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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

Happy New Year! Щасливого Нового Року!
Schedule of Divine Services / Розклад Богослужіння

DATE / ДАТА DAY / ДЕНЬ TIME / ЧАС SERVICE / СЛУЖБА

01.01.2023

Sunday / Неділя
Sunday before the Nativity

of Christ / Неділя перед
Різдвом Христовим

08:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
10:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
12:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
17:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія

02.01.2023 Monday / Понеділок 18:15 Divine Liturgy / Божественна Літургія

03.01.2023 Tuesday / Вівторок
07:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
18:15 Divine Liturgy / Божественна Літургія

04.01.2023
Wednesday / Середа

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

05.01.2023 Thursday / Четвер
07:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
18:15 Divine Liturgy / Божественна Літургія

06.01.2023

Friday / П’ятниця 🐟
Eve of the Nativity of

Christ / Навечір’я Різдва
Христового

09:00
Royal Hours; Vespers with Divine Liturgy / 
Царські Часи; Вечірня з Божественною Літургію

21:00 Great Compline & Litia / Велике Повечір’я з Литією
22:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія

07.01.2023

Saturday / Субота
🕀 Nativity of our Saviour

Jesus Christ / 🕀 Різдво
Спаса нашого Ісуса

Христа

06:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
08:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
10:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
12:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
17:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія

08.01.2023

Sunday / Неділя
Sunday after the Nativity;
🕃 Synaxis of the Theotokos
/ Неділя по Різдві; 🕃 Собор

Богородиці

08:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
10:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
12:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія

17:00 Divine Liturgy / Божественна Літургія
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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
* 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.

* 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; 7th January at 13:00.

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

* 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.  Що-
неділі о 16:30; 7-го січня о 13:00.

* 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 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, запалити свічу, побути в тиші.
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At the Sunday Divine Liturgy На недільній Божественній Літургії
Troparion of the Resurrection, tone 4:  When the dis-

ciples of the Lord learned from the angel * the glor-
ious news of the resurrection * and cast off the an-
cestral condemnation, * they proudly told the 
apostles: * “Death has been plundered! * Christ our 
God is risen, * granting to the world great mercy.”

Тропар воскресний, глас 4:  Світ́лую воскресен́ня 
проп́овідь * від ан́гела взнав́ши, Господ́ні учени́-
ці, * і прад́ідне осуд́ження відки́нувши, * апос́то-
лам, хвал́ячися, мов́или: * Повали́лася смерть, 
воскрес́ Христос́ Бог, * дарую́чи світ́ові вели́ку 
ми́лість.

Troparion of the Fathers, tone
2:  Great are the achievements
of faith! * In the fountain of
flames, the three holy youths
rejoiced as by the water of
rest, * and the prophet Daniel
was revealed shepherding
lions like sheep. * Through
their intercession, * O Christ
God, save our souls.

Тропар Отців, глас 2:  Вели́кі 
под́виги вір́и, * в джерелі ́
полум́’я, як на спокій́ній 
воді,́ святі ́три от́роки ра-́
дувалися; * і пророќ Даниїл́ 
пас́тирем лев́ів, нач́е овец́ь, 
являв́ся. * Їх молитвам́и, 
Хри́сте Бож́е, спаси́ душ́і на-́
ші.

† Glory be to the Father, and to
the Son, and to the Holy
Spirit, * now and for ever and
ever.  Amen.

† Слав́а Отцю́, і Си́ну, і Свято-́
му Дух́ові * ни́ні, і повсяк-
час́, і на віќи віч́ні.  Амін́ь.

Kontakion of the Fathers, tone
6:  Armed by the being that
defies description * You de-
fied the man-made idol, O
thrice blessed youth. * In the midst of the unbear-
able flames you stood and cried out to God: * “In 
Your mercy, O Gracious One, hasten and come to 
our aid,” * for You can do whatever You will.

