́га небе́сного осели́ться. (Пс. 90:1)
heaven. (Ps. 90:1)
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)

Alleluia of the Fathers, tone 1: The God of gods, the
Lord, spoke and summoned the earth from the
rising of the sun to its setting. (Ps. 49:1)

Алилуя Отців, глас 1: Бог богі ́в, Госпо́дь мо́вив, і
призва́в зе́млю від схо́ду со́нця до за́ходу. (Пс.

A

Gospel:
Sunday: Matthew 9:27-35, pericope 33
Fathers: John 17:1-13, pericope 56

t that time, 27as Jesus And as Jesus passed on
from there, two blind men followed Him, crying aloud, “Have mercy on us, Son of David.” 28When
He entered the house, the blind
men came to Him; and Jesus said
to them, “Do you believe that I
am able to do this?” They said
to Him, “Yes, Lord.” 29Then He
touched their eyes, saying, “According to your faith be it done
to you.” 30And their eyes were
opened. And Jesus sternly
charged them, “See that no one
knows it.” 31But they went away
and spread His fame through all
that district. 32As they were going away, behold, a dumb demoniac was brought to Him.
33
And when the demon had been cast out, the dumb
man spoke; and the crowds marvelled, saying,
“Never was anything like this seen in Israel.” 34But

49:1)

В

Євангеліє:
Неділі: Матея 9:27-35, зачало 33
Отців: Івана 17:1-13, зачало 56

той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи: – Помилуй нас, сину Давидів! 28І коли він увійшов до хати, сліпці
приступили до нього, і він
спитав їх: – Чи віруєте, що я
можу це зробити? – Так,
Господи! – вони йому кажуть.
29
Тоді він доторкнувся до їхніх
очей, кажучи: – Нехай вам
станеться за вашою вірою! 30І
відкрились їхні очі. Ісус
суворо наказав їм: – Глядіть,
щоб ніхто не знав про це. 31Та
вони, вийшовши, розголосили
про нього чутку по всій країні.
32
Як вони виходили, привели
до нього німого, що був
біснуватий. 33Коли ж він
вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: – Ніколи чогось такого не видано в Ізраїлі. 34Фарисеї ж говорили: – Він вига4
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the Pharisees said, “He casts out demons by the
prince of demons.” 35And Jesus went about all the
cities and villages, teaching in their synagogues and
preaching the gospel of the kingdom, and healing
every disease and every infirmity. (Mt. 9:27-35)
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; * praise Him in the highest. (Ps. 148:1)

няє бісів князем бісівським! Ісус обходив усі
міста і села, навчаючи в їхніх синагогах,
проповідуючи євангеліє царства та вигоюючи
всяку хворобу й недугу. (Мат. 9:27-35)

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

Також: Ра́дуйтеся, пра́ведні, у Го́споді, * пра́вим
нале́жить похвала́. (Пс. 32:1) Алилу́я. (3)

The Fathers of the First Six Œcumenical Councils
The Church convenes Councils (that is, gatherings
of bishops and representatives of Churches) when it
is necessary to resolve any controversial issue or
problem, to develop a certain common approach or
vision. The first six Œcumenical Councils took place
during the first millennium after Christ. Bishops and
representatives of all Churches usually gathered at
these Councils. Resolutions adopted at the Council
were recorded in the Book of Canons (Rules) and
later accepted by the Church as doctrine.
We honour the holy fathers (i.e. participants) of the
first Œcumenical Councils because, thanks to their decisions, we now know better
how to believe and pray accordingly. The holy fathers
made great efforts on matters
of belief, underwent torment
and suffering, became confessors and martyrs – for the
purity of faith.
The first two Œcumenical Councils (the Council of
Nicaea in 325 and the First Council of Constantinople
in 381) were devoted primarily to triadological issues, the doctrine of the Holy Trinity: the Father, the
Son, and the Holy Spirit, was clarified and formulated. And from the Third to the Sixth Œcumenical
Councils, they focused especially on Christological
questions, that is, they formed the teaching about
the Person and two natures (divine and human) of
Jesus Christ.

