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A Word From Our Pastor Слово Пароха
Jesus died on the Cross to redeem mankind, to save

us from our sins. As recorded in the Gospels Jesus 
was mocked, scorned, and tortured in the praetor-
ium. Condemned to death by Pontius Pilate, he car-
ried his Cross to Calvary, was nailed to the cross, 
and hung between two criminals.

Over the next weeks let us meditate on the Passion
of Christ by reflecting on the last seven expressions 
of Jesus on the Cross recorded in Scripture.

THE FIRST
“Father, forgive them, for they do not know what they do.”

Luke 23:34
Jesus is looking down from the cross just after he 

was crucified between two criminals. He sees the 
soldiers who have mocked, scourged, and tortured 
him, and who have just nailed him to the cross. He 
probably remembers those who have sentenced him
- Caiaphas and the high priests of the Sanhedrin. Pi-
late realised it was out of envy that they handed 
him over (Matthew 27:18, Mark 15:10). But is Jesus 
not also thinking of his Apostles and companions 
who have deserted him, of Peter who has denied 
him three times and the fickle crowd who only days 
before praised him on his entrance to Jerusalem, 
and then days later demanded his crucifixion?

But he is also thinking of us, who daily forget him 
in our lives!

Does he react angrily? No! At the height of his 
physical suffering, his love prevails, and He asks His 
Father to forgive! Could there ever be greater 

Ісус помер на Хресті, щоб викупити людство, 
щоб врятувати нас від наших гріхів. Як записано в
Євангеліях, над Ісусом знущалися, зневажали та 
катували в преторії. Засуджений Понтієм Піла-
том до смерті, Він відніс свій Хрест на Голгофу, 
був прибитий до хреста і повішений між двома 
злочинцями.

Протягом наступних тижнів давайте розмі-
рковуватимемо про Страсті Христові, розмі-
рковуючи про останні сім виразів Ісуса на Хресті, 
записаних у Писанні.

ПЕРШИЙ
“Отче, прости їх, бо вони не знають, що роблять.”

Луки 23:34
Ісус дивиться із хреста відразу після того, як був 

розп’ятий між двома злочинцями. Він бачить со-
лдатів, які знущалися над ним та катували Його 
та прибили до хреста. Ймовірно, Він пам’ятає тих,
хто засудив Його - Кайяфу та первосвящеників 
Синедріону. Пілат зрозумів, що з заздрості вони 
передали Його (Матей 27:18, Марко 15:10). Але хіба
Ісус не згадує також своїх апостолів, що покинули
Його, про Петра, який тричі відмовився від Нього,
та мешканців Єрусалима, які лише кілька днів 
раніше вихваляли Його при вході до Єрусалиму, а
потім через кілька днів вимагала Його розп’яття?

Але Він також напевно думав про нас, котрі що-
дня забувають про Нього у нашому житті!

Чи Він реагує гнівно? Ні! На піку фізичних 
страждань Його любов перемагає, і Він просить 
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irony? Jesus asks his Father to forgive, but it is by 
His very Sacrifice on the Cross that mankind is able 
to be forgiven!

Right up to his final hours on earth, Jesus preaches
forgiveness. He teaches forgiveness in the Lord’s 
prayer: “Forgive us our trespasses, as we forgive 
those who trespass against us” (Matthew 6:12). 
When asked by Peter, how many times should we 
forgive someone, Jesus answers seventy times seven
(Matthew 18:21-22). He forgives the paralytic at Ca-
pernaum (Mark 2:3-12), and the adulteress caught in
the act and about to be stoned (John 8:1-11). During 
the Institution of the Eucharist at the Last Supper, 
Jesus tells them to drink of the cup: “Drink of it, all 
of you; for this is my blood of the covenant, which is
poured out for many for the forgiveness of sins” 
(Matthew 26:27-28). And even following his Resur-
rection, his first act is to commission his disciples to
forgive: “Receive the Holy Spirit. If you forgive the 
sins of any, they are forgiven; if you retain the sins 
of any, they are retained” (John 20:22-23).

Свого Батька пробачити! Чи може бути колись 
більша іронія? Ісус просить свого Батька пробачи-
ти, але саме Його жертвою на Хресті людство 
отримує прощення!

