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Слава Ісусу Христу! Слава на віки!
Glory be to Jesus Christ! Glory Forever!
Українська Православна Митрополича Катедра Пресвятої Тройці
Holy Trinity Ukrainian Orthodox Metropolitan Cathedral
1175 Main Street, Winnipeg, MB R2W 3S4
Office: 204 582-8946 | Auditorium: 204 582-7345
Предстоятель катедри / Presiding Hierarch:
Високопреосвященніший ІЛАРІОН
Архиєпископ Вінніпегу та Середньоı̈ Епархіı̈
Митрополит Украı̈нськоı̈ Православноı̈ Церкви в Канаді
His Eminence ILARION
Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy
Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada
Eparchial Residence: 1(780) 455-1938

email: ilarion_of_edmonton@yahoo.com

Parish Priest: Fr. Gene Maximiuk
cell: 204 880-0358 | molze@mymts.net
Parish President: Keith Swinton
Cell: 204 930-7276 | swintok@hotmail.com
Email: office@htuomc.org | Website: htuomc.org |Facebook: @HTUOMC
Instagram: holytrinitywpg | YouTube: Holy Trinity Ukrainian Orthodox Cathedral
Livestream: Facebook: https://www.facebook.com/HTUOMC/
Our Youtube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCGv7lDwNkRlt7t7SB4VOlyQ/
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IMPORTANT NEWS:
On SATURDAY, NOVEMBER 19,
2022 His Eminence
Metropolitan Ilarion will be
ENTHRONED TO THE OFFICE OF
PRIMATE OF THE UKRAINIAN
ORTHODOX CHURCH OF
CANADA. The Enthronement
will take place at Holy Trinity
Cathedral beginning with:
Greetings at 9:30am
Hierarchical Divine Liturgy at
10:00am
A Celebratory Reception and
Program will follow in the
church auditorium.
We invite all to join us for this
momentous occasion to pray for
our newly-elected
Metropolitan.
On SUNDAY, NOVEMBER 20,
2022 will be our regular Divine
Liturgy with His Eminence and a
coffee hour will follow the
service where faithful will have
another chance to meet His
Eminence.

ВАЖЛИВІ НОВИНИ:
У СУБОТУ, 19 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ, Високопреосвященніший Митрополит Іларіон буде
ІНТРОНІЗОВАНИЙ ЯК ПЕРВОІЄПАРХА