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The lifting of legal restrictions Скасування законодавчих обмежень
To the Reverend Clergy, Religious and Lay Faithful of

the Eparchy of the Holy Family of London
Glory to Jesus Christ!

Dear Sisters and Brothers in Christ,
On Monday 12th July 2021, the Health Secretary in 

his House of Commons statement confirmed, “the 
19th of July will mark another step forward in our road to 
recovery” and the Prime Minister during his Press 
Conference stated, “we will stick to our plan to lift legal 
restrictions and to lift social distancing.” As a result, we 
will be entering the last stage of the Roadmap for 
England. Whilst we are all relieved and give thanks 
to the Lord that the legal restrictions placed upon 
our lives are being lifted, we have to remember that 
the pandemic is not yet over.

Although our clergy and I are eager to welcome you
all back, your personal safety is paramount. Let us 
work together to mitigate risks to ensure our 
churches are safe spaces and for this reason: 

1. When entering our churches, please continue 
to sanitise your hands. 

2. It is no longer a legal requirement to wear 
masks indoors but let us encourage each other 
to do so to protect one another.

3. Please do not kiss or touch icons or crosses 
that are placed out for veneration.

4. Holy Communion will continue to be 
distributed following current practice 
(individual spoons).

Всечеснішому духовенству, Богопосвяченим
особам і вірним мирянам

Єпархії Пресвятої Родини в Лондоні
Слава Ісусу Христу!

Дорогі Сестри та Брати у Христі,
У понеділок, 12 липня 2021 р., Міністр охорони 

здоров'я у своїй заяві в Палаті громад підтвердив, 
що: «19 липня позначене черговим кроком вперед на на-
шому шляху до одужання», і прем’єр-міністр під час 
своєї прес-конференції заявив, «ми будемо дотриму-
ватися нашого плану скасування законодавчих обме-
жень та зняття соціального дистанціювання». Як ре-
зультат, ми виходимо на останній етап Дорожньої 
карти для Англії. Поки ми всі відчуваємо полегше-
ння і дякуємо Господу за те, що законодавчі обме-
ження, накладені на наше життя, скасовуються, ми
повинні пам’ятати, що пандемія ще не закінчена.

Хоча Я з нашим духовенством прагнемо знову ві-
тати вас усіх, ваша особиста безпека має першоче-
ргове значення. Давайте працюватимемо разом, 
щоб зменшити ризики, щоб забезпечити безпеку в
наших церквах.  З цієї причини:

i. Входячи до наших церков, будь ласка, де-
зінфікуйте свої руки.

ii. Більше не існує вимоги носити маски в 
приміщенні, але давайте заохочуватимемо 
один одного робити це для нашого взає-
много захисту.

iii. Будь ласка, не цілуйте і не торкайтесь ікон та
хрестів, які виставляються на вшанування.
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Whilst all legal restrictions are lifted from Monday 
19th July 2021, we all must play our part in taking 
responsibility for the safety of ourselves and each 
other. Please be assured that our parishes are safe 
spaces for you to return to. Detailed step 4 guidance 
can be downloaded from our website. https://bit.ly/
3inQk0o

I continue to place each of you under the 
protection of the Holy Family, our Lord and Saviour 
Jesus Christ, the Most Holy Mother of God and ever-
virgin Mary, and the holy and righteous St. Joseph 
the Betrothed.

The blessing of the Lord be upon you!
+Kenneth

Eparchial Bishop

Given on 16th July in the Year of Our Lord 2021

iv. Святе Причастя роздаватиметься за по-
точною практикою (окремими ложками).

Незважаючи на те, що з понеділка, 19 липня 2021
р., усі законодавчі обмеження будуть зняті, ми 
всі повинні нести свої обов’язки та відчувати від-
повідальність за безпеку себе та один одного. Бу-
дьте впевнені, що наші парафії - це безпечні 
місця для відвідування. Детальні Правила виходу
з COVID-19 (4 етап) можна завантажити з нашого 
веб-сайту. https://bit.ly/3inQk0o

Всіх вас я поручаю під покров Пресвятої Родини, 
нашого Господа і Спаса Ісуса Христа, Пресвятої Бого-
родиці та святого і праведного Йосифа Обручника.
Благословення Господнє на вас,