Аж до своїх останніх годин на землі Ісус 
проповідує прощення. Він навчає прощення в 
Господній молитві: « …і прости нам довги наші, 
як і ми прощаємо довжникам нашим…» (Матей 
6:12). На запитання Петра, скільки разів ми 
повинні пробачити комусь, Ісус відповідає сім-
десят разів сім (Матей 18: 21-22). Він прощає 
паралітику в Капернаумі (Марко 2:3-12), і перелю-
бниці, яку збиралися камінувати (Івана 8: 1-11). 
Під час Встановлення Євхаристії на Тайній Вечері 
Ісус каже їм: “Пийте з неї всі, це кров Моя нового 
завіту, що проливається за Вас і за багатьох на 
прощення гріхів” (Матей 26: 27-28). І навіть після 
Воскресіння, його першим ділом є доручення 
своїм учням прощати: “Прийміть Духа Святого. 
Кому відпустите гріхи – відпустяться їм, кому ж 
затримаєте – затримаються.” (Іван 20 : 22-23).

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.  [During the lockdown there will be no bap-
tisms or weddings, except in extreme circumstances.]

Хрестини, Вінчання, Похорони: просимо дзвони-
ти на +44 (0)20 7629 1534.  [Під час карантину не 
буде хрестин та вінчань, за винятком екстре-
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мальних обставин.]

“Pre-Lenten” Sundays «Передпостові» неділі
Every year the Church prepares us for the Great 

Fast (Lent) with the help of so-called “pre-Lenten” 
Sundays. Preparation is a constant feature of our 
prayer tradition. Knowing our human weakness, the
Church always encourages us to prepare for great 
events so that we can properly participate in them. 
The Great Fast is a preparation for Easter (Passion, 
Death and Resurrection of Christ), a time of repent-
ance and spiritual renewal. As such, this period of 
the Great Fast is important in
itself, which is why the Church
also prepares us for it with the
help of the four weeks before
it begins: the Sunday of the
Publican and the Pharisee, the
Sunday of the Prodigal Son,
the Sunday of Meatfare and
the Sunday of Cheesefare. The
essence of these Sundays is
clearly outlined – gradually
bringing us into the Great Fast.
First, the Sunday of the Pub-
lican and the Pharisee em-
phasises the need for obedi-
ence in the spiritual life as a
prerequisite for repentance.
Then the Sunday of the Prod-
igal Son shows that true repentance also involves a 
change of life. Then the following Sundays indicate 
the refusal to eat first meat (Meatfare), and then 
dairy foods (Cheesefare) in order to move away 
from the festive and rich, to focus on the ordinary 
and simple, to empathise with Christ in His humil-
ity, in His descent from the greatness of the divinity
to the poverty of creation. The services of these 
Sundays also have some common elements. From 
the Sunday of the Publican and the Pharisee to the 
fifth Sunday of Lent, three troparia are sung at each 
Sunday Matins, which deserve special attention due

Щороку Церква готує нас до Великого Посту за 
допомогою так званих «передпостових» неділь. 
Приготування - це стала риса нашої молитовної 
Традиції. Знаючи нашу людську неміч, Церква 
завжди заохочує нас готуватися до величних 
подій, щоб могти належним чином взяти в них 
участь. Великий Піст є приготуванням до Пасхи 
(Страстей, Смерті і Воскресіння Христового), ча-
сом покаяння і духовної віднови. Як такий, цей 

період Великого Посту сам у 
собі важливий і саме тому 
Церква нас готує також і до 
нього за допомогою чотирьох
неділь перед його початком: 
Неділі Митаря і Фарисея, 
Неділі Блудного Сина, 
М’ясопусної і Сиропусної 
неділі. Суть цих неділь чітко 
окреслена - поступове 
впровадження у період 
посту. Спочатку Неділя Мита-
ря і Фарисея наголошує на 
необхідності покори в ду-
ховному житті, як перед-
умови покаяння. Потім 
Неділя Блудного Сина 
показує, що справжнє покая-

ння передбачає також і зміну життя. Відтак на-
ступні неділі вказують на відмову спочатку від 
вживання м’яса (М’ясопусна), а потім і від моло-
чних страв (Сиропусна) для того, щоб відійшовши
від святкового і пишного, зосередитись на буден-
ному й простому, для співстраждання з Христом 
в Його упокоренні, у Його сходженні від величі 
божества до убогості творіння. Богослужіння цих 
неділь мають також і деякі спільні елементи. 
Починаючи від Неділі Митаря і Фарисея і аж до 
п’ятої неділі посту на кожній недільній утрені 
співаються три тропарі які заслуговують на 
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to their prayerful and penitent mood. The first of 
these troparia begins with the following words: 
“open to me the doors of repentance, Life-giver!” 
These troparia set the tone not only for pre-Lenten 
Sundays, but also for the Fast as a whole. Lenten 
services, together with the pre-Lenten Sundays, are 
among the most majestic and important elements of
our liturgical tradition, which we must nurture, 
above all, by taking an active part in the prayer of 
the Church.

