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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. Andrii Malysh – Assistant / Отець Андрій Малиш – Сотрудник

Schedule of Divine Services Розклад Богослужіння
Sunday: 07:00, 09:00* (Eng/Ukr), 11:00, 13:00 & 17:00

Divine Liturgy.
Неділя: 07:00, 09:00* (Анг/Укр), 11:00, 13:00 & 17:00

Божественна 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 Божественна Лі-

тургія.
Saturday: 07:00 & 18:15 Divine Liturgy

17:00* Great Vespers.
Субота: 07:00 & 18:15 Божественна Літургія

17:00* Велика Вечірня.
* These services will be streamed via Facebook. * Ці служби транслюватимуться через Facebook.
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.

Paschal Greeting Пасхальне Привітання
Χριστός ἀνέστη!

Khristo;s ane;sti! Хрісто;с ане;сті!
Христо�с воскре�с!

Khrysto;s voskre;s
Christ is risen!

Крайст из ри;зен!
Ἀληθῶς ἀνέστη!

Alitho;s ane;sti! Аліто;с ане;сті!
Воі́ �стину воскре�с!

Voístynu voskre;s
Truly He is risen!
Тру;лі Гі из ри;зен!

Second Sunday of Pascha Друга Неділя Пасхи
The Sunday after the Resurrection of Christ has 

different names.
Thomas Sunday – from an event in the Holy Gos-

pel, which speaks of the meeting of the Apostle 
Thomas with the risen Christ.

Наступна неділя після Христового Воскресіння 
має різні назви.

Неділя Томина — від події у святому Євангелії, 
де говориться про зустріч апостола Томи з 
воскреслим Христом.
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Antipascha Sunday, which in Greek means “instead
of Pascha”, because for the first Christians it was 
like a repetition of the feast of Easter. In the Diary of
the Pilgrimage of Sylvia of Aquitaine (4th cent.) we 
read that on the eighth day after the Resurrection 
of Christ there were separate celebrations in Jerus-
alem, and that on that day the Holy Gospel of the 
conversion of the Apostle Thomas was read.

New Sunday, or Renewal, because it is the first 
after Pascha and it is as if the celebration of Pascha 
was renewed. On this day, Je-
sus Christ, by His appearance,
renewed for the apostles the
joy of His Resurrection. “On
this day,” says the Synaxarion
of Thomas Sunday, “on the
Sunday after Pascha, we celeb-
rate the renewal of Christ’s Re-
surrection and the touching by
the holy apostle Thomas.”

White Sunday, or “in white”.
At one time, newly baptised
people, having been baptised
on Holy Saturday, wore white
clothes during the whole Holy
Week, and on Thomas Sunday
removed these clothes during
a special ceremony. The West-
ern Church still calls this
Sunday “White Sunday.”

Farewell Sunday. Some authors derive this name 
from the fact that this Sunday marks the passage 
and, at the same time, the continuation of the feast 
of Pascha. Our people had a custom on Thomas 
Sunday to organise farewells, i.e. commemoration 
of the dead, a special meal and prayer for the souls 
of the dead in the cemetery.

The celebration of the eighth day after Pascha, as 
the end of the celebrations of Bright Week, has long 
been considered a separate feast day. The theme of 
the services of this feast, as well as the week follow-
ing it, is a Gospel event that describes the appear-

Неділя Антипасхи, що з грецької означає 
“замість Пасхи”, бо для перших християн вона 
була наче повторенням празника Пасхи. У Що-
деннику паломництва Сильвії Аквітанської (IV 
ст.) читаємо, що восьмого дня після Христового 
Воскресіння в Єрусалимі були окремі торжества 
та, що того дня читали святе Євангеліє про 
навернення апостола Томи.

