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Катедра Пресвятої Родини

Duke Street (off Oxford Street), London W1K 5BQ
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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
Sunday: 08:00, 10:00, 12:00 & 17:00 Divine Liturgy. Неділя: 08:00, 10:00, 12:00 & 17:00 Бож. 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 Divine Liturgy Субота: 08:00 Божественна Літургія

17:00 Great Vespers
18:15 Divine Liturgy.

17:00 Велика Вечірня
18:15 Божественна Літургія.

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.

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

* Angelina Chekanovska, daughter of Petro and 
Tetyana;
* Kateryna Ann-Marija Johnson, daughter of Adrian
and Iryna;
* Robert David Klapkiv, son of Vitalii and Kseniia;
* Alex Lenar, son of Maksym and Mariya:
* Karmen Anna Delgado Okopna, daughter of David 
and Natalia:
* Leyla Slobodian, daughter of Oleksandr and 
Kristina.

Ми вітаємо новохрещених дітей Божих
* Анджеліна Чекановська, дочка Петра та Тетя-
ни;
* Катерина Анн-Марія Джонсон, дочка Адріана 
та Ірина;
* Роберт Давид Клапків, син Віталія та Ксенії;
* Алекс Ленар, син Максима та Марії;
* Кармен Анна Делґадо Окопна, дочка Давида та 
Наталії;
* Лейла Слободян, дочка Олександра та Христи-
ни.

Parish Announcements Парафіяльній Оголошення
Baptisms

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

We have come to the decision to celebrate on Sat-

Хрещення
Відповідно до урядових настанов, хрестини 

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

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.

The London Eucharistic Octave Восьмиденне Євхаристійне святкування в Лондоні
As the United Kingdom emerges from Lockdown, in a 

year that has seen churches closed and Processions 
cancelled, we gather together in the heart of the na-
tion’s capital to honour Our Eucharistic Lord, celebrate
the richness of the Catholic Church and take to the 
streets of London to share the message: Christus Vincit!

Each evening during this week of prayer and adora-
tion, Holy Mass (Divine
Liturgy) in a different form will
be celebrated at 6.30pm at Cor-
pus Christi, Maiden Lane, Cov-
ent Garden. On Thursday it will
be offered in the form of the
Divine Liturgy of Ukrainian
Catholic Church.

On Sunday 19th September a
Procession through Soho, May-
fair and Marylebone will com-
mence at 3.30pm starting at
Our Lady of the Assumption
and St Gregory, Warwick
Street, and end with Pontifical
Benediction at the church of St James’s, Spanish 
Place. En route there will be Stations at the Jesuit 
Church of the Immaculate Conception, Farm Street, 
and at the Ukrainian Cathedral of the Holy Family, 
Duke Street.

Further details of the programme can be found 
here: www.catholiclondon.org

Так як Сполучене Королівство виходить із 
карантинних обмежень, впродовж року коли це-
ркви були закриті та процесії скасовані, сьогодні ми
збираємось разом у серці столиці, щоб вшанувати 
нашого Євхаристійного Господа, відсвяткувати бага-
тство цілої Католицької Церкви та вийти на вулиці 
Лондона, проголошуючи гімн Христа Царя : Christus 

Vincit! Христос перемагає!
Кожного вечора у продовж 

цього тижня молитви та 
адорації о 18:30 звершувати-
меться Свята Меса (Божествен-
на Літургія) у різних обрядах у
церкві Corpus Christi (Божого 
Тіла), за адресою: Maiden Lane, 
Covent Garden. У четвер, 16 
вересня буде звершуватися Бо-
жественна Літургія Украї-
нської Католицької Церкви.

У неділю, 19 вересня, про-
цесія Святих Тайн роз-
почнеться о 15:30 у церкві Our 

Lady of the Assumption and St Gregory (Успіння 
Богородиці та св. Григорія) по вул. Warwick Street 
пройде через райони: Soho, Mayfair та Marylebone та 
закінчиться архиєрей-ським благословенням у це-
ркві St James’s, Spanish Place.