окрему увагу з огляду на їх молитовно-покутний 
і сповнений покори настрій. Перший з цих 
тропарів починається наступними словами: 
«Покаяння двері відчини мені, Життєдавче!» Ці 
тропарі задають тон не тільки передпостовим 
неділям, але й цілому Великому Посту. Вели-
копосні богослужіння, разом з відправами пере-
дпостових неділь, належать до найбільш вели-
чних та найважливіших елементів нашої лі-
тургійної традиції, яку маємо плекати, перш за 
все, беручи активну участь в молитві Церкви.

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 approximately one
hour. Meetings take place on
ZOOM and are in English and
Ukrainian simultaneously.
Everyone is invited to join and
deepen their own
understanding of the Gospel!
Please share this link amongst friends and family!
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/3868989096
Meeting ID: 386 898 9096.

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

стрічається у четвер ввечері о 
20:00 приблизно на одну годи-
ну. Зустрічі відбуваються через 
ZOOM і одночасно відбуваються 
англійською та українською 
мовами. Запрошуємо всіх при-
єднатися і поглибити власне 
розуміння Євангелія! Будь ла-

ска, поділіться цим посиланням серед рідних та 
друзів!

Лінк для контакту: https://zoom.us/j/3868989096
Якщо необхідно, то ввести Meeting ID: 386 898 9096.

Sunday of the Prodigal Son.
The Holy Apostle Onesimus.

Неділя про блудного сина.
Святого апостола Онисима.

At the Divine Liturgy На Божественній Літургії
Troparion   of the Resurrection, tone 5  :  Let us the 

faithful acclaim and worship the Word, * co-eternal 
with the Father and the Spirit, * and born of the 
Virgin for our salvation. * For He willed to be lifted 
up on the cross in the flesh, to suffer death * and to 
raise the dead by His glorious resurrection.

Тропар   воскресний, глас 5  :  Собезнача́льне Слов́о
Отцю́ і Дух́ові, * від Ді́в́и род́жене на спасен́ня 
наш́е, * оспівай́мо, ві́р́ні, і поклоні́м́ся, * бо 
благоволи́в плот́тю зійти́ на хрест * і смерть 
перетерпі́т́и, і воскреси́ти умер́лих * слав́-ним 
воскресі́н́ням своїм́.

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

† Слав́а Отцю́, і Си́ну, і Святом́у Дух́ові.

Kontakion   of the Triodion  , tone 3  :  Foolishly have I 
fled from Your glory, O Father, * wasting the 
wealth You gave me on vices. * Therefore I offer 

Кондак Тріоді,     глас 3  :  Від бат́ьківської слав́и 
Твоєї́ я віддали́вся безум́но, * у злом́у я розтра-́
тив багат́ство, яке ́передав́ Ти мені́.́ * Тому ́Тобі́ ́
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You the words of the Prodigal: * Loving Father, I 
have sinned before You. * Take me, for I repent, 
and make me as one of Your hired hands.

блуд́ного гол́ос принош́у: * Согріши́в я пер́ед 
Тобою́, О́тче щед́рий, прийми́ мене ́— каю́ся, * і 
вчини́ мене,́ як одного ́з наєм́ників Твоїх́.

Now and for ever and ever.  Amen. І ни́ні, і повсякчас́, і на ві́ќи ві́ч́ні.  Амі́н́ь.
Theotokion, tone 3:  Today the Virgin stands before 

us in the church, * and together with the choirs of 
saints invisibly prays to God for us. * Angels are 
worshipping with hierarchs, * apostles exult with 
prophets, * for the Mother of God prays in our be-
half to the eternal God.

Богородичний  ,     глас 3  :  Ді́в́а днесь предстоїт́ь у 
цер́кві * і з ли́ками святи́х неви́димо за нас мо-́
литься Боѓу. * А́нгели з архиєрея́ми поклоняю́-
ться, * апос́толи з пророќами ликую́ть, * бо ра-́
ди нас мол́ить Богород́иця преві́ч́ного Боѓа.