Кондак Отців, глас 6:  
Рукопи́саному об́разові не 
поклони́вшися, * але ́
неописан́ним єством́ захи-

сти́вшися, триблажен́ні, * в под́визі вогню́ ви 
прослав́илися * і, посеред́ нестер́пного пол́ум’я 
стоячи́, Боѓа ви призвал́и: * Поспіши́сь, о, Ще-́
дрий, і скор́о прийди́ як милости́вий нам на по́-
міч, * бо Ти мож́еш, якщо ́вол́я Твоя.́

Prokimenon, song of the Fathers, tone 4:  Blessed are
You, Lord God of our fathers, * and praised and 
glorified is Your name for ever.  (Dan. 3:26)

Прокімен, пісня Отців,   глас 4  :  Благословен́ єси́, 
Гос́поди, Бож́е отців́ наш́их, * і хвал́ьне, і просла-́
влене ім’я ́Твоє ́на віќи.  (Дан. 3:26)

Verse:  For You are righteous in everything that You 
have done to us.  (Dan. 3:27)

Стих:  Бо прав́едний єси́ в усьом́у, що створи́в Ти 
нам.  (Дан. 3:27)

Epistle:  Hebrews 11:9-10, 17-23, 32-40, per. 328 Апостол:  Євреїв 11:9-10, 17-23, 32-40, зач. 328
rethren, by faith Abraham sojourned in the land 
of promise, as in a foreign land, living in tents 

with Isaac and Jacob, heirs with him of the same 
promise.  10For he looked forward to the city which has
foun-dations, whose builder and maker is God.

B ра́ття, вірою Авраам перебував у обіцяній 
землі, як у чужій, живучи в наметах з 

Ісааком та Яковом, спакоємцями, як і він, тієї 
самої обітниці.  10Бо чекав міста з непохитними 
основами, якого Бог будівничий і засновник.

Б
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17By faith Abraham, when he was tested, offered up 
Isaac, and he who had received the promises was 
ready to offer up his only son, 18of whom it was said, 
“Through Isaac shall your descendants be named.”  
19He considered that God was able to raise men even 
from the dead; hence he did receive him back, and this 
was a symbol.  20By faith Isaac invoked future blessings 
on Jacob and Esau.  21By faith Jacob, when dying, 
blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship 
over the head of his staff.  22By faith Joseph, at the end 
of his life, made mention of the exodus of the Israelites
and gave directions concerning his burial.  23By faith 
Moses, when he was born, was
hid for three months by his
parents, because they saw that
the child was beautiful; and they
were not afraid of the king’s
edict.  32And what more shall I
say? For time would fail me to
tell of Gideon, Barak, Samson,
Jephthah, of David and Samuel
and the prophets — 33who
through faith conquered
kingdoms, enforced justice,
received promises, stopped the
mouths of lions, 34quenched
raging fire, escaped the edge of
the sword, won strength out of weakness, became 
mighty in war, put foreign armies to flight.  35Women 
received their dead by resurrection. Some were 
tortured, refusing to accept release, that they might 
rise again to a better life.  36Others suffered mocking 
and scourging, and even chains and imprisonment.  
37They were stoned, they were sawn in two, they were 
killed with the sword; they went about in skins of 
sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated — 38of 
whom the world was not worthy—wandering over 
deserts and mountains, and in dens and caves of the 
earth.  39And all these, though well attested by their 
faith, did not receive what was promised, 40since God 
had foreseen something better for us, that apart from 
us they should not be made perfect.

17Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у 
жертву Ісаака, і то приніс у жертву єдинородного
сина, він, що одержав обітниці, 18про якого було 
сказано: Від Ісаака тобі народиться потомство; 
19думаючи, що Бог має силу і з мертвих воскреси-
ти; тому і його одержав назад, як прообраз.  20Ві-
рою Ісаак благословив Якова та Ісава на майбут-
нє.  21Вірою Яків перед смертю благословив кож-
ного з синів Йосифа і поклонився, спираючись на
кінець своєї палиці.  22Вірою Йосиф, умираючи, 
згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про 
свої кості.  23Вірою батьки Мойсея після народже-

ння три місяці його ховали, 
бо бачили кпасу дититини і 
не злякалися царського 
наказу.  32І що ще скажу? Не 
вистачить мені часу, коли 
почну розповідати про 
Гедеона, про Варака, про 
Самсона, про Єфту, про Дави-
да й Самуїла та пророків, 
33що вірою підбили царства, 
чинили справедливість, ося-
гнули обітниці, загородили 
пащі левам, 34силу вогню га-
сили, вістря меча уникали, 
ставали сильні, бувши немі-

чні, на війні проявили мужність, напади чужих 
розганяли.  35Жінки діставали назад своїх поме-
рлих, які воскресали. Інші загинули в муках, від-
кинувши визволення, щоб осягнути ліпше 
воскресіння.  36Інші наруг і бичів зазнали, та ще й 
кайданів і в’язниці; 37їх каменовано, розрізувано 
пилою, брано на допити; вони вмирали від меча; 
тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, 
гноблені, кривджені; 38ті, яких світ був вартий, 
блукали пустинях, горами, печерами та земними
проваллями.  39І всі вони, хоч мали добре засвід-
чення віри, не одержали обіцяного, 40бо Бог зберіг
нам щось краще, щоб вони не без нас осягнули 
досконаліть.