Отців Перших Шести Вселенських Соборів
Церква скликає Собори (тобто зібрання єпископів та представників Церков) тоді, коли потрібно вирішити будь-яке спірне питання або проблему, виробити певний загальний підхід або бачення. Перші шість Вселенських Соборів відбулися впродовж першого тисячоліття після Христа.
На ці Собори звичайно з’їжджалися єпископи та
представники усіх Церков. Постанови, прийняті
на Соборі записувалися в Книгу Канонів (Правил)
і згодом приймалися Церквою як вчення.
Ми шануємо святих отців (тобто учасників)
перших Вселенських
Соборів тому, що завдяки
їхнім рішенням ми краще
знаємо тепер, як потрібно
вірити і відповідно молитися. Святі отці приділяли
багато уваги питанням віровчення, йшли на муки і
страждання, на ісповідництво і мучеництво — за чистоту віри.
Перші два Вселенських Собори (Нікейський 325 і
Перший Константинопольський у 381) були присвячені передусім питанням тріадологічним,
уточнювалося і формулювалося вчення про Святу
Трійцю: Отця, і Сина, і Святого Духа. А з Третього
по Шостий Вселенські Собори зосереджувалися
особливо на христологічних питаннях, тобто на
них формувалося вчення про Особу і дві природи
(Божу і людську) Ісуса Христа.

Причасний Стих: Хвалі ́те Го́спода з небе́с, *
хвалі ́те Його́ в ви́шніх. (Пс. 148:1)
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The period of the six Œcumenical Councils (from
325 to 680) was the time of the formation of the
Church, and the memory of the holy fathers of the
six Œcumenical Councils is celebrated as a sign that
the foundations of the Christian doctrine were approved by the saints of the Christian Church.

31-го Липня 2022 р.Б.

Період шести Вселенських соборів (від 325 до
680) був часом становлення Церкви, а пам’ять
святих отців шести Вселенських Соборів святкується як знамення того, що святителями Християнської Церкви була затверджена основа християнського віровчення.

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
тримати українців, а також для самих
page is managed by the Ukrainian Institute
українців, 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 оргаUkraine in the UK and beyond. If you have
нізація, яка займається поглибленням
suggestions of additional links and informaзнань про Україну у Британії та за її межаtion to add to this site, please write to us at
ми. Якщо у вас є пропозиції щодо додаткових посиinfo@ukrainianinstitute.org.uk.
лань 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:

#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.
Зробити пожертву можна:
6
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- 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

31-го Липня 2022 р.Б.

- 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:
* Leonardo Fenyak Vynnyk, son Eugene and Hanna * Леонардо Феняк Винник, син Євгена та Ганни;
* Vladyslava Kapush, daughter of Eduard and Iryna; * Вдадислава Капуш, дочка Едуарда та Ірини;
* Emilia Senechyn, daughter of Nazar and Iryna;
* Емілія Сенечин, дочка Назаря та Ірини;
* Veronica Slobodian, daughter of Ihor and Tetiana. * Вероніка Слододян, дочка Ігоря та Тетяни.
To the newly-wed servants of God, Yaroslav &
Новозвінчаним слугам Божим Ярослава & ХриKhrystyna, grant, O Lord, in health and salvation,
стини, сотвори, Боже, многая й благая літа!
many and happy years!
Sunday School
Недільна Школа
The Holy Family Cathedral Sunday School invites
Школа Ісуса при Катедрі Пресвятої родини сердеyou to register your child(ren) for catechism sesчно запрошує вас і ваших дітей долучитися до
sions. During the next school year, we have the fol- катехитичного навчання. Маємо наступні
lowing groups:
групи:
- Pre First Solemn Communion,
- Дошкільнята віком 4-6
ages 4-6
років
- First Solemn Communion
- Першопричасники - україpreparation (Ukrainian group
нськомовна група і англо& English group), from age 7
мовна група віком від 7 років
- Post Solemn Communion
- Післяпричасники до 16
(under 16s)
років
- Parents.
- Батьки.
Registration forms are
Реєстраційні анкети можна
available from the parish
отримати в парафіяльній
office.
канцелярії.
Registration deadline: Sunday,
Кінцевий термін реєстрації:
st
21 August 2022. Catechism
неділя, 21-го серпня 2022
groups will recommence on
року. Початок навчання і
th
4 September 2021 with a blessing of the children
благословення дітей та батьків відбудеться 4-го
and parents. For additional information, please
вересня 2021. За додатковою інформацією
contact the Cathedral Parish Office.
просимо звертатися до Катедри.
7

31st July 2022 AD

Parish Announcements

31-го Липня 2022 р.Б.

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.

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
tinuous prayer. We invite you to join us in continu- молитовний ланцюжок. Ми молимося Псалтир і
ous prayer of the Psalms and the Rosary. If you are Вервицю. Всі бажаючі долучитися до нашого мо8
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interested, please register in the sacristy.

литовного 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. 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 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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