+Кеннет
Єпархіальний єпископ

Дано 16-го липня 2021 року Божого

Schedule of Divine Services Розклад Богослужіння
Sunday: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00 & 17:00 Divine 

Liturgy.
Неділя: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00 & 17:00 Божествен-

на Літургія.
Monday: 18:15 Divine Liturgy. Понеділок: 18:15 Божественна Літургія.
Tuesday-Friday: 07:00 & 18:15 Divine Liturgy. Вівторок-П’ятниця: 07:00 & 18:15 Бож. Літургія.
Saturday: 08:00 & 18:15 Divine Liturgy

17:00 Great Vespers.
Субота: 08:00 & 18:15 Божественна Літургія

17:00 Велика Вечірня.
To register for Sunday Divine Liturgies please ring 

+44 (0)7956 066727, Monday through Saturday, 
09:00-17:00.

Для реєстрації на Недільні Літургій просимо 
дзвонити на +44 (0)7956 066727 з Понеділка до 
Суботи з 9:00-17:00.

Confession: heard daily before Divine Liturgy. Сповідь: щодня перед Божественною Літургією.
When visiting the cathedral you must wear a mask, 

maintain social distancing, and leave your contact 
details.

Під час відвідування катедри необхідно носити 
маску, дотримувати соціальну дистанцію, та 
залишати свої контактні дані.

Baptisms, Weddings, Funerals: please ring +44 (0)20 
7629 1534.

Хрестини, Вінчання, Похорони: просимо дзвони-
ти на +44 (0)20 7629 1534.

Sunday School Недільна Школа
The Holy Family Cathedral Sunday School invites 

you to register your child(ren) for catechism ses-
sions.  During the next school year, we have the fol-
lowing groups:

- Pre First Solemn Communion, ages 4-6
- First Solemn Communion preparation (Ukrainian 

Школа Ісуса при Катедрі Пресвятої родини серде-
чно запрошує вас і ваших дітей долучитися до 
катехитичного навчання.  Маємо наступні 
групи:

- Дошкільнята віком 4-6 років
- Першопричасники - українськомовна група і 
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group & English group), from age 7
- Post Solemn Communion (under 16s)
- Parents

Please complete the following form to register:
https://forms.gle/9H8vXXGvEY5n3XgcA

Registration deadline: 15th August 2021.  Catechism 
groups will recommence on 5th September 2021.  
For additional information, please contact the 
Cathedral Parish Office.

англомовна група віком від 7 років
- Післяпричасники до 16 років
- Батьки.

Анкету можна заповнити за посиланням:
https://forms.gle/9H8vXXGvEY5n3XgcA

Кінцевий термін реєстрації: 15 серпня 2021 року.  
Початок навчання і благословення дітей та бать-
ків відбудеться 5 вересня 2021.  За додатковою 
інформацією просимо звертатися до Катедри.

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

* Roman Bohdan Patra, son of Volodymyr and 
Katyryna
* Mia Victoria Raileanu, daughter of Adrian and Ira;
* Maksym Rusyn, son of Volodymyr and Halyna;
* Solomia Sahaidak, daughter of Roman and Tatiana;
* David Olexandr Tindic, son of Oleg and Lesea.

Ми вітаємо новохрещених дітей Божих
* Роман Богдан Патра, син Володимира та Кати-
рини;
* Мія Вікторія Рейліану, дочка Адріана та Іри;
* Максим Русин, син Володимира та Галини;
* Соломія Сашайдак, дочка Романа та Татіяни;
* Давид Олександр Тиндич, син Олега та Лесі.

To the newlywed servants of God, Iurii and Mariana 
grant, O Lord, in health and salvation, many and 
happy years!

Новозвінчаним слугам Божим Юрія і Маріани со-
твори, Боже, многая й благая літа!