Детальнішу програму можна знайти за цим поси-
ланням: www.catholiclondon.org  

Beginning of the Indiction, that is, the New Year. Начало Індикта, тобто Нового року.
September is not only the calendar beginning of a 

new season, but also an important event in the life 
of our Church. It is on 14th September that the 
Church celebrates the beginning of a new church 

Місяць вересень є не лише звичайним, кален-
дарним початком нової пори року, а й важливою 
подією у житті нашої Церкви. Саме 14-го вересня 
Церква святкує початок нового церковного року, 
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year, which begins its own cycle of liturgical service.
Setting the date on which the liturgical year begins 

on 14th September (in the old style), or on the 1st in 
the new style, has a long history, dating back to the 
Roman Empire. If you look at the church calendar, 
then on the day of the beginning of the church year 
we encounter the word “indiction”, which in Latin 
(indictio) means “proclamation” or “tax”. In ancient 
times, in order to collect taxes, the Roman emperors
ordered a periodic assessment of land and the word 
“indiction” then meant the period of a 15-year cycle 
of such assessment. The beginning of this cycle did 
not coincide with the beginning of the astronomical 
year, on 1st January, as in our time. The first day of 
the indiction was 23rd September, the date of birth of
Emperor Augustus. And in 312,
after the victory over Maxen-
tius, Emperor Constantine is-
sued a decree on the tax,
which came into force on 1st

(14th) September. At the First
Council of Nicaea in 325, out of
gratitude to Constantine for
the legalisation and permission
to profess Christianity, the
Fathers of the Council adopted
this date as the beginning of a
new church year.

It is worth noting that the be-
ginning of the church year in
September is typical only for the Churches of the 
Eastern tradition. The Western Church begins it with
the first Sunday of Advent. As early as the eighth 
century, 1 (14) September 1 was mentioned in the 
East as a church holiday with a separate service.

Looking at the church calendar, we see that all 
days, beginning on September 1 (14) and ending on 
31 August (13 September) are dedicated to a particu-
lar event in the lives of Christ and the Virgin, as well
as a large number of saints. The establishment of 
holidays began in the first centuries of Christianity. 
Already in the early Christian communities, Sunday 

який розпочинає своєрідне коло літургійних 
богослужінь.

Встановлення дати, якою розпочинається літур-
гійний рік на 14 вересня (за старим стилем) чи на
1 – за новим, має давню історію, початки якої ся-
гають ще часів Римської імперії. Якщо поглянути 
у церковний календар, то в день початку церков-
ного року зустрічаємо слово «індикт», що з лати-
нської мови означає «проголошення» або 
«податок». У давнину з метою збирання податків 
римські імператори наказували проводити пері-
одичну оцінку земельних маєтків і слово 
«індикт» означало тоді період 15-річного циклу 
проведення такої оцінки. Початок цього циклу не
збігався з початком астрономічного року, 1-го сі-

чня, як і в наш час. Першим 
днем індикту було 23-го 
вересня, дата народження ці-
саря Августа. А у 312 році ці-
сар Константин після пере-
моги над Максентієм видав 
постанову про податок, який 
почав діяти з 1 (14 с.ст) 
вересня. На Першому Ні-
кейському Соборі 325 року, із
вдячности Константинові за 
легалізацію і дозвіл 
сповідувати християнство, 
отці Собору прийняли цю 
дату за початок нового це-

рковного року.
Варто знати, що вересневий початок церковного

року є характерний лише для Церков східної 
традиції. Західна Церква розпочинає його 
першою неділею різдвяного посту (адвенту). Вже 
з восьмого століття на Сході з’являються згадки 
про 1 (14) вересня як церковне свято, яке має 
свою окрему службу.

Поглянувши у церковний календар, бачимо, що 
всі дні, починаючи з 1 (14) вересня і закінчуючи 31 
серпня (13 вересня) є присвячені певній події з жи-
ття Христа і Богородиці, а також великій кількості 
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becomes the first holiday that marks the glorious 
Resurrection of Christ. This is the first celebration 
that becomes the focus of further development and 
the emergence of other holidays. Then come the 
feasts of the Epiphany (third century), the Nativity 
of the Lord, Circumcision, and Theophany (fourth 
century), and many others, which the Church celeb-
rates to this day. They are all connected with the 
life, death on the cross, and resurrection of Christ. 
By celebrating them each year, we not only create a 
mere remembrance of past historical events, but in a
mysterious way we partake of the events of the 
earthly abode of the eternally living and active 
Christ, who “is the same yesterday and today and for
ever” (Heb. 13:8) and around Whose person concen-
trates the whole liturgical year.