4



1  st   January   2023 AD  1  -го Січня 2023 р.Б.  

Alleluia of the Fathers, tone 4:  O God we have heard 
with our ears, and our fathers have told us the 
work You did in their days.  (Ps. 43:2)

Алилуя   Отців  , глас 4  :  Бож́е, уши́ма наш́ими ми 
почул́и і отці ́наш́і сповісти́ли нам.  (Пс. 43:2)

Verse:  You saved us from our oppressors and put to 
shame those who hate us.  (Ps. 43:8)

Стих:  Ти спас нас від тих, що напастую́ть нас, і 
тих, що ненав́идять нас, засором́ив Ти.  (Пс. 43:8)

Gospel:  Matthew 1:1-25, pericope 1 Євангеліє:  Матея 1:1-25, зачало 1
he book of the genealogy of Jesus Christ, the son of 
David, the son of Abraham.  2Abraham was the 

father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the 
father of Judah and his brothers, 3and Judah the father of 
Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, 
and Hezron the father of Ram, 4and Ram the father of Am-
minadab, and Amminadab the father of Nahshon, and 
Nahshon the father of Salmon, 5and Salmon the father of 
Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and 
Obed the father of Jesse, 6and Jesse the father of David the 
king.  And David was the father of Solomon by the wife of 
Uriah, 7and Solomon the father of
Rehoboam, and Rehoboam the
father of Abijah, and Abijah the
father of Asa, 8and Asa the father
of Jehoshaphat, and Jehoshaphat
the father of Joram, and Joram the
father of Uzziah, 9and Uzziah the
father of Jotham, and Jotham the
father of Ahaz, and Ahaz the
father of Hezekiah, 10and Hezekiah
the father of Manasseh, and Man-
asseh the father of Amos, and
Amos the father of Josiah, 11and
Josiah the father of Jechoniah and
his brothers, at the time of the deportation to Babylon.  
12And after the deportation to Babylon: Jechoniah was the 
father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, 
13and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father
of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, 14and Azor the 
father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and 
Achim the father of Eliud, 15and Eliud the father of Eleazar, 
and Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father
of Jacob, 16and Jacob the father of Joseph the husband of 
Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ.  17So 
all the generations from Abraham to David were fourteen 

T нига родоводу Ісуса Христа, сина Давида, 
сина Авраама.  2Авраам породив Ісаака, 

Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів 
його.  3Юда породив Фареса та Зару від Тамари. 
Фарес породив Есрома, Есром породив Арама.  
4Арам породив Амінадава, Амінадав породив 
Наасона, Наасон породив Салмона, 5Салмон 
породив Вооза від Рахави, Вооз породив Йоведа 
від Рути, Йовед породив Єссея, 6Єссей породив 
царя Давида.  7Давид породив Соломона від жі-
нки Урії, Соломон породив Ровоама, Ровоам 

породив Авію, Авія породив 
Асафа.  8Асаф породив Йоса-
фата, Йосафат породив 
Йорама, Йорам породив 
Озію.  9Озія породив Йоатама,
Йоатам породив Ахаза, Ахаз 
породив Єзекію, 10Єзекія 
породив Манасію, Манасія 
породив Амоса, Амос 
породив Йосію, 11Йосія 
породив Єхонію і братів його 
за вавилонського переселен-
ня.  12А після вавилонського 
переселення Єхонія породив 

Салатіїла, Салатіїл породив Зоровавела, 
13Зоровавел породив Авіюда, Авіюд породив Елія-
кима, Еліяким породив Азора, 14Азор породив 
Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Елі-
юда, 15Еліюд породив Єлеазара, Єлеазар породив 
Маттана, Маттан породив Якова, 16Яків породив 
Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що 
зветься Христос.  17Поколінь же всіх було: від 
Авраама до Давида чотирнадцять, від Давида до 
вавилонського переселення чотирнадцять і від 
вавилонського переселення до Христа – поколінь