Saint Olha, Princess and Equal-to-the-Apostles Свята рівноапостольна княгиня Ольга
St. Olha lived in the 10th century. Great in soul and 

wise of mind, Olha was the
wife of Prince Ihor of Kyiv, the
mother of Prince Svyatoslav,
and the grandmother of St.
Volodymyr. After the death of
her husband, Olha ruled on the
throne of Kyiv on behalf of her
son Svyatoslav, still a minor.
She proved to be a wise ruler
of her people, initiating the
most outstanding changes in
the development of the king-
dom of Rus’, including the es-
tablishment of appropriate
taxes, support for trade, and
construction of cities. And
when Olha converted to Chris-

Свята Ольга жила в 10-му столітті. Велика душею 
і премудра умом, Ольга - жі-
нка київського князя Ігоря, 
мати князя Святослава, бабу-
ся святого Володимира. Після
смерті свого чоловіка, Ольга 
правила на київському 
престолі від імені неповнолі-
тнього сина Святослава. Вона 
виявилася мудрою управи-
телькою свого народу, 
започаткувавши найвидатні-
ші зрушення у розвитку 
руського князівства, включно
з встановленням відповідних 
податків, підтримкою торгі-
влі, будівництвом міст. А з 
часу, коли Ольга прийняла 
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tianity (957), the soul of the people awakened. Like 
the Apostles, she spread the Gospel, showing her 
subjects the way to a new life. Given this, we call her 
equal-to-the-apostles. St. Olha died on 11th July 969, 
in old age. Before her death, she asked Svyatoslav 
not to make a fuss after the funeral, and not to build 
a kurhan (mound) in her memory, because it was a 
pagan custom. Shortly after her death, during the 
reign of St. Volodymr the Great, Olha began to be 
honoured in churches. She was the forerunner of a 
great age, which is why we call her great, wise and 
holy.

християнство (957-го року), пробудилася і душа 
народу. Подібно до Апостолів, вона поширювала 
Євангеліє, вказуючи своїм підданим дорогу до 
нового життя. З огляду на це, називаємо її рівно-
апостольною. Померла свята Ольга 11 липня 969 р.
у похилому віці. Перед своєю смертю вона по-
просила Святослава, щоб після похорону не було 
тризни, а також, щоб не насипали в її пам’ять ку-
ргану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі 
після її смерти, за правління Володимира Велико-
го, Ольгу стали почитати у церквах. Вона була 
предтечею великої доби, саме тому ми її величає-
мо як велику, мудру і святу.

Parish Announcements Парафіяльній Оголошення
Baptisms

In accordance with Government guidelines, 
christenings (baptisms) can resume.  

We have come to the decision to celebrate on Sat-
urdays at 12 o’clock a Baptismal Divine Liturgy. This 
service can accommodate up to 5 candidates.

Those who wish to register must call the parish sec-
retary, Mr. Petro Lapczak, on 07791 475815.

Хрещення
Відповідно до урядових настанов, хрестини 

(хрещення) можуть відновитись.
Ми прийшли до рішення служити по суботах о 

12:00. Хрестини з Літургією. Таким чином ми мо-
жемо охрестити до 5 кандидатів.

Ті, хто бажає зареєструватися, повинні зателе-
фонувати секретареві парафії пану Петру Лапча-
ку за номером 07791 475815.

4th Sunday after Pentecost — tone 3
All Saints of Ukraine

4-а Неділя по П’ятдесятниці — глас 3
Всіх Святих України

At the Divine Liturgy На Божественній Літургії
Troparion of the Resurrection  , tone 3  :  Let the heav-

ens be glad, let the earth rejoice, * for the Lord has 
done a mighty deed with His arm. * He trampled 
death by death.  He became the first-born of the 

Тропар воскресний,   глас 3  :  Неха�й веселя�ться не-
бе�сні, неха�й ра�дуються земні́ �ї, * бо сотвори�в 
вла�ду руко�ю своє�ю Госпо�дь, * подола�в сме�ртю 
смерть, первенце�м ме�ртвих став, * з безо�дні а�ду 
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dead; * He saved us from the abyss of Hades * and 
granted great mercy to the world.

ізба�вив нас і пода�в сві́ �тові вели�ку ми�лість.

Troparion of the Saints, tone 4:  O you, who glorified 
Christ; * princes and bishops, * monastics and mar-
tyrs, * and steadfast confessors of Christian Ukraine
throughout all times, * pray Christ God to look with
favour on our people * and to grant them the grace 
to persevere in the faith * that the soul of the pray-
erful faithful * who revere your sacred memory * 
may be saved.