святих. Встановлення свят розпочалося ще в перші 
століття християнства. Вже у ранніх христия-
нських громадах неділя стає першим святом, що 
знаменує славне Воскресіння Христове. Це перше 
торжество, яке стає осередком у подальшому роз-
витку і виникненню інших свят. Потім з’являються 
такі свята, як Богоявлення (ІІІ ст.), Різдво ГНІХ, 
Обрізання та Стрітення (ІV ст.), та багато інших, які 
світло празнує Церква до сьогодні. Усі вони 
пов’язані з життям, хресною смертю та воскресін-
ням Христа. Святкуючи їх щороку, ми не творимо 
лише звичайний спомин історичних подій, що ми-
нули, але у таїнственний спосіб ми стаємо учасни-
ками подій земного перебування вічно живого і 
діяльного Христа, який «учора і сьогодні той 
самий навіки» (Євр. 13:8) і навколо Особи Якого 
зосереджується цілий літургійний рік.

12th Sunday after Pentecost.  Tone 3.
Our Holy Fathers and Patriarchs of Constantinople Alex-

ander (336), John (577), and Paul the New (784).

Неділя 12-та по П’ятдесятниці.  Глас 3.
Свв. отців наших, патріархів Царгородських, Оле-

ксандра (336), Йоана (577), і Павла Нового (784).
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 
dead; * He saved us from the abyss of Hades * and 
granted great mercy to the world.

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

Troparion of the Forerunner, tone 2:  The just man is
remembered with praises, * but for you the Lord’s 
testimony suffices, O Forerunner, * for you truly 
became more honourable that the prophets * and 

Тропар Предтечі, глас 2:  Па�м’ять пра�ведного з 
похвала�ми, * і тобі́ � вистача�є сві́ �дчення Госпо�днє,
предте�че, * бо ти показа�вся воі́ �стину і від проро�-
ків чесні́ �ший, * бо у струя�х сподо�бився хрести�ти
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were deemed worthy to baptise the One foretold. * 
Then you suffered for the truth and joyfully an-
nounced to those in Hades * that God appeared in 
the flesh, taking away the sin of the world, * and 
offering us great mercy.

Пропові́ �даного. * Тому� за і́ �стину пострада�в Ти, 
ра�дуючися, * благовісти�в ти і тим, що в а�ді, Бо�га,
я�вленого в ті́ �лі, * що взяв гріх сві́ �ту і подає� нам 
вели�ку ми�лість.

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

† Сла�ва Отцю�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.

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.

Now and for ever and ever.
Amen.

І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки 
ві́ �чні.  Амі́ �нь.

Kontakion of the Forerunner,
tone 5:  The Forerunner’s glor-
ious beheading * came to be a
form of dispensation divine *
that he might proclaim to those in Hades * the mes-
sage of the coming of the Saviour. * Let Herodias 
shed tears of lament * for a lawless murder that was 
her request; * for she loved a false and transitory 
age * rather than God’s law and the age of life.

Кондак   Предтечі  ,     глас 5  :  
Предте�чі сла�вне усікно�вен-
ня було� яко�сь божестве�н-
ним за�думом, * щоб і тим, 

що в а�ді, пропові́ �в Спа�сове прише�стя. * Неха�й, о�-
тже, рида�є Іроді́ �я, що ви�просила беззако�нне вби�-
вство, * бо возлюби�ла не зако�н бо�жий, ні живи�й 
вік, * але – лука�вий і доча�сний.