К
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generations, and from David to the deportation to Babylon
fourteen generations, and from the deportation to 
Babylon to the Christ fourteen generations.  18Now the 
birth of Jesus Christ took place in this way. When his 
mother Mary had been betrothed to Joseph, before they 
came together she was found to be with child of the Holy 
Spirit; 19and her husband Joseph, being a just man and un-
willing to put her to shame, resolved to send her away 
quietly.  20But as he considered this, behold, an angel of the
Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of 
David, do not fear to take Mary your wife, for that which is 
conceived in her is of the Holy Spirit; 21she will bear a son, 
and you shall call his name Jesus, for he will save his 
people from their sins.”  22All this took place to fulfil what 
the Lord had spoken by the prophet: 23“Behold, a virgin 
shall conceive and bear a son, and his name shall be called 
Emmanuel” (which means, God with us).  24When Joseph 
woke from sleep, he did as the angel of the Lord com-
manded him; he took his wife, 25but knew her not until she
had borne a son; and he called his name Jesus.

чотирнадцять.  18Народження Ісуса Христа стало-
ся так.  Марія, його мати, була заручена з Йоси-
фом; але перед тим, як вони зійшлися, виявило-
ся, що вона була вагітна від Святого Духа.  
19Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажа-
вши її ославити, хотів тайкома її відпустити.  20І 
от коли він це задумав, ангел Господній з’явився 
йому уві сні й мовив:– Йосифе, сину Давида, не 
бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній за-
чалось, походить від Святого Духа.  21Вона 
породить сина, і ти даси йому ім’я Ісус, бо він 
спасе народ свій від гріхів їхніх.  22А сталося все 
це, щоб збулось Господнє слово, сказане 
пророком: 23Ось діва матиме в утробі й народить 
сина, і дасть йому ім’я Еммануїл, що значить: з 
нами Бог.  24Прокинувшись від сну, Йосиф зробив,
як велів йому ангел Господній: прийняв свою жі-
нку; 25і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він 
дав йому ім’я Ісус.

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

Причасний:  Хваліт́е Гос́пода з небес́, * хваліт́е 
Його ́в ви́шніх.  (Пс. 148:1)

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

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

Christmas  Pastoral Letter of Patriarch Sviatoslav Різдвяне Полслання Патріарха Святослава
Most Reverend Archbishops and Metropolitans, God-
loving Bishops, Very Reverend Clergy, Venerable 
Monastics, Dearly Beloved Brothers and Sisters, in 
Ukraine and throughout the world

Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that
will be for all the people (Lk. 2:10).

Christ is born! Glorify Him!
Beloved in Christ!

I share a great joy with you, “For unto you is born 
this day in the city of David a Saviour, who is Christ 
the Lord” (Lk. 2:11). For us who believe in the Lord Je-
sus, to celebrate Christmas is to open ourselves to a 
joy that lasts forever. The Son of God becomes one of 
us—God is with us!

In life, we often experience joyful or pleasant events:

Високопреосвященним архиєпископам і ми-
трополитам, боголюбивим єпископам, всече-
сному духовенству, преподобному монашеству, 
возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на 
поселеннях у світі сущим

Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде
радістю всього народу (Лк. 2:10).

Христос народився! Славімо Його!
Дорогі в Христі!
Ділюся з вами великою радістю, бо «сьогодні 
народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він 
же Христос Господь» (Лк. 2:11). Для нас, що віримо
в Господа Ісуса, святкувати Різдво Христове – це 
відкритися радості, яка триває вічно. Божий Син 
стає одним із нас – з нами Бог!
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the birth of a child, a wedding, some achievement, 
dinner with relatives and friends, etc. However, life 
experience tells us that such moments are very fra-
gile: a brief moment—and what brought us joy and 
pleasure, irrevocably sinks into nothingness, and we 
are left alone with pain, sadness and disappointment. 
There are many reasons for such a sudden change: a 
second of inattention, an accident, illness, human 
malice, or war, as we see in the fate of our long-suffer-
ing nation.
…
Read the entire letter here.

У житті ми не раз переживаємо радісні чи приє-
мні події: народження дитини, весілля, особливий
успіх, вечерю з близькими та друзями тощо. Про-
те життєвий досвід нам підказує, що такі моменти
бувають дуже крихкими: мить – і те, що приноси-
ло нам радість і задоволення, безповоротно кане в
небуття, а ми залишаємося сам на сам із болем, 
смутком і розчаруванням. Причин для такої 
раптової зміни є чимало: секунда неуважності, 
аварія, хвороба, людська злоба або ж війна, як ба-
чимо на долі нашого многостраждального народу.
…
Прочитайте весь послання тут.