Тропар святим, глас 4:  Христосла�вні князі́ � і святи�-
телі, * преподо�бні і му�ченики, * і незла�мні іспові́ �-
дники всіх часі́ �в христия�нської Украї �ни, * молі́ �ть 
Христа� Бо�га, щоб Він спогля�нув ласка�вим о�ком 
на наш наро�д, * і дав йому� ла�ску витрива�ти у ві́ �рі,
* і щоб спасли�ся ду�ші богомо�льних ві́ �рних, * що 
вшано�вують свяще�нну ва�шу па�м’ять.

Kontakion   of the Resurrection  ,  
tone 3:  You arose from the
tomb, O compassionate Lord, 
* and led us out from the
gates of death. * Today Adam
exults and Eve rejoices, * and
the prophets together with
the patriarchs * unceasingly
acclaim the divine might of
Your power.

Кондак воскресний,     глас 3  :  
Воскре�с ти днесь із гро�бу, 
Ще�дрий, * і нас возві́ �в Ти із 
врат сме�ртних, * днесь 
Ада�м лику�є і ра�дується Є�ва, 
* а ра�зом проро�ки з патріа�-
рхами непереста�нно оспі́ �-
вують * божестве�нну могу�т-
ність вла�ди Твоє�ї.

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

† Сла�ва Отцю�, і Си�ну, * і Свя-
то�му Ду�хові.

Kontakion of the Saints, tone 4:
You shine as bright beacons, *
O God-inspired and righteous
saints of our Church. * By
your encouraging example *
you serve communities of
faithful throughout the Chris-
tian world. * Therefore we humbly bow our heads 
to you * thanking our great and all gracious God * 
Who has made you our intercessors in heaven * 
when you pray for our souls.

Кондак святим, глас 4:  Я�сни-
ми світи�лами ви ся�єте, Бо�-
гом натхне�нні пра�ведники 
на�шої це�ркви, * і при�кладом
заохо�тливим сл�ужите 
грома�дам ві́ �рних * по всьо�-
му христия�нському сві́ �ті. * 

Тому�-то в поко�рі схиля�ємо пе�ред ва�ми на�ші го�-
лови, * дя�куючи вели�кому і вселаска�вому Бо�-
гові, * що вчини�в вас на�шими засту�пниками в 
не�бі * і молі́ �льниками за ду�ші на�ші.

Now and for ever * and ever.  Amen. Ни�ні, і повсякча�с, * і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Theotokion, tone 4:  By your birth, O Immaculate 

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

Богородичний, глас 4:  Йоаки�м і А�нна з несла�ви 
безді́ �тности * і Ада�м і Є�ва від тлі́ �ння сме�рти ви�-
зволилися, Пречи�ста, * у святі́ �м різдві́ � Твої �м. * 
Його� пра�знують лю�ди Твої �, * з прови�ни прогрі́ �-
шень ізба�влені, * як кли�чуть до Те�бе: * Неплі́ �дна 
ро�дить Богоро�дицю * і корми�тельку життя� на�-
шого.
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Prokimenon   of the Resurrection,   tone 3  :  Sing to our 
God, sing: * sing to our King, sing.  (Ps. 46:9)

Прокімен   воскресний  ,   глас 3  :  Співа�йте Бо�гові на�-
шому, співа�йте; * співа�йте царе�ві на�шому, спі
ва�йте.  (Пс. 46:9)

Verse:  Clap your hands, all you nations; shout unto 
God with the voice of joy.  (Ps. 46:2)

Стих:  Всі наро�ди, заплещі́ �те рука�ми, воскли�кніть 
Бо�гові го�лосом ра�дости.  (Пс. 46:2)

Prokimenon   of the Saints,   tone 7  :  Precious in the 
sight of the Lord * is the death of His venerable 
ones.  (Ps. 115:6)

Прокімен   святим  ,   глас 7  :  Чесна� пе�ред Го�сподом *
смерть преподо�бних Його�.  (Пс. 115:6)

Epistle
Sunday:  Romans 6:18-23, pericope 93
Saints:  Romans 8:28-39, pericope 99

Апостол
Неділі:  Римлян 6:18-23, зачало 93
Святим:  Римлян 8:28-39, зачало 99

rethren, 18having been set free from sin, have 
become slaves of righteousness.  18I am speak-

ing in human terms, because of your natural limita-
tions.  For just as you once yielded your members to 
impurity and to greater
and greater iniquity, so
now yield your members
to righteousness for sanc-
tification.  20When you
were slaves of sin, you
were free in regard to
righteousness.  20But then
what return did you get
from the things of which
you are now ashamed?
The end of those things is
death. 20But now that you
have been set free from
sin and have become
slaves of God, the return
you get is sanctification and its end, eternal life.  
20For the wages of sin is death, but the free gift of 
God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