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)

Epistle:  1 Corinthians 15:1-11, pericope 148 Апостол:  1 Корінтян 15:1-11, зачало 158
rethren, 1I would remind you in what terms I 
preached to you the gospel, which you received,

in which you stand, 2by which you are saved, if you 
hold it fast—unless you believed in vain.  3For I de-
livered to you as of first importance what I also re-
ceived, that Christ died for our sins in accordance 
with the scriptures, 4that He was buried, that He was 

B ра�ття, 1прига�дую вам Єва�нгеліє, яке� вам 
пропові́ �дував, яке� ви і прийняли�, в які́ �м і 

стоїте�.  2Ним ви тако�ж спаса�єтеся, коли� трима�єте 
його� таки�м, як я вам пропові́ �дував; іна�кше ви уві́ �-
рували нада�рмо.  3Я бо переда�в вам найпе�рше те, 
що й сам прийня�в був: що Христо�с уме�р за на�ші 
гріхи�, згі́ �дно з Писа�нням, 4що був похо�ваний, що 

Б
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raised on the third day in accordance with the scrip-
tures, 5and that He appeared to Cephas, then to the 
twelve.  6Then He appeared to more than five hun-
dred brethren at one time, most of whom are still 
alive, though some have fallen asleep.  7Then He ap-
peared to James, then to all the apostles.  8Last of all, 
as to one untimely born, He appeared also to me.  9For
I am the least of the apostles, unfit to be called an 
apostle, because I persecuted the church of God.  10But
by the grace of God I am what I am, and His grace to-
ward me was not in vain.  On the contrary, I worked 
harder than any of them, though it was not I, but the 
grace of God which is with me.  11Whether then it was 
I or they, so we preach and so you believed.

воскре�с тре�тього дня за Писа�нням, 5що з’яви�вся 
Ки�фі, по�тім дванадцятьо�м; 6опі́ �сля ж більш як 
п’ятиста�м браті́ �в ра�зом, бі́ �льшість яки�х живе� й до�-
сі, а де�які поме�рли; 7по�тім з’яви�вся Я�кову, зго�дом
усі́ �м апо�столам; 8а наоста�нку всіх, немо�в яко�му 
недоно�скові, з’яви�всь і мені; 9бо я найме�нший з 
апо�столів, я недосто�йний зва�тись апо�столом, бо 
переслі́ �дував Це�ркву Бо�жу.  10Благода�ттю Бо�жою я
є тим, чим я є, і благода�ть його� в мені́ � не була� ма�-
рна; бож я працюва�в бі́ �льше всіх них, та не я, але� 
благода�ть Бо�жа, що зо мно�ю.  11Чи то я, о�тже, чи 
то вони�, так ми пропові́ �дуємо, і так ви уві́ �рували.

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)

Gospel:  Matthew 19:16-26, pericope 79 Євангеліє:  Матея 19:16-26, зачало 79
t that time, one came up to Jesus, saying, 
“Teacher, what good deed must I do, to have 

eternal life?”  17And He said to him, “Why do you ask 
me about what is good? One there is who is good. If 
you would enter life, keep the commandments.”  
18He said to Him, “Which?”
And Jesus said, “You shall
not kill, You shall not com-
mit adultery, You shall not
steal, You shall not bear
false witness, 19Honour
your father and mother,
and, you shall love your
neighbour as yourself.”  
20The young man said to
Him, “All these I have ob-
served; what do I still lack?”  21Jesus said to him, “If 
you would be perfect, go, sell what you possess and 
give to the poor, and you will have treasure in 
heaven; and come, follow me.”  22When the young 
man heard this he went away sorrowful; for he had 
great possessions.  23And Jesus said to His disciples, 

A  той час один юнак приступив до Ісуса і 
сказав: – Учителю добрий! Що доброго маю 

чинити, щоб мати життя вічне?  17Ісус сказав до 
нього: – Чому називаєш мене добрим?  Ніхто не 
добрий, тільки один Бог.  Як хочеш увійти в жит-

тя, додержуй заповідей.  
18– Яких? – питає його.  
Ісус до нього: – Не 
вбивай, не чини перелю-
бу, не кради, не свідкуй 
криво, 19поважай батька-
матір і люби ближнього 
твого, як себе самого.  
20Каже юнак до нього: – 
Все це я зберіг ізмалку. 
Чого мені ще бракує?  21– 

Якщо хочеш бути досконалий, – сказав Ісус до 
нього, – піди, продай, що маєш, дай бідним і бу-
деш мати скарб на небі; потім приходь і йди за 
мною.  22Почувши це слово, юнак відійшов смут-
ний, мав бо велике майно.  23Тоді Ісус сказав до 
своїх учнів: – Істинно кажу вам: трудно багатому 

В
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“Truly, I say to you, it will be hard for a rich man to 
enter the kingdom of heaven.  24Again I tell you, it is 
easier for a camel to go through the eye of a needle 
than for a rich man to enter the kingdom of God.”  
25When the disciples heard this they were greatly as-
tonished, saying, “Who then can be saved?”  26But Je-
sus looked at them and said to them, “With men this 
is impossible, but with God all things are possible.”