Неділя Нова, або Оновлення, бо вона перша 
після Пасхи і в ній наче оновлялося празнування

Пасхи. Цього дня Ісус Хри-
стос своєю появою обновив 
для апостолів радість свого 
Воскресіння. “У цей день, — 
каже синаксар Томиної 
неділі, — в другу неділю по 
Пасці, празнуємо оновлення 
Христового Воскресіння і 
святого апостола Томи ді-
ткнення”.

Неділя Біла, або “в білому”. 
Колись давно новохрещенці, 
прийнявши хрещення у 
Велику суботу, упродовж ці-
лого Світлого тижня ходили 
в білих одежах, а в неділю 
Томину при осібній це-
ремонії ці одежі скидали. 
Західна Церква до сьогодні 

називає цю неділю “неділя в білому”.
Неділя Провідна. Деякі автори виводять цю на-

зву від того, що ця неділя проводить і продовжує
празник Пасхи. У нашого народу був звичай у 
Томину неділю організовувати проводи, тобто 
поминання померлих, осібною трапезою та мо-
лінням за душі померлих на цвинтарі.

Святкування восьмого дня після Пасхи, як 
завершення торжеств світлої седмиці, з давніх-
давен вважалося окремим празником. Темою 
богослужень цього празника, як і седмиці, що 
наступає після нього, є євангельська подія, що 
описує появу Ісуса Христа восьмого дня після 
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ance of Jesus Christ on the eighth day after the Re-
surrection and the touching conversion and confes-
sion of faith of the holy apostle Thomas. On the sig-
nificance of the celebration of this feast, St. Gregory
the Theologian († 389) says in his sermon on 
Thomas Sunday: An old and well-established law 
honours the day of renewal, or rather, the day of re-
newal honours new virtues. Was it not the day of re-
newal and the first resurrection day that came after 
the sacred and light-bearing night? Why do we give 
this name to today? That (i.e. Pascha) was the day of
salvation, and this – the day of remembrance of sal-
vation. That day separates burial and resurrection, 
and this day is the day of a completely new birth… 
Today we celebrate the real renewal, passing from 
death to life. So get rid of the old man [i.e. our earlier 
life without God] and renew yourself and live a new 
life.”

Fr. Julian Katriy, OSBM. “Know your rite”

Воскресіння та зворушливе навернення і визнан-
ня віри святого апостола Томи. Про значення 
святкування цього празника святий Григорій 
Богослов († 389) у своєму слові в Томину неділю 
так каже: “Давній і в добрій цілі установлений 
закон шанує день оновлення, або радше кажучи, 
з днем оновлення шанує нові добродійства. Чи ж
не був днем оновлення і перший воскреслий 
день, що наступив по священній і світлоносній 
ночі? Чому даємо цю назву сьогоднішньому 
дневі? Той (тобто Великдень) був днем спасіння, 
а цей — днем згадки про спасіння. Той день роз-
діляє собою погребання і воскресіння, а цей — є 
днем зовсім нового народження… Справжню 
онову ми сьогодні празнуємо, переходячи від 
смерти до життя. Тож скиньте зі себе старого чо-
ловіка й оновіться та жийте в обнові життя”.

о. Юліян Катрій, ЧСВВ. “Пізнай свій обряд”

Parish Announcements Парафіяльній Оголошення
Baptisms

In accordance with Government guidelines, 
christenings (baptisms) can resume. However, there
are stipulations: It must form an element of communal 
worship, and all COVID-19 precautions must be adhered 
to.

Taking this into consideration, we have come to 
the decision to celebrate on Saturdays at 12 o’clock 
a Baptismal Divine Liturgy. This service can accom-
modate up to 5 candidates with a maximum of 9 
guests per a candidate (meaning a group total of 10 

Хрещення
Відповідно до урядових настанов, хрестини 

(хрещення) можуть відновитись. Однак існують 
обмеження: хрестини мусять бути складовою ча-
стиною Святої Літургії та дотримуватися всіх 
запобіжних заходів щодо COVID-19.