Prokimenon   of the Resurrection, tone 5  :  You, O 
Lord will guard us and will keep us * from this gen-
eration, and for ever.  (Ps. 11:8)

Прокімен воскресний, глас 5:  Ти, Гос́поди, 
захорон́иш нас і збережеш́ нас * від род́у цього ́і 
пові́ќ.  (Пс. 11:8)

Verse:  Save me, O Lord, for there is no longer left a 
just man.  (Ps. 11:2)

Стих:  Спаси́ мене,́ Гос́поди, бо не стал́о пра-́
ведного.  (Пс. 11:2)

Epistle:  1 Corinthians 6:12-20, pericope 135 Апостол:  1 Корінтян 6:12-20, зачало 135
rethren, 12“all things are lawful for me,” but 
not all things are helpful.  “All things are law-

ful for me,” but I will not be enslaved by anything.  
13“Food is meant for the stomach and the stomach 
for food”—and God will destroy both one and the 
other.  The body is not meant for immorality, but 
for the Lord, and the Lord for the body.  14And God 
raised the Lord and will also raise us up by his 
power.  15Do you not know that your bodies are 
members of Christ?  Shall I therefore take the mem-
bers of Christ and make them members of a prosti-
tute?  Never!  16Do you not know that he who joins 
himself to a prostitute becomes one body with her? 
For, as it is written, “The two shall become one.”  
17But he who is united to the Lord becomes one 
spirit with Him.  18Shun immorality.  Every other sin
which a man commits is outside the body; but the 
immoral man sins against his own body.  19Do you 
not know that your body is a temple of the Holy 
Spirit within you, which you have from God?  You 
are not your own; 20you were bought with a price.  
So glorify God in your body.

B раття, 12все мені можна, та не корисне.  Все 
мені можна, та я не дам нічому заволодіти 

мною.  13Їжа для живота, а живіт для їжі.  Та Бог 
одне і друге знищить.  Тіло ж не для розпусти, 
але для Господа, і Господь для тіла.  14Бог же і 
Господа воскресив, і нас воскресить силою 
своєю.  15Хіба не знаєте, що тіла ваші – члени 
Христові?  Узявши, отже, члени Христові, 
зроблю їх членами блудниці?  Не бути тому!  
16Хіба не знаєте, що хто пристає до блудниці, є з 
нею одним тілом?  Бо будуть, – каже, – двоє 
одним тілом.  17Хто ж пристає до Господа, є 
одним з ним.  18Утікайте від розпусти. Усякий 
гріх, що чоловік чинить, є назовні тіла; хто ж чи-
нить розпусту, грішить проти власного тіла.  19Хі-
ба не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, 
що у вас пробував, якого ви маєте від Бога?  Отже
ви не належите більш самі до себе.  20Ви бо ку-
плені за високу ціну. Тож прославляйте Бога ва-
шим тілом.

Б

Alleluia   of the Resurrection, tone 5  :  Your mercies, O
Lord, I will sing for ever; from generation to gener-
ation I will announce Your truth with my mouth.  
(Ps. 88:2)

Алилуя воскресний, глас 5:  Ми́лості Твої,́ Го-́
споди, пові́ќ оспі́в́уватиму, сповіщу ́з род́у в рід 
і́с́тину Твою́ устам́и моїм́и.  (Пс. 88:2)

5



28  th   February   2021 AD  28-го лютого 2021 р.Б.

Verse:  For You have said: Mercy shall be built up 
for ever; in the heavens Your truth shall be pre-
pared.  (Ps. 88:3)

Стих:  Бо сказав́ Ти: Пові́ќ ми́лість збудує́ться, на 
небесах́ приготов́иться і́с́тина Твоя.́  (Пс. 88:3)

Gospel:  Luke 15:11-32, pericope 79 Євангеліє:  Луки 15:11-32, зачало 79
he Lord told this parable: 11“There was a man 
who had two sons; 12and the younger of them 

said to his father, ‘Father, give me the share of prop-
erty that falls to me.’  And he divided his living 
between them.  13Not many days later, the younger 
son gathered all he had and took his journey into a far 
country, and there he squandered his property in 
loose living.  14And when he had spent everything, a 
great famine arose in that country, and he began to be
in want.  15So he went and joined himself to one of the 
citizens of that country, who sent him into his fields 
to feed swine.  16And he would gladly have fed on the 
pods that the swine ate; and no
one gave him anything.  17But
when he came to himself he
said, ‘How many of my father’s
hired servants have bread
enough and to spare, but I per-
ish here with hunger!  18I will
arise and go to my father, and I
will say to him, “Father, I have
sinned against heaven and be-
fore you; 19I am no longer
worthy to be called your son;
treat me as one of your hired
servants.”’  20And he arose and
came to his father.  But while he
was yet at a distance, his father
saw him and had compassion,
and ran and embraced him and kissed him.  21And the 
son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven 
and before you; I am no longer worthy to be called 
your son.’  22But the father said to his servants, ‘Bring 
quickly the best robe, and put it on him; and put a ring
on his hand, and shoes on his feet; 23and bring the fat-
ted calf and kill it, and let us eat and make merry; 24for 
this my son was dead, and is alive again; he was lost, 
and is found.’ And they began to make merry.  25“Now 

