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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
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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
24th Sunday after Pentecost; Tone 7

Afterfeast of the Entrance of the Theotokos
Holy Apostle Philemon and Those with Him

Divine Liturgy
Divine Liturgy for children 

Divine Liturgy

Sunday  5/12    Неділя  

08:00, 10:00
12:00
17:00

Неділя 24-та по П’ятдесятниці; глас 7
Посвяття Введення у храм Богородиці

Св. ап. Филимона і тих, що з ним
Божественна Літургія

Божественна Літургія для дітей
Божественна Літургія

25th week after Pentecost.
Afterfeast: Entrance of the Theotokos

Our Holy Fathers Amphilochius, Bishop of
Iconium (4th c.) and Gregory, Bishop of Ag-

rigentum (7th c.)
Divine Liturgy

Monday  6/12    Понеділок  

18:15

Тиждень 25-ий по П’ятдесятниці
Посвяття Введення у храм Богородиці

Свв. Амфілохія, єп. Іконійського (4-го
ст.), і Григорія, єп. Акрагантійського

(7-го ст.)
Божественна Літургія

Afterfeast: Entrance of the Theotokos
🕃 Holy Great-Martyr Catherine (310–313)
Holy Great-Martyr Mercurius (249–251)

Divine Liturgy

Tuesday  7/12    Вівторок  

07:00 & 18:15

Посвяття Введення у храм Богородиці
🕃 Св. влкмч. Катерини (310–313)

Св. влкмч. Меркурія (249–251)
Божественна Літургія

Leavetaking of the Feast of the Entrance of
the Most Holy Theotokos into the Temple
Our Holy Father and Hieromartyr Clem-

ent, Pope of Rome (101), and Peter, Bishop
of Alexandria (312)

Divine Liturgy

Wednesday  8/12    Середа  

07:00 & 18:15

Відданння свята Введення у храм
Пресв. Богородиці.

Свв. і свщмчч. Климента, папи Ри-
мського (101), і Петра, єп. Оле-

ксандрійського (312)
Божественна Літургія

Ven. Father Alypius the Stylite (610–641)
Blessing of the Church of the Holy Great-

Martyr George in Kyïv, before the Gates of
Holy Wisdom Cathedral (1019–1054)

Divine Liturgy

Thursday  9/12    Четвер  

07:00 & 18:15

Прп. Аліпія Стовпника (610–641)
Пам’ять посвячення храму св. влкмч.
Юрія, що в Києві перед воротами Св.

Софії (1019–1054)
Божественна Літургія

The Holy Martyr James of Persia (422)
Our Venerable Father Palladius

Divine Liturgy

Friday  10/12    П’ятниця  
🐟

07:00 & 18:15

Св. влкмч. Якова Персянина (422)
Прп. Палладія

Божественна Літургія
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🕃 Ven.-Martyr Stephen the New (c. 764)
The Holy Martyr Irenarchus (284–305)

Divine Liturgy

Saturday  11/12    Субота  

08:00

 Прпмч. Стефана Нового (c. 764)🕃
Св. мч. Іринарха (284–305)
Божественна Літургія

Sunday services
Great Vespers
Divine Liturgy

17:00
18:15

Недільні служби
Велика Вечірня

Божественна
25th Sunday after Pentecost; Tone 8
The Holy Martyr Paramon (249–251)
Holy Martyr Philomenus (270–275)

Ven. Acacius, mentioned in the “Ladder”
Divine Liturgy

Divine Liturgy for children 
Divine Liturgy

Vigil

Sunday  12/12    Неділя  

08:00, 10:00
12:00
17:00
18:15

Неділя 25-та по П’ятдесятниці; глас 8
Св. мч. Парамона (249–251)
Св. мч. Філумена (270–275)

Прп. Акакія, що згадується в «Ліствиці»
Божественна Літургія

Божественна Літургія для дітей
Божественна Літургія

Всеночна
Confession: heard daily before Divine Liturgy. Сповідь: щодня перед Божественною Літургією.
When visiting the cathedral we ask that you wear a 

mask.
Під час відвідування катедри просимо носити 

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

7629 1534.
Хрестини, Вінчання, Похорони: просимо дзвони-

ти на +44 (0)20 7629 1534.