Christmas  Pastoral Letter of the Hierarchy of Western
Europe

Різдвяне Полслання Ієрархії Західної Європи

Very Reverend Clergy, Venerable Monastic Brothers 
and Sisters,  dear Faithful in Christ!

Christ is born!
Usually, the Christmas holidays are associated with 

joy, safety and happiness. People welcome the new-
born Saviour on our earth, in a human body, and they
also greet each other in love, peace and goodwill. 
Rituals, traditions, and customs are associated with 
the holiday, which we continue to keep and never tire
of repeating: carols, nativity plays, festive greeting…

But the first Christmas was not filled with joy. On 
the contrary, it began with the anxiety of Joseph 
himself, who did not know what to think when his 
betrothed’s pregnancy was revealed. With a heavy 
heart, he considered letting her go (Mt. 1:18-19). 
When Jesus was born in Bethlehem, and the wise 
men from the East came to greet the “king of the 
Jews”, the ruling king Herod “was troubled, and all 
Jerusalem with him” (2:2-3). When the wise men did 
not return to him, but “went another way”, the king 
“was in a furious rage, and he sent and killed all the 
male children in Bethlehem and in all that region 
who were two years old or under” (2:13, 16). No, 
Christmas was not greeted with joy then!
…

Всесвітліші і всечесніші Отці, преподобні богопо-
свячені Сестри і Брати, дорогі в Христі Вірні!

Христос рождається!
Зазвичай, різдвяні свята асоціюються з радістю, 

безпекою і щастям. Люди вітають 
новонародженого Спасителя на нашій землі, у 
людському тілі, та й одні одних вітають у любові, 
мирі й доброзичливості. Зі святом пов’язані 
обряди, традиції, звичаї, які обов’язково береже-
мо, і не втомлюємося їх повторювати: колядки, 
вертепи, віншування…

Але перше Різдво не було оповите радістю. 
Навпаки, почалось воно журбою самого Йосифа, 
який не знав, що думати, коли виявилась вагіт-
ність його зарученої. З тяжким серцем задумав її 
відпустити (Мт. 1:18-19). Коли ж Ісус народився у 
Вифлеємі, а прийшли мудреці зі Сходу привітати 
«царя юдейського», правлячий цар Ірод «стриво-
жився, і ввесь Єрусалим з ним» (2:2-3). Коли від-
так волхви не повернулися до нього, а «пусти-
лись іншою дорогою», цар «розлютився вельми і 
послав повбивати у Вифлеємі і по всій його 
окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки» 
(2:13, 16). Ні, не зустрічали тоді Різдво з радістю!
…
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Read the entire letter here. Прочитайте весь послання тут.

Son of David and Son of God Син Давидів і Син Божий
On the Sunday before the Nativity of our Lord Jesus

Christ, the first chapter of the Gospel from Matthew 
is read, in which the genealogy of Christ is given and
the very event of Nativity is described. This genea-
logy indicates that Christ is descended from the 
royal line of David. At the same
time, the description of the su-
pernatural birth of Jesus points
to His divine origin. Thus, the
first chapter of the Gospel
from Matthew, which is read
this Sunday, indicates that Je-
sus is the Son of David and the
Son of God, that is, He is both
man and God. Announced by
the prophets long before the
virgin birth from Mary, Christ
brings salvation to the world,
which has been waiting for
Him for many generations.
Saint Joseph the Betrothed be-
lieved this great prophecy
when the time came for its fulfilment. Let us also, 
twenty centuries after the Virgin conceived and 
gave birth to a Son, not lack faith in the Son of David 
and the Son of God born to us for salvation.

У неділю перед Різдвом Господа нашого Ісуса 
Христа читається перший розділ Євангелія від 
Матея, у якому подається родовід Христа та опи-
сується сама подія Різдва. Цей родовід вказує, що 
Христос походить з царського роду Давида. 

Водночас, опис надпри-
родного народження Ісуса, 
вказує на Його Божественне 
походження. Таким чином, 
перша глава Євангелія від 
Матея, яка читається цієї 
неділі, вказує, що Ісус є Си-
ном Давида і Сином Божим, 
тобто є водночас людиною і 
Богом. Сповіщений 
пророками задовго до ді-
вственного народження від 
Марії, Христос приносить 
спасіння у світ, що чекав Йо-
го впродовж багатьох поко-
лінь. Святий Йосиф Обру-
чник повірив цьому вели-

кому пророцтву, коли настав час його сповнення.
Нехай же і нам, двадцять століть по тому як Діва 
зачала і породила Сина, не забракне віри у 
народженого нам на спасіння Сина Давидового і 
Сина Божого.