T казав Господь притчу оцю: 11– В одного чо-
ловіка було два сини.  12Молодший з них 

сказав батькові: – Тату, дай мені частину маєтку, 
що мені припадає.  Батько розділив між ними 
свій маєток.  13Кілька днів потім, молодший зі-
брав усе й пустився у далекий край і там роз-
тратив свій маєток: жив розпусно.  14І як він усе 
розтратив, настав великий голод у тім краю, і він
став бідувати.  15Пішов він і найнявся у одного з 
мешканців того краю, і той послав його на своє 
поле пасти свині.  16І він бажав би був наповнити 
живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ні-

хто не давав йому.  
17Опам’ятавшись, він сказав 
до себе: скільки наймитів у 
мого батька мають подо-
статком хліба, а я тут з голо-
ду конаю.  18Встану, піду до 
батька мого і скажу йому: 
отче, я согрішив проти неба 
й проти тебе.  19Я недо-
стойний більше зватись 
твоїм сином.  Прийми мене 
за одного з твоїх наймитів.  
20Встав він і пішов до батька 
свого.  І як він був іще 
далеко, побачив його батько 
і, змилосердившись, побіг, 
кинувся йому на шию і поці-

лував його.  21Син сказав до нього: – Отче, я со-
грішив проти неба й проти тебе.  Я недостойний 
більше зватись твоїм сином.  22Батько ж кликнув 
до своїх слуг: – Принесіть швидко найкращу 
одіж, одягніть його, дайте йому на руку 
перстень і сандали на ноги.  23Приведіть 
годоване теля й заріжте його; і їжмо, веселімся, 
24бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і
найшовся. І вони стали веселитись.  25Старший 

С
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his elder son was in the field; and as he came and drew
near to the house, he heard music and dancing.  26And 
he called one of the servants and asked what this 
meant.  27And he said to him, ‘Your brother has come, 
and your father has killed the fatted calf, because he 
has received him safe and sound.’  28But he was angry 
and refused to go in. His father came out and en-
treated him, 29but he answered his father, ‘Lo, these 
many years I have served you, and I never disobeyed 
your command; yet you never gave me a kid, that I 
might make merry with my friends.  30But when this 
son of yours came, who has devoured your living with 
harlots, you killed for him the fatted calf!’  31And he 
said to him, ‘Son, you are always with me, and all that 
is mine is yours.  32It was fitting to make merry and be 
glad, for this your brother was dead, and is alive; he 
was lost, and is found.’”

його син був у полі; і як він, вертаючись, на-
близився до дому, почув музику й танці.  
26Покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке.
27Той сказав йому: – Брат твій вернувся, і твій 
батько зарізав годоване теля, бо найшов його 
живим-здоровим.  28Розгнівавсь той і не хотів 
увійти. Вийшов тоді батько і став його просити.  
29Той же озвавсь до батька: – Ось стільки років 
служу тобі й ніколи не порушив ані одного при-
казу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб 
з друзями моїми повеселитись.  30А коли верну-
вся оцей син твій, що проїв твій маєток з блу-
дницями, ти зарізав для нього годоване теля.  
31Батько ж сказав до нього: – Ти завжди при мені,
дитино, і все моє – твоє.  32Однак слід було 
веселитись і радіти, бо цей брат твій був мер-
твий і ожив, пропав був і найшовся.