At the Sunday Divine Liturgy На недільній Божественній Літургії
Troparion   of the Resurrection, tone 7  :  By Your cross

You destroyed death; * You opened Paradise to the 
thief; * You changed the lam-
entation of the myrrh-bearers
to joy, * and charged the
apostles to proclaim * that
You are risen, O Christ our
God, * offering great mercy to
the world.

Тропар   воскресний, глас 7  :  Розрушиuв Ти хрестоuм
Твої uм смерть, * отвориuв Ти розбі́ uйникові рай, * 

мироноuсицям плач пере-
міниuв єсиu, * і апоuстолам 
пропові́ uдати повелі́ uв єсиu, * 
що воскреuс Ти, Хриuсте Боuже,
* даючиu сві́ uтові велиuку миu-
лість.

Troparion of the Feast  , tone 4  :
Today is the prelude of the
good pleasure of God, * and
the proclamation of salvation
for the human race. * In the
Temple of God the Virgin is
clearly revealed, * and before-
hand announces Christ to all. 
* To her, then, let us cry
aloud with a mighty voice: * Rejoice, fulfilment of 
the Creator’s plan.

Тропар свята,   глас 4  :  Днесь 
благоволі́ uння боuжого 
предзобраuження * і спасі́ uн-
ня людеuй пропові́ uдання, * у 
Боuжому храuмі Ді́ uва яuсно 
з’являuється * і Христаu всім 
предзвіщаuє. * Їй і ми гоuло-
сно заклиuчмо: * Раuдуйся, 
проuмислу Створиuтеля споuв-

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

† Слаuва Отцюu, і Сиuну, * і Святоuму Дуuхові.

Kontakion   of the Resurrection, tone 7  :  No longer 
shall the dominion of death be able to hold human-
ity, * for Christ went down shattering and destroy-
ing its powers. * Hades is bound. * The prophets ex-
ult with one voice. * The Saviour has come for 
those with faith, saying: * “Come forth, O faithful, 
to the resurrection.”

Кондак   воскресний, глас 7  :  Вже бі́ uльше влаuда 
смеuртна не змоuже людеuй держаuти, * Христоuс бо 
зійшоuв, сокрушаuючи й розоряuючи сиuли її u. * 
Зв’яuзується ад, * пророuки соглаuсно раuдуються, * 
предстаuв Спас, моuвлячи тим, що в ві́ uрі: * Виuй-
діть, ві́ uрні, у воскресі́ uння.

Now and for ever * and ever.  Amen. І ниuні, і повсякчаuс, * і на ві́ uки ві́ uчні. Амі́ uнь.
Kontakion of the Feast, tone 4:  The Saviour’s pure 

temple, * the precious bridal chamber and Virgin, *
the sacred treasury of the glory of God, * is brought
today into the house of the Lord; * and with her she
brings the grace of the divine Spirit. * God’s angels 
sing in praise of her: * She is indeed the heavenly 
dwelling place.

Кондак свята,     глас 4  :  Пречиuстий храм Спаuсів, * 
дорогоці́ uнна світлиuця і Ді́ uва, * свящеuнна 
скарбниuця Боuжої слаuви * днесь увоuдиться в дім 
Госпоuдній, * благодаuть з собоuю ввоuдячи, * що в 
Дуuсі божествеuннім, * якуu оспі́ uвують аuнгели Боuжі:
* Вонаu є осеuля небеuсна.

Prokimenon   of the Resurrection, tone 7  :  The Lord 
will give strength to His people; * the Lord will 
bless His people with peace.  (Ps. 28:11)

Прокімен   воскресний, глас 7  :  Госпоuдь крі́ uпость 
люuдям свої uм дасть, * Госпоuдь благословиuть люu-
дей свої uх миuром.  (Пс. 28:11)

Verse:  Bring to the Lord, O you sons of God; bring to 
the Lord young rams.  (Ps. 28:11)

Стих:  Принесі́ uть Гоuсподеві, синиu Боuжі, принесі́ uть 
Гоuсподеві молодиuх бараuнців.  (Пс. 28:11)

Epistle:  Ephesians 2:14-22, pericope 221 Апостол:  Ефесян 2:14-22, зачало 221
rethren, Christ is our peace, Who has made us 
both one, and has broken down the dividing wall 

of hostility, 15by abolishing in His flesh the law of com-
mandments and ordinances, that He might create in 
Himself one new man in place of the two, so making 
peace, 16and might reconcile us both to God in one 
body through the cross, thereby bringing the hostility 
to an end.  17And He came and preached peace to you 
who were far off and peace to those who were near; 
18for through Him we both have access in one Spirit to 
the Father.  19So then you are no longer strangers and 
sojourners, but you are fellow citizens with the saints 
and members of the household of God, 20built upon the
foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus 
Himself being the cornerstone, 21in Whom the whole 
structure is joined together and grows into a holy 
temple in the Lord; 22in Whom you also are built into it 
for a dwelling place of God in the Spirit.