Беручи це до уваги, ми прийшли до рішення слу-
жити по суботах о 12:00. Хрестини з Літургією. Та-
ким чином ми можемо охрестити до 5 кандидатів 
з максимум 9 гостями для кожного кандидата 
(мається на увазі група, до 10 осіб із кандидатом).
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including the candidate).
Those who wish to register must call the parish 

secretary, Mr. Petro Lapczak, on 07791 475815.

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

2nd Sunday of Pascha, of Thomas. Antipascha. Неділя 2-га Пасхи. Томина. Антипасха.
At the Divine Liturgy На Божественній Літургії

Priest:  Blessed be the kingdom of the ☩ Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever
and ever.

Священик:  Благослове�нне Ца�рство ☩ Отця�, і Си�-
на, і Свято�го Ду�ха, ни�ні і повсякча�с, і на ві́ �ки ві́ �-
чні.

People:  Amen. Люди:  Амі́ �нь.
Paschal Troparion:  Christ is risen from the dead, 

trampling death by death, and to those in the 
tombs giving life.  (3)

Тропар Пасхи:  Христо�с воскре�с із ме�ртвих, 
сме�ртю смерть подола�в, і тим, що в гроба�х, 
життя� дарува�в.  (3)

We sing all three Resurrectional Antiphons. Співаємо всі три Воскресний Антифони.
We sing the usual Sunday Entrance Verse and Refrain. Співаємо звичайний недільний Вхідний Стих та Приспів.

Troparion of the feast  , tone 7  :  While the tomb was 
sealed, O Christ God, * You dawned as life from the 
sepulchre, * and while the doors were shut, * You 
came to Your disciples, the Resurrection of all, * 
renewing a right spirit in us through them, * ac-
cording to Your great mercy.

Тропар свята, глас 7:  Хоч запеча�таний був гріб, *
як життя� із гро�бу возсія�в Ти, Хри�сте Бо�же, * і, 
хоч за�мкнені були� две�рі, * ученика�м предста�в 
єси�, як воскресе�ння всіх, * дух пра�вий че�рез них
обно�влюючи нам, * по вели�кій Твої �й ми�лості.

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

† Сла�ва Отцю�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, * і ни�ні, і 
повсякча�с, і на ві́ �ки ві́ �чні.  Амі́ �нь.

Kontakion of the feast, tone 8:  With his searching 
hand, * Thomas explored Your life-giving side, O 
Christ God. * For when You entered while the doors 
were shut, * he called out to You with the rest of 
the Apostles: * You are my Lord and my God!

Кондак свята,     глас 8  :  Допитли�вою десни�цею * 
життєда�йні Твої � ре�бра Тома� прові́ �рив, Хри�сте 
Бо�же, * бо, хоч за�мкнені були� две�рі, як Ти 
увійшо�в, * він із і́ �ншими апо�столами кли�кав до 
Те�бе: * Госпо�дь єси� і Бог мій.

From today we resume singing “Holy God”. Від сьогодні знов співаємо «Святий Боже».
Prokimenon of the feast, tone 3:  Great is our Lord 

and great is His strength; * and of His knowledge 
there is no end.  (Ps 146:5)

Прокімен свята, глас 3:  Вели�кий Госпо�дь наш і 
вели�ка си�ла Його�, * і ро�зумові Його� нема�є мі́ �ри. 
(Пс. 146:5)

Verse:  Praise the Lord, for a psalm is good, may 
praise be sweet to our God.  (Ps. 146:1)

Стих:  Хвалі́ �те Го�спода, бо благи�й пса-ло�м, Бо�гові
на�шому неха�й соло�дке бу�де хвалі́ �ння.  (Пс. 146:1)

Epistle:  Acts 5:12-20, pericope 14 Апостол:  Діяння 5:12-20, зачало 14
n those days many signs and wonders were done 
among the people by the hands of the apostles.  