Communion Verse:  Praise the Lord from the heav-
ens; * praise Him in the highest. (Ps. 148:1)  Alleluia. (3)

Причасний:  Хвалі́т́е Гос́пода з небес́, * хвалі́т́е 
Його ́в ви́шніх.  (Пс. 148:1)  Алилуя́.  (3)

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

Куточок Семінариста
Слово нашого семінариста Богдана Мандзюка, Ковентрі

Glory to Jesus Christ!
Dear Friends, this week I spoke with one of my 

closest friends about how the lifting of the COVID-
19 restrictions will impact us. We decided that when
lockdown is eased, we are going to go on a day trip 
to the Peak District. I have thought about this a 
little bit. Where will we go? Which places will we 
visit? The Peak District is a beautiful natural 
landscape just north of the midlands. There are no 
major cities, just small villages and towns. I have 

Слава Ісусу Христу!
Дорогі друзі, на цьому тижні я говорив з одним 

з моїх найближчих друзів про те, як зняття 
обмежень COVID-19 вплине на нас. Ми вирішили,
що коли послаблять карантин, ми би хотіли по-
їхати в Peak District. Я роздумував над цим. Куди 
ми поїдемо? Які місця ми відвідаємо? Peak 
District - це прекрасне місце яке знаходиться між
Manchester та Sheffield. Там немає великих міст, 
лише села і малі містечка. Чому після довгого 
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thought about this trip carefully. Why is it that after
not socialising and seeing people for so long, we 
would sooner go to the Peak District that 
Birmingham for example? I think our souls are 
yearning for peace. The last year has been one filled
with difficulties and I think we are all, in one way or
another, searching for peace. Each of us will have a 
slightly different way of finding it but without 
peace, it will be difficult to get back to a normality 
of some sort. I would encourage you this week to 
think about being at peace and remember the words
of St Teresa of Calcutta ‘What can you do to 
promote world peace? Go home and love your 
family!’ In other words, we must find peace from 
within!

I wish you all a blessed week!
Bohdan

періоду без живого спілкування і зустрічей з 
іншими людьми ми швидше поїдемо в менш лю-
дне місце ніж наприклад в Birmingham? Остан-
ній рік був заповнений труднощами, і я думаю, 
що ми всі, так чи інакше, шукаємо душевного 
спокою. Кожен з нас має свій спосіб його знайти,
але без внутрішнього спокою і миру, буде важко 
повернутися до нормального життя. Я хотів би 
закликати вас на цьому тижні подумати про те, 
що треба робити щоб мати душевний спокій і 
пам’ятати слова святої Терези з Калькутти: “Що 
ви можете зробити, щоб сприяти миру в світі? 
Ідіть додому і любіть свою сім’ю!” Іншими сло-
вами, ми повинні знайти мир зсередини!

Бажаю всім благословенного тижня!
Богдан

Calendar Календар
Sunday, 28/2 (15/2)
Sunday of the Prodigal Son.
The Holy Apostle Onesimus.

Неділя, 28/2 (15/2)
Неділя про блудного сина.
Св. ап. Онисима.

Monday, 1/3 (16/2)
Meatfare Week.
The Holy Martyrs Pamphilus the Priest (c. 309); and 

Porphyrius and Their Companions.

Понеділок, 1/3 (16/2)
Тиждень м’ясопусний.
Свв. мчч. Памфила, єрея (c. 309); Порфирія і 

дружини їх.
Tuesday, 2/3 (17/2)

 The Holy and Great-Martyr Theodore the Recruit 🕃
(286–305).

Вівторок, 2/3 (17/2)
 Святого великомученика Теодора Тирона 🕃

(286–305).
Wednesday, 3/3 (18/2)
Our Holy Father Leo, Pope of Rome (461).

Середа, 3/3 (18/2)
Св. Лева, папи Римського (461).

Thursday, 4/3 (19/2)
The Holy Apostle Archippus.

Четвер, 4/3 (19/2)
Св. ап. Архипа.

Friday, 5/3 (20/2)   🐟
Our Venerable Father Leo, Bishop of Catania.

П’ятниця, 5/3 (20/2)   🐟
Прп. Лева, єп. Катанського.

Субота, 6/3 (21/2)
Saturdayof Meatfare, All Souls.
Our Venerable Father Timothy of Symbola (8th c.). 

Our Holy Father Eustathius, Archbishop of Great 
Antioch (338).

Субота, 6/3 (21/2)
Субота м’ясопусна, заупокійна.
Преподобного Тимотея, що в Символах (8-го ст.). 

Св. Євстатія, архиєп. Великої Антіохії (338).
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Sunday, 7/2 (22/15)
Sunday of Meatfare, of the Last Judgement.
The Discovery of the Relics of the Holy Martyrs at 

Eugenius (345–408).

Неділя, 7/2 (22/15)
Неділя м’ясопусна, про Страшний суд.
Віднайдення чесних мощів святих мчч., що в Єв-

генії (345–408).

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.
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