ввійти в царство небесне.  24Іще кажу вам: легше 
верблюдові пройти через вушко в голці, ніж бага-
тому ввійти в царство Боже.  25Почувши це, учні 
здивувались вельми і сказали: – Хто ж тоді може 
бути спасенний?  26Ісус глянув на них пильно й 
мовив: – У людей це неможливо, Богові – все мо-
жливо.

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

Причасний:  Хвалі́ �те Го�спода з небе�с, * хвалі́ �те 
Його� в ви�шніх.  (Пс. 148:1)  Алилу�я.  (3)

Calendar Календар
Sunday, 12/9 (30/8)
12th Sunday after Pentecost.  Tone 3.
Our Holy Fathers and Patriarchs of Constantinople 

Alexander (336), John (577), and Paul the New (784).

Неділя, 12/9 (30/8)
Неділя 12-та по П’ятдесятниці.  Глас 3.
Свв. отців наших, патріархів Царгородських, Оле-

ксандра (336), Йоана (577), і Павла Нового (784).
Monday  , 13/9 (31/8)  
13th Week after Pentecost.
🕂 The Placing of the Precious Sash of Our Most Holy 

Lady the Mother of God in Chalkoprateia (942).

Понеділок, 13/9 (31/8)
Тиждень 13-ий по П’ятдесятниці.
🕂 Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці

нашої Богородиці (942).
Tuesday,   14/9 (1/9)  
🕂 Beginning of the Indiction, that is, the New Year .
Commemoration of Our Holy Father Symeon the 

Stylite (459) and His Mother Martha.
Synaxis of the Most Holy Mother of God of Miasenes.

Вівторок,   14/9 (1/9)  
🕂 Начало Індикта, тобто Нового року.
Пам’ять преп. Симеона Стовпника (459) і матері 

його, Марти.
Собор Пресв. Богородиці, що в Міясинах.

Wednesday,   15/9 (2/9)  
The Holy Martyr Mamas (275).
Our Venerable Father John the Faster, Patriarch of 

Constantinople (595).

Середа,   15/9 (2/9)  
Св. мч. Маманта (275).
Прп. Йоана Посника, патріарха Царгородського 

(595).
Thursday, 16/9 (3/9)
The Holy Hieromartyr Anthimus, Bishop of 

Nicomedia (303).
Our Venerable Father Theoctistus, Fellow-Ascetic of 

the Great Euthymius (467).

Четвер, 16/9 (3/9)
Св. свщмч. Антима, єп. Нікомидійського (303).
Прп. Теоктиста, спосника великого Євтимія (467).

Friday, 17/9 (4/9)
The Holy Hieromartyr Babylas, Bishop of Antioch 

(250).
Holy Prophet Moses Who Saw God.

П’ятниця, 17/9 (4/9)
Св. свщмч. Вавили, єп. Антіохійського (250).
Св. прор. й боговидця Мойсея.

Saturday, 18/9 (5/9)   🐟
 The Holy Prophet Zachary and Elisabeth, Parents 🕃

of John the Baptist.

Субота, 18/9 (5/9)   🐟
 Свв. прор. Захарії та праведної Єлисавети, бать🕃 -

ків чесного Йоана Предтечі.
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Sunday, 19/9 (6/9)
13th Sunday after Pentecost.  Tone 4.

 Commemoration of the Miracle Performed at 🕃
Colossus in Chone by the Archangel Michael.

Holy Martyr Eudoxius and His Companions (284- 
305).

Our Venerable Father Archipus.

Неділя, 19/9 (6/9)
Неділя 13-та по П’ятдесятниці.  Глас 4.

 🕃 Спогад про чудо, яке було в Колосах, себто в 
Хонах, від архистратига Михаїла.

Святого мученика Євдоксія і тих, що з ним (284- 
305).

Прп. Архипа.

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: 
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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