And they were all together in Solomon’s Portico.  
13None of the rest dared join them, but the people 
held them in high honour.  13And more than ever 
believers were added to the Lord, multitudes both 

I  тих днях руками апостолів робилося бага-
то знаків і чудес у народі.  Усі вони були 

однодушно у притворі Соломона, 13і ніхто інший 
не насмілювався до них приставати, але народ 
хвалив їх вельми.  14Віруючих дедалі більше й 
більше приставало до Господа, сила чоловіків і 

В
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of men and women, 13so that they even carried out 
the sick into the streets, and laid them on beds and 
pallets, that as Peter came by at least his shadow 
might fall on some of them.  13The people also 
gathered from the towns around Jerusalem, bring-
ing the sick and those afflicted with unclean spirits, 
and they were all healed.  13But the high priest rose 
up and all who were with him, that is, the party of 
the Sadducees, and filled with jealousy 13they arres-
ted the apostles and put them in the common 
prison.  13But at night an angel of the Lord opened 
the prison doors and brought them out and said, 
13“Go and stand in the temple and speak to the 
people all the words of this Life.”

жінок; 15так що й на вулиці виносили недужих і 
клали на постелях і на ліжках, щоб, як ішов 
Петро, бодай тінь його на кого з них упала.  16Си-
ла людей збиралась і з довколишніх міст 
Єрусалиму, несучи хворих та тих, яких мучили 
нечисті духи, і вони всі видужували.  17Устав тоді
первосвященик і всі ті, що були з ним, – була то 
секта садукеїв, – і повні заздрощів, 18наклали 
руки на апостолів і вкинули їх до громадської 
в’язниці.  19Але вночі ангел Господень відчинив 
двері в'язниці і, вивівши їх, мовив: 20– Ідіть, 
станьте в храмі і говоріть до народу всі слова 
життя цього.

Alleluia of the feast, tone 8:  Come, let us sing joy-
fully to the Lord, let us acclaim God, our Saviour.  
(Ps. 94:1)

Алилуя   свята  , глас 8  :  Прийді́ �те, возра�дуємося Го�-
сподеві, воскли�кнім Бо�гу, Спаси�телеві на�шому.  
(Пс. 94:1)

Verse:  For God is the great Lord (Ps. 94:3) and the 
great king over all earth.  (Ps. 46:2)

Стих:  Бо Бог — вели�кий Госпо�дь (Пс. 94:3) і Цар 
вели�кий по всій землі́ �.  (Пс. 46:2)

Gospel:  John 20:19-31, pericope 65 Євангеліє:  Івана 20:19-31, зачало 65
n the evening of that
day, the first day of

the week, the doors being
shut where the disciples
were, for fear of the Jews,
Jesus came and stood
among them and said to
them, “Peace be with you.” 
20When He had said this, He
showed them His hands
and His side.  Then the dis-
ciples were glad when they
saw the Lord.  21Jesus said
to them again, “Peace be
with you.  As the Father has
sent me, even so I send
you.”  22And when He had
said this, He breathed on
them, and said to them,
“Receive the Holy Spirit.  
23If you forgive the sins of any, they are forgiven; if 
you retain the sins of any, they are retained.”  24Now 

O оли настав вечір, 
того самого дня, 

першого в тижні, і двері 
були замкнені там, де 
були учні, зі страху 
перед юдеями, прийшов 
Ісус, став посередині й 
каже їм: – Мир вам!  
20Сказавши це, показав 
їм руки й бік. І зраділи 
учні, побачивши 
Господа.  21І знову Ісус їм
каже: – Мир вам! Як 
мене послав Отець, так я 
посилаю вас.  22Сказавши
це, дихнув на них і каже 
їм:  Прийміть Духа Свя-
того.  23Кому відпустите 
гріхи – відпустяться їм, 
кому ж задержите – 

задержаться.  24Тома ж, один з дванадцятьох, на 
прізвище Близнюк, не був з ними, коли прийшов