B раuття, Христouс — наш мир, він, що зробиuв із 
двох однеu, зруйнуваuвши стінуu, що булаu 

перегороuдою, тоuбто ворожнеuчу, 15і скасуваuв закоuн 
заuповідей свої uми постаноuвами на те, щоб із двох 
зробиuти в собі́ u однуu новуu людиuну, вчиниuвши мир 
між наuми, 16і щоб примириuти їх обоuх в одні́ uм ті́ uлі 
з Боuгом чеuрез хрест, убиuвши на ньоuму ворожнеu-
чу.  17Він прийшоuв звістуваuти мир вам, що булиu 
далеuко, і мир тим, що булиu блиuзько; 18бо чеuрез 
ньоuго, одні́ u й друuгі, маuємо доuступ до Отцяu в одні́ uм
Дуuсі.  19Оuтже, ви не чужиuнці бі́ uльше і не прихоuдні, 
алеu співгромадяuни святиuх і домаuшні Боuжі, 20збудоu-
вані на осноuві апоuстолів і пророuків, де нарі́ uжним 
каuменем – сам Ісуuс Христоuс.  21На ньоuму вся буді́ u-
вля, мі́ uцно споuєна, ростеu у святиuй храм у Гоuсподі; 
22на ньоuму ви теж будуuєтеся раuзом на житлоu Боuга 
в Дуuсі.

Б
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Alleluia   of the Resurrection, tone 7  :  It is good to give
praise to the Lord; and to sing to sing to Your 
name, O Most High.  (Ps. 91:2)

Алилуя   воскресний, глас 7  :  Блаuго є спові́ uдувати-
ся Гоuсподеві і співаuти і́ uмені Твоєuму, Всевиuшній.  
(Пс. 91:2)

Verse: To announce Your mercy in the morning and 
Your truth every night.  (Ps. 91:3)

Стих:  Сповіщаuти зараuння миuлість Твоюu і і́ uстину 
Твоюu на всяuку ніч.  (Пс. 91:3)

Gospel:  Luke 8:41-56, pericope 39 Євангеліє:  Луки 8:41-56, зачало 39
t that time there came a man named Ja′irus, who
was a ruler of the synagogue; and falling at Jesus’

feet he besought Him to come to his house, 42for he 
had an only daughter, about twelve years of age, and 
she was dying.  As he went, the people pressed round 
him.  43And a woman who had had a flow of blood for 
twelve years and had spent all her living upon physi-
cians and could not be healed by
any one, 44came up behind Him,
and touched the fringe of His
garment; and immediately her
flow of blood ceased.  45And Je-
sus said, “Who was it that
touched me?” When all denied
it, Peter said, “Master, the mul-
titudes surround You and press
upon You!”  46But Jesus said,
“Someone touched me; for I
perceive that power has gone
forth from me.”  47And when the
woman saw that she was not
hidden, she came trembling,
and falling down before Him de-
clared in the presence of all the people why she had 
touched Him, and how she had been immediately 
healed.  48And He said to her, “Daughter, your faith has 
made you well; go in peace.”  49While He was still 
speaking, a man from the ruler’s house came and said, 
“Your daughter is dead; do not trouble the Teacher 
any more.”  50But Jesus on hearing this answered him, 
“Do not fear; only believe, and she shall be well.”  51And
when He came to the house, He permitted no one to 
enter with Him, except Peter and John and James, and 
the father and mother of the child.  52And all were 
weeping and bewailing her; but He said, “Do not weep; 
for she is not dead but sleeping.”  53And they laughed 

A  той час один чоловік приступив до Ісуса, 
Яір на ім’я, що був головою синагоги. При-