Winter Appeal Зимова Акція
Our Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family 

of London has launched a special winter food-pack-
ages appeal for our sisters and brothers in
Ukraine.

This winter will be especially challen-
ging because of the bitter war that is be-
ing waged against Ukraine.

During this time of the Nativity Fast (Ad-
vent), we would be especially grateful for
your support.

Наша Українська Католицька Єпархія Пресвятої 
Родини в Лондоні розпочала спеціальну зимову 

акцію зі збору продуктових наборів для
наших сестер і братів в Україні.

Ця зима буде особливо складною 
через жорстоку війну яка ведеться про-
ти України.

У цей час Різдвяного посту просимо 
вас допомогти нам із збором коштів.
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To donate, please visit: 
https://www.gofundme.com/f/44skc-emergency-
winter-appeal

#Food4Ukraine     #EmergencyWinterAppeal

Щоб пожертвувати, відвідайте: 
https://www.gofundme.com/f/44skc-emergency-
winter-appeal

#Food4Ukraine     #EmergencyWinterAppeal

GENERAL ANNOUNCEMENTS ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ
Ukrainian Welcome Centre Український центр підтримки

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

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

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

лицькою   Єпархією Пресвятої Родини в   Лондоні   та 
Союзом   Союзом   (  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 украї-
нців, які прибувають до Британії. Цією 
сторінкою керує Український   Інститут у   
Лондоні. Ми незалежна благодійна організа-
ція, яка займається поглибленням знань про
Україну у Британії та за її межами. Якщо у 
вас є пропозиції щодо додаткових посилань 

та інформації, які можна додати на цей сайт, напи-
шіть нам на info@ukrainianinstitute.org.uk.

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

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

We are asking all our members, communities and 
supporters to do everything they can to raise funds 
to #HELPUKRAINE.
How to donate:
- Through parishes and branches of partner organ-

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 
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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 Go-
FundMe by following the link or by scan-
ning the QR code with your smart device. 
https://rb.gy/dcqgcc

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  

Parish Announcements Парафіяльні Оголошення
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. 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 ep-
archy, as well as any others in or visiting
London who would like to worship on Sundays in 
our Eastern Catholic tradition. It is part 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.

Англомовні Служби  
Після кількох років ретельного планування ми 

нарешті можемо відкрити наш місійний пункт для 
Божественної Літургії англійською мовою щонеділі 
вранці о 10:00. Кардинал-Архиєпископ Вестмінстер-
ський люб’язно дозволив нам скористатися однією з

його церков – Sacred Heart, 112 Horse-ferry 
Road, London SW1P 2EF, неподалік від вок-
залу Вікторія та Вестмінстерської 
Катедри. Місійний пункт обслуговувати-
ме англомовних вірних і сім’ї в нашій 
українській католицькій єпархії, а також 

будь-яких інших людей, які бажають по неділях мо-
литися за нашою східнокатолицькою традицією. 
Громада є частиною катедральної парафії Пресвятої 
Родини і буде під опікою о. Марка Вудрофа. Англо-
мовна Божественна Літургія в Катедрі у другу субо-
ту кожного місяця о 16:00 продовжується.

Baptisms
Every Saturday throughout the liturgical year the 

cathedral clergy administer the Sacrament of Bap-
tism.  Those wishing to receive the Sacrament (for 
themselves or their children) must register
in 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 relev-
ant preparations, have a spiritual conversation with 
a priest, and make their confession. The require-

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 ви-
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ments 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.

сповідалися. Детальніше вимоги до хресних бать-
ків викладено у церковних приписах, і парафія-
льний священик повідомить про них усіх бажаю-
чих отримати Святу 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), com-
pletion of premarital studies, and preparation of the 
required documents.

Свята Тайна Подружжя  
Попередній запис проводиться за три місяці 

перед отриманням Святої Тайни Подруж-
жя. Це пов’язано із необхідністю виголо-
шення 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 con-
tinuous 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 нашого 
молитовного чування - зголосіться до захри-
стії храму.

Bible study
Bible readings are held on Fridays and Sundays at 

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

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

проводяться Біблійні читання.  Долучайтеся до 
вивчення Святого Письма.

Parish Kitchen
Please note the kitchen will be closed 1stJanuary.

Парафіяльна Кухня
Увага: кухня не працюватиме 1-го січня.

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

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
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1  st   January   2023 AD  1  -го Січня 2023 р.Б.  

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.

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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