К
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Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not 
with them when Jesus came.  25So the other disciples 
told him, “We have seen the Lord.”  But he said to 
them, “Unless I see in His hands the print of the nails, 
and place my finger in the mark of the nails, and place
my hand in His side, I will not believe.”  26Eight days 
later, His disciples were again in the house, and 
Thomas was with them.  The doors were shut, but Je-
sus came and stood among them, and said, “Peace be 
with you.”  27Then He said to Thomas, “Put your finger
here, and see my hands; and put out your hand, and 
place it in my side; do not be faithless, but believing.”  
28Thomas answered Him, “My Lord and my God!”  29Je-
sus said to him, “Have you believed because you have 
seen me?  Blessed are those who have not seen and 
yet believe.”  30Now Jesus did many other signs in the 
presence of the disciples, which are not written in this
book; 31but these are written that you may believe 
that Jesus is the Christ, the Son of God, and that be-
lieving you may have life in His name.

Ісус.  25Інші учні йому сказали: – Ми бачили 
Господа.  Він відповів: – Як не побачу на його 
руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця у 
місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу 
в його бік, не повірю!  26По вісьмох днях учні його
знову були в домі, і Тома був з ними. Увіходить 
Ісус – а двері були замкнені – і стає посередині й 
каже: – Мир вам!  27Потім каже до Томи: – Вложи 
сюди твій палець і глянь на мої руки.  І про-
стягни твою руку і вклади її у бік мій.  І не будь 
невіруючий, але віруючий!  28Тома відповів і 
сказав до нього: – Господь мій і Бог мій!  29Каже 
йому Ісус: – Тому що ти бачив мене, віруєш.  Ща-
сливі ті, які не бачили й увірували!  30Багато ще й
інших чудес сотворив Ісус на очу своїх учнів, що 
їх не записано в цій книзі.  31А ці записано, щоб 
ви увірували, що Ісус – Христос, Син Божий, та 
увірувавши, щоб мали життя в його ім’я.

Instead of   It is truly meet  , we chant  :  The Angel cried 
out to the One full of Grace: O chaste Virgin, re-
joice!  And again I say, Rejoice!  Your Son has risen 
from the tomb on the third day, and raised the 
dead.  Let all people rejoice!

Замість   Достойно  , приспів  :  А�нгел сповіща�в 
Благодатні́ �й: Чи�стая Ді́ �во, ра�дуйся.  І зно�ву ка-
жу�: Ра�дуйся.  Твій Син воскре�с тридне�вний із 
гро�бу, і ме�ртвих воздви�гнув Він; лю�ди, веселі́ �ть-
ся.

Hirmos, tone 1:  Shine, shine, O new Jerusalem, for 
the glory of the Lord has risen upon you!  Exult now
and be glad, O Sion! And you, O chaste Mother of 
God, take delight in the resurrection of your Son.

І ірмос, глас 1:  Світи�ся, світи�ся, нови�й Єрусали�-
ме, сла�ва бо Госпо�дня на тобі возсія�ла.  Лику�й 
ни�ні і весели�ся, Сі́ �оне.  А ти, Чи�стая, красу�йся, 
Богоро�дице, воста�нням рожде�ння Твого�.

Communion Verse of the feast:  Praise the Lord, O 
Jerusalem. * Praise your God, O Sion.  (Ps. 147:1)  Alle-
luia.  (3)

Причасний   свята  :  Похвали�, Єрусали�ме, Го�спода, 
* хвали� Бо�га твого�, Сіоне.  (Пс. 147:1)  Алилу�я.  (3)

In place of “Blessed is He who comes in the name of the Lord…” Замість “Благослове�нний, хто йде в ім’я� Госпо�днє…”

People:  Christ is risen from the dead, trampling 
death by death, and to those in the tombs giving 
life.

Люди:  Христо�с воскре�с із ме�ртвих, сме�ртю 
смерть подола�в, і тим, що в гроба�х, життя� 
дарува�в.

In place of “We have seen the true light…” Замість “Ми ба�чили сві́ �тло і́ �стинне…”

People:  Christ is risen from the dead, trampling 
death by death, and to those in the tombs giving 
life.