B раття, 18звільнившись від гріха, стали слу-
гами праведности.  19Я говорю по-

людському, з уваги на неміч вашого тіла.  Бо так, 
як ви колись віддавали ваші члени на служіння 

нечистоті і беззаконню, 
щоб жити беззаконно, 
так тепер віддайте ваші 
члени на служіння 
праведності, на освячен-
ня.  20Коли ви були слу-
гами гріха, ви не уважа-
ли себе зобов’язаними 
до праведности.  21Які ж 
плоди ви тоді мали?  Та-
кі, що ви тепер їх соро-
митеся, бо кінець їхній – 
смерть.  22Тепер же, 
звільнившися від гріха і 
ставши слугами Бога, 
маєте ваш плід на освя-

чення і кінець – життя вічне.  23Бо заплата гріха – 
смерть, а дар ласки Божої – життя вічне в Христі 
Ісусі, Господі нашім.

Б

Alleluia   of the Resurrection  , tone 3  :  In You, O Lord, 
have I hoped that I may not be put to shame for 
ever.  (Ps. 30:2)

Алилуя   воскресний  , глас 3  :  На Те�бе, Го�споди, я 
упова�в, щоб не посоро�мився наві́ �ки.  (Пс. 30:2)

Verse:  Be a protector unto me, O God, and a house of
refuge to save me.  (Ps. 30:3)

Стих:  Будь мені́ � Бо�гом захи�сником і до�мом при-
бі́ �жища, щоб спасти� мене�. (Пс. 30:3)

Alleluia   of the Saints  , tone 4  :  Blessed is the man who
fears the Lord; he shall delight exceedingly in His 
commandments. (Ps. 111:1)

Алилуя   святим  , глас 4  :  Блаже�н муж, що бої �ться 
Го�спода, за�повіді Його� ду�же лю�бі йому�.  (Пс. 111:1)
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Gospel

Sunday:  Matthew 8:5-13, pericope 25
Saints:  Matthew 4:25—5:16, pericope 10

Євангеліє
Неділі:  Матея 8:5-13, зачало 25
Святим:  Матея 4:25—5:16, зачало 10

t that time, as Jesus entered Capernaum, a centur-
ion came forward to Him, beseeching Him 6and 

saying, “Lord, my servant is lying paralysed at home, in 
terrible distress.”  7And He said to him, “I will come and 
heal him.”  6But the centurion answered Him, “Lord, I 
am not worthy to have You
come under my roof; but
only say the word, and my
servant will be healed.  6For
I am a man under authority,
with soldiers under me; and
I say to one, ‘Go,’ and he
goes, and to another,
‘Come,’ and he comes, and
to my slave, ‘Do this,’ and
he does it.”  10When Jesus
heard him, He marvelled,
and said to those who fol-
lowed Him, “Truly, I say to you, not even in Israel have I 
found such faith.  11I tell you, many will come from east 
and west and sit at table with Abraham, Isaac, and Jacob
in the kingdom of heaven,  12while the sons of the king-
dom will be thrown into the outer darkness; there men 
will weep and gnash their teeth.”  13And to the centur-
ion Jesus said, “Go; be it done for you as you have be-
lieved.”  And the servant was healed at that very mo-
ment.

A дного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, 
приступив до нього сотник, благаючи його: 

6– Господи, слуга мій лежить дома розслаблений 
і мучиться тяжко.  7Ісус каже до нього: – Я прийду
й оздоровлю його.  8Сотник у відповідь мовив: – 

Господи, я недостойний,
щоб ти ввійшов під мою 
покрівлю; скажи лише 
слово, і слуга мій виду-
жає.  9Бо і я підвладний 
чоловік, маю вояків під 
собою і кажу цьому: – і 
він іде; і тому: ходи – і 
він приходить; і слузі 
моєму: зроби це – і він 
робить.  10Почувши це 
Ісус, здивувався і сказав 
тим, що за ним ішли: – 

Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не найшов 
такої віри.  11Кажу вам, що багато прийде зо сходу
й заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та 
Яковом у царстві небеснім, 12а сини царства бу-
дуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде 
плач і скерегіт зубів.  13І сказав Ісус сотникові: – 
Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою!  І слуга ви-
дужав тієї ж години.