павши до ніг Ісуса, він став просити зайти до ньо-
го в хату, 42бо була в нього дочка одиначка, яких 
дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов ту-
ди, люди тиснулися до нього.  43Аж тут якась жі-
нка, що була хвора дванадцять років на кровоте-

чу й витратила на лікарів 
увесь свій прожиток, і ніхто з
них не міг її зцілити, 44піді-
йшовши ззаду, доторкнулась 
краю його одежі і вмить 
стала здоровою – спинилась 
її кровотеча.  45Ісус спитав: – 
Хто доторкнувся мене? А що 
всі відпекувались, Петро 
мовив: – Наставниче, люди 
коло тебе товпляться й ти-
снуться!  46Ісус сказав: – 
Хтось доторкнувся до мене, 
бо я чув, як сила вийшла з 
мене.  47Побачивши жінка, що
не втаїться, тремтячи підій-

шла й упавши йому до ніг, призналася перед усі-
ма людьми, чому до нього доторкнулась і як не-
гайно одужала.  48Сказав їй Ісус: – Дочко, віра твоя
спасла тебе, іди в мирі!  49Він говорив іще, як ось 
приходить хтось від голови синагоги й каже: – 
Твоя дочка померла, не турбуй більш учителя.  
50Ісус почувши це, озвавсь до нього: – Не бійся, ті-
льки віруй, і вона спасеться.  51Прийшовши до ха-
ти, він не пустив нікого з собою всередину, крім 
Петра, Івана та Якова з батьком та матір’ю дити-
ни.  52Всі плакали за нею й голосили. Він мовив: – 
Не плачте, вона не вмерла, вона спить.  53Ті смія-
лися з нього, бо знали, що вмерла.  54Тоді він узяв 

В
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at Him, knowing that she was dead.  54But taking her by
the hand He called, saying, “Child, arise.”  55And her 
spirit returned, and she got up at once; and He direc-
ted that something should be given her to eat.  56And 
her parents were amazed; but He charged them to tell 
no one what had happened.

її за руку й голосно промовив: – Дівчино, пробу-
дися!  І дух її вернувсь до неї, і вона вмить встала.
Він велів дати їй їсти.  56Батьки ж її були зди-
вовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, 
що сталося.

Instead of   It is truly meet  , we chant  :  Seeing the en-
trance of the pure one, angels marvelled in wonder
how the virgin could enter the holy of holies.

And Irmos, tone 4:  Let no hand of the profane touch 
God’s living ark, but instead let the lips of those 
who are the believers sing out ceaselessly in the 
words of the angel, crying out with great joy to the 
Mother of God: O pure Virgin, you are truly higher 
than all.

Замість     Достойно  ,   приспів  :  Áнгели, бáчачи вхід 
Пречиuстої, здивувáлися, як Дíва ввійшлá у свя-
тáя святиuх.

І ірмос, глас 4:  Як одушевлéнного бóжого кивóту 
нехáй ніяuк не дотикáється рукá осквернéнних.  
А устá вíрних, гóлос áнгела виспíвуючи, Богорó-
диці, невмовкáючи, з рáдістю нехáй клиuчуть: 
Спрáвді виuще всіх ти єсиu, Дíво чиuста.

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

Причасний:  Хвалі́ uте Гоuспода з небеuс, * хвалі́ uте 
Йогоu в виuшніх.  (Пс. 148:1)  Алилуuя.  (3)

Staint Clement, Pope of Rome and Martyr Св. священномученика Климента, папи Римського
Not much is known about Clement’s life. According 

to Eusebius of Caesarea, also known as the Father of 
Church History, the first successor of the Apostle 
Peter to the See of Rome was Linus, then Anacletus, 
and then Clement (see Church History, 3.13-15). By 
origin, Clement was probably a slave, who at some 
point was redeemed from slavery. According to an-
other early Christian author, Tertullian, the Apostle 
Peter himself baptised Clement. As head of the Ro-
man see, Clement dealt with a young and zealous 
Church, which also had difficulties. Clement respon-
ded to one of the challenges of the Corinthian com-
munity at the time by sending an extensive message 
in which he emphasised the need for unity and 
obedience in the Church. This message is preserved 
in a Christian tradition called “The Epistle of the 
Church of Rome to the Church of Corinth” or “The 
First Epistle of Clement”. This second name ap-
peared a little later, when another work appeared, 
“The Second Epistle of Clement”, which, according 
to modern critics, was mistakenly attributed to the 
authorship of Clement of Rome. During the persecu-
tion of Emperor Trajan, Clement was arrested and 