Люди:  Христо�с воскре�с із ме�ртвих, сме�ртю 
смерть подола�в, і тим, що в гроба�х, життя� 
дарува�в.
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In place of “Amen.  May our mouths be filled…” Замість “Амі́ �нь.  Неха�й спо�вняться уста� на�ші…”

People:  Christ is risen from the dead, trampling 
death by death, and to those in the tombs giving 
life.  (3)

Люди:  Христо�с воскре�с із ме�ртвих, сме�ртю 
смерть подола�в, і тим, що  в гроба�х, життя� 
дарува�в.  (3)

In place of “Blessed be the name of the Lord…” Замість “Будь ім’я� Госпóднє…”

People:  Christ is risen from the dead, trampling 
death by death, and to those in the tombs giving 
life.  (3)

Люди:  Христо�с воскре�с із ме�ртвих, сме�ртю 
смерть подола�в, і тим, що в гроба�х, життя� 
дарува�в.  (3)

Pr.:  † Glory be to You, O Christ our God, our hope, 
glory be to You!

Св.:  † Сла�ва Тобі́ �, Хри�сте Бо�же, упова�ння на�ше, 
сла�ва Тобі́ �!

People:  Christ is risen from the dead, trampling 
death by death, and to those in the tombs giving 
life.  Lord, have mercy.  (3)  Give the blessing.

Люди:  Христо�с воскре�с із ме�ртвих, сме�ртю 
смерть подола�в, і тим, що в гроба�х, життя� 
дарува�в.  Го�споди, поми�луй.  (3)  Благослови�.

At the conclusion of the Divine Liturgy we sing: Після Божественної Літургії ми співаємо:
Christ is risen from the dead, trampling death by 

death, and to those in the tombs giving life.  (3)
Христо�с воскре�с із ме�ртвих, сме�ртю смерть 

подола�в, і тим, що в гроба�х, життя� дарува�в.  (3)
And to us He granted life eternal; * we bow down 

before His resurrection on the third day.
І нам дарува�в життя� ві́ �чне, * поклоня�ємося Його� 

тридне�вному воскресі́ �нню.

Seminarian’s Corner
A word from our seminarian Bohdan Mandziuk, Coventry

Куточок Семінариста
Слово нашого семінариста Богдана Мандзюка, Ковентрі

Christ is risen!
Dear Friends, will we believe until we put our fin-

gers into Jesus’ wounds that He is truly risen from 
the dead? Thomas is often described as the disciple 
who didn’t doubted Jesus’ resurrection. Personally, I
don’t think he doubted the resurrection but rather 
the other disciples who had abandoned Jesus. He 
wanted to meet the risen Christ personally and 
enter into those wounds! When he did eventually 
see the risen Lord with his own eyes he said ‘My 
Lord and my God!’ His experience of meeting the 
risen Jesus changed his life. Will we also search for 
the risen Christ or is it enough that we have had our
baskets blessed?

May the risen Lord come to each of us so that we 
may see and believe!

God Bless your week!
Bohdan

Христос Воскрес!
Дорогі друзі, чи будемо ми вірити поки не 

покладемо пальці в рани Ісуса, що Він дійсно 
воскрес із мертвих? Томаса часто описують як то-
го апостола, який сумнівався що Ісус Воскрес. 
Особисто я не думаю що він сумнівався у воскре-
сінні, а скоріше не довіряв іншим апостолам які 
були покинули Ісуса. Він хотів особисто зустріти 
воскреслого Христа і торкнутися Його ран! Коли 
він зрештою побачив воскреслого Господа на 
власні очі, він сказав: “Мій Господь і мій Бог!” Йо-
го зустріч із воскреслим Ісусом змінила його 
життя. Чи будемо ми також шукати воскреслого 
Христа чи нам достатньо того, що ми поблагосло-
вили наші кошики?