О

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

Причасний:  Хвалі́ �те Го�спода з небе�с, * хвалі́ �те 
Його� в ви�шніх.  (Пс. 148:1)

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

Також:  Ра�дуйтеся, пра�ведні, у Го�споді, * пра�вим 
нале�жить похвала�.  (Пс. 32:1)  Алилу�я.  (3)

Lectio Divina Лекціо Дівіна
You are invited to attend Lectio Divina!

An eparchial Lectio Divina prayer group has started 
meeting on Thursday evenings at 20:00, for approx-
imately one hour. Meetings take place on ZOOM and 
are in English and Ukrainian simultaneously. Every-
one is invited to join and deepen their own under-

Запрошуємо Вас на молитву Лекціо Дівіна!
Єпархіальна молитовна група Лекціо Дівіна зу-

стрічається у четвер ввечері о 20:00 приблизно на 
одну годину. Зустрічі відбуваються через ZOOM і 
одночасно відбуваються англійською та україн-
ською мовами. Запрошуємо всіх приєднатися і по-
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standing of the Gospel! Please
share this link amongst friends
and family!
Join Zoom Meeting: 
https://zoom.us/j/3868989096
Meeting ID: 386 898 9096.

глибити власне розуміння 
Євангелія! Будь ласка, поділі-
ться цим посиланням серед рі-
дних та друзів!
Лінк для контакту: 
https://zoom.us/j/3868989096
Якщо необхідно, то ввести 

Meeting ID: 386 898 9096.

Calendar Календар
Sunday, 18/7 (5/7)
4th Sunday after the Descent of the Holy Spirit.  All Saints 

of Ukraine.
🕂 Our Venerable Father Athanasius of Athos (ca. 

1003).* Service transferred to Friday, 16/7
Repose (1944) of Blessed Tarsykia (Matskiv) of the 

SSMI, Martyr.

Неділя, 18/7 (5/7)
Неділя 4-та по Зісланні Святого Духа.  Всіх святих 

українського народу.
🕂 Преподобного Атанасія Афонського (ca. 1003).* 

Служба переноситься на п’ятницю, 16/7
Переставлення прпмч. Тарсикії Мацьків, ССНДМ 

(1944).
Monday, 19/7 (6/7)
5th Week after the Descent of the Holy Spirit.
Our Venerable Father Sisoes the Great (ca. 429).

Понеділок, 19/7 (6/7)
Тиждень 5-ий по Зісланні Святого Духа.
Прп. Сисоя Великого (429).

Tuesday, 20/7 (7/7)
Our Venerable Father Thomas of Maleum, and Aca-

cius mentioned in The Ladder of Divine Ascent of 
Saint John Climacus.

Вівторок, 20/7 (7/7)
Преподобні Томи, що в Малеї, і Акакія, що згадує-

ться в «Ліствиці».

Wednesday, 21/7 (8/7)
 The Holy Great Martyr Procopius (303).🕃

Середа, 21/7 (8/7)
 Св. влкмч. Прокопія (303).🕃

Thursday, 22/7 (9/7)
The Holy Hieromartyr Pancratius, Bishop of Taur-

omenia (1st–2nd c.).

Четвер, 22/7 (9/7)
Св. свщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського (1–

2ст.).
Friday, 23/7 (10/7)   🐟
The Forty-Five Martyrs of Nicopolis in Armenia 

(321–323).
🕂 Our Venerable Father Anthony of the Monastery 

of the Caves in Kiev (1073).
Holy Brothers Francis, Mutius and Raphael and 

Those with Them, Martyred in Damascus (1860).

П’ятниця, 23/7 (10/7)   🐟
Свв. сорок п’ятьох мчч., що в Нікополі Вірмен-

ському (321–323).
🕂 Преподобного Антонія Печерського, Київсько-

го (1073).
Свв. братів-мчч. Франціска, Мутія і Рафаїла, і тих, 

що з ними, убитих у Дамаску (1860).
Saturday, 24/7 (11/7)

 Holy and Praise-worthy Martyr Euphemia (303).🕃
🕂 Repose of Blessed Olha, Princess of Kyiv, named 

Helen at Holy Baptism (ca. 970).