Про життя Климента відомо не багато. Згідно зі 
свідченням Євсевія Кесарійського, якого ще нази-
вають батьком церковної історії, першими наступ-
никами апостола Петра на Римському престолі бу-
ли Лин, потім - Анаклет, а відтак - Климент (див. Це-
рковна історія, 3.13-15). За походженням Климент 
був, правдоподібно, невільником, якого в певний 
момент викупили з рабства. Згідно з іншим ранньо-
християнським автором, Тертуліаном, сам апостол 
Петро охристив Климента. Як очільник римського 
престолу, Климент мав справу з Церквою молодою і
ревною, яка мала також певні проблеми. На один із 
тогочасних викликів у коринтській громаді Кли-
мент відповів, виславши обширне послання, в 
якому він наголосив на необхідності єдності та 
послуху у Церкві. Це послання збереглося у хри-
стиянському переданні під назвою «Послання це-
ркви у Римі до церкви в Коринті» або «Перше посла-
ння Климента». Ця друга назва виникла дещо пізні-
ше, коли з’явився інший твір, «Друге послання Кли-
мента», який згідно з оцінками сучасних критиків, 
був помилково приписаний авторству Климента 
Римського. За переслідувань імператора Траяна, 
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exiled to Tauric Chersonese (modern Crimea). There 
he worked in the mines, con-
tinuing to proclaim the Gospel,
for which the saint was sen-
tenced to death in the late first
or early second century. He
was thrown into the sea at the
behest of the emperor, with an
anchor tied around his neck.

Only in the ninth century did
Saints Cyril and Methodius,
apostles of the Slavs, find the
relics of St. Clement and trans-
ported the precious find to
Rome, where it was received
with all honours by Pope Ad-
rian II. The relics of St. Clem-
ent were buried in a church,
which has since been named
after him. Some of these relics
were later received by the
Kyïvan Church, where the ven-
eration of this saint quickly
spread. In iconography, St.
Clement is often depicted in
papal robes, with a small cross,
a book, a pallium, and sometimes an anchor tied 
around his neck.

Климента арештували і заслали у Херсонес Таврид-
ський (сучасний Крим). Там 
він працював у копальнях, 
продовжуючи проголошувати 
Євангеліє, за що святий був 
покараний на смерть в кінці 
першого або на початку друго-
го століття. Його скинули в 
море за розпорядженням 
імператора, прив’язавши якір 
до шиї.

Щойно у дев’ятому столітті 
святі Кирило і Методій, 
апостоли слов’ян, віднайшли 
мощі св. Климента і перевезли 
дорогоцінну знахідку до Рима, 
де її з усіма почестями 
прийняв папа Адріан ІІ. Мощі 
св. Климента було поховано в 
церкві, яка відтоді стала нази-
ватися його іменем. Частину 
цих мощів згодом одержала 
Київськa Церква, у якій швид-
ко поширилося почитання 
цього святого. В іконографії св.
Климент зображується у 

папських ризах, з малим хрестом, книгою, палієм, а 
іноді - з якорем, прив’язаним до шиї

Many Years! Многая літа!
We extend our sincerest prayers

for health, happiness, and many
years to Rev. Fr. Andriy Chornenko
on the occasion of his birthday.

З нагоди уродин отця Андрія 
Малиша, бажаємо йому всього 
добра, кріпкого здоров’я та мно-
гих і благих літ! 

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

* Sophia Bodnar, daughter of Yurii and Olha;
Ми вітаємо новохрещених дітей Божих

* Софія Боднар, дочка Юрія та Ольги;
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* Jasmin Stefania Klymkiv, daughter of Ivan and 
Olesia;
* Victoria Vashchyshyn, daughter of Ivan and Liud-
myla.

* Джазмин Стефанія Климків, дочка Івана та 
Олесі;
* Вікторія Ващишин, дочка Івана та Людмили.

To the newlywed servants of God, Taras & Nataliya, 
grant, O Lord, in health and salvation, many and 
happy years!

Новозвінчаним слугам Божим Володимира & 
Лесі сотвори, Боже, многая й благая літа!

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 
secretary, 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.

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
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.

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: 
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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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