Нехай воскреслий Господь прийде до кожного з
нас, щоб ми могли бачити і вірити!

Нехай Бог благословить ваш тиждень!
Богдан
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Calendar Календар
Sunday, 9/5 (26/4)
2nd Sunday of Pascha, of Thomas. Antipascha.
The Holy Hieromartyr Basil, Bishop of Amasia (ca. 

322).

Неділя, 9/5 (26/4)
Неділя 2-га Пасхи. Томина. Антипасха.
Святого свщмч. Василія, єп. Амасійського (ca. 

322).
Monday, 10/5 (27/4)
2nd Week after Pascha.

 Holy Hieromartyr Simeon, Relative of the Lord.🕃
Our Venerable Father Stephen, Bishop of 

Volodymyr in Volhynia (1094).

Понеділок, 10/5 (27/4)
Тиждень 2-ий після Пасхи.

 Св. свщмч. Симеона, родича Господнього.🕃
Преподобного Стефана, єп. Володимир-Воли-

нського (1094).
Tuesday, 11/5 (28/4)
Holy Apostles Jason and Sosipater.
Holy Martyrs Dadas, Maximus and Quintilianus 

(286–305).
Our Father among the Saints Cyril of Turov (1183).

Вівторок, 11/5 (28/4)
Свв. апп. Ясона й Сосіпатра.
Святих мчч. Дади, Максима й Кинтиліяна (286–

305).
Св. Кирила, єп. Турівського (1183).

Wednesday, 12/5 (29/4)
The Nine Holy Martyrs of Cyzicus (313–324).
Venerable Memnon the Wonderworker.

Середа, 12/5 (29/4)
Свв. дев’ятьох мчч., що в Кизиці (313–324).
Прп. Мемнона, чудотв.

Thursday, 13/5 (30/4)
🕂 The Holy Apostle James, Brother of Saint John the

Theologian (ca. 44).

Четвер, 13/5 (30/4)
🕂 Святого апостола Якова, брата св. Йоана 

Богослова (44).
Friday, 14/5 (1/4)   🐟
The Holy Prophet Jeremiah (625–585 BC).

П’ятниця, 14/5 (1/4)   🐟
Св. прор. Єремії (625–585 до Христа).

Saturday  , 15/5 (2/5)  
 Our Father Among the Saints Athanasius the 🕃

Great (373).

Субота, 15/5 (2/5)
 🕃 Св. Атанасія Великого, архиєп. Оле-

ксандрійського (373).
Sunday  , 16/5 (3/5)  
3rd Sunday of Pascha, of the Myrrh-bearers.
Holy Martyrs Timothy and Maura (286–305).
🕂 The Repose of our Venerable Father Theodosius, 

Hegumen of the Monastery of the Caves at Kyïv 
and Organiser of the Cenobitic Life in Rus’ (1074).

Неділя, 16/5 (3/5)
Неділя 3-я Пасхи, Про мироносиць.
Свв. мчч. Тимотея й Маври.
🕂 Переставлення преп. Теодосія, ігум. монасти-

ря Києво-Печерського, спільнотного життя 
засновника (1074).

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.

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 
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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.

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 ла-
ска, виконуйте усі вказівки та прохання ду-
ховенства та волонтерів.

8) Якщо хтось зарезервув місце для Богослужін-
ня та не прийшов після 15 хвилин після поча-
тку, ми залишаємо за собою право надати це 
місце іншій особі, якщо того вимагають об-
ставини. Двері церкви зачиняються 30 хвилин 
після початку 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 Bin-
ney Street, London W1K 5BQ.

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 
Street, London W1K 5BQ.

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.

9

mailto:cathedral@ucc-gb.com
mailto:cathedral@ucc-gb.com
mailto:cathedral@ucc-gb.com
http://www.ucc-gb.com/donate
http://www.ucc-gb.com/donate
http://www.ucc-gb.com/donate
http://www.ucc-gb.com/donate