Субота, 24/7 (11/7)
 Св. мч. і прехвальної Євфимії (303).🕃
🕂 Переставлення блаженної Ольги, княгині 

Київської, у хрещенні названої Оленою (970).

8

https://zoom.us/j/3868989096
https://zoom.us/j/3868989096


18  th   July   2021 AD  18-го липня 2021 р.Б.

Sunday, 25/7 (12/7)
5th Sunday after the Descent of the Holy Spirit.
The Holy Martyrs Proclus and Hilary (98–117).
Our Venerable Father Michael of Maleon (961).

Неділя, 25/7 (12/7)
Неділя 5-та по Зісланні Святого Духа.
Свв. мчч. Прокла й Іларія (98-117).
Прп. Михаїла Малеїна (961).

HOUSE KEEPING RULES DURING C-19 ПРАВИЛА ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС C-19
1) Please wear your masks over the nose and mouth
2) No singing by the congregation. 
3) Where we have Parishioners sat on the balcony, 

then the Holy Communion will be at the end of the 
Liturgy. 

4) At the end of the Liturgy, we ask people on the 
balcony to wait until the people on the Cathedral 
floor receive the Holy Communion and leave.

5) Please do not stop for prayer or thanksgiving in 
the ways designated for people to exit the Church 
(namely no kneeling anywhere other than at your 
seat). 

6) Where the seat-numbering is in operation you 
must take the seat designated to you for that ser-
vice, unless directed otherwise by the volunteers.

7) At all times while on the Church premisses please 
follow the guidance & requests by the Clergy and 
the volunteers.

8) If you have registered your attendance but are 15 
minutes late, we reserve the right to fill the seat if 
the circumstances demand. The Church door is 
closed after 30 minutes from the start of the Ser-
vice.

1) Будь ласка, носіть маски правильно покриваю-
чи ніс та рот.

2) Співати може тільки Дяк; позатим спів 
заборонений.

3) На Богослужіннях з присутністю Парафіян на 
балконі, Святе Причастя буде роздаватися по 
закінчені Літургії.

4) На завершення Літургії просимо людей на 
балконі почекати, поки люди у Катедрі прий-
муть Святе Причастя та залишуть Храм.

5) Будь ласка, не клякайте молитися перед 
Іконостасом або у місцях призначених для 
проходу або виходу з Церкви (просимо помоли-
тися на місці де Ви сиділи під час Літургії).

6) У Храмі просимо зайняти сидження з тим 
номером під яким Вас зареєстровано, окрім ви-
падків коли волонтери просять Вас пересісти.

7) Перебуваючи у приміщенні Церкви, будь ласка,
виконуйте усі вказівки та прохання духовенства
та волонтерів.

8) Якщо хтось зарезервув місце для Богослужіння
та не прийшов після 15 хвилин після початку, 
ми залишаємо за собою право надати це місце 
іншій особі, якщо того вимагають обставини. 
Двері церкви зачиняються 30 хвилин після поча-
тку Служби Божої.

Support Your Church Підтримайте Свою Церкву
1) Through PayPal on our website: www.ucc-

gb.com/donate
2) Bank transfer:

Sort Code: 20-92-60
Account №: 20927317
Account Name: Ukrainian Catholic Church

3) Cheque: made payable to: Ukrainian Catholic 
Church or UCC; posted to Finance Officer, 22 Binney

1) Через PayPal на нашому веб-сайті: www.ucc-
gb.com/donate

2) Банківський переказ:
Sort Code: 20-92-60
Account №: 20927317
Account Name: Ukrainian Catholic Church

3) Чек: сплачується: Ukrainian Catholic Church або 
UCC; надсилається: Finance Officer, 22 Binney 
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Street, London W1K 5BQ. Street, London W1K 5BQ.
If you are a UK taxpayer you can now “Gift Aid” your

donations!  For more information or visit: 
www.ucc-gb.  com/donate  

Якщо ви є платником податків у Великобританії, 
тепер ви можете “Gift Aid” свої 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 безпо-
середньо, напишіть нам на адресу cathedral@ucc-  
gb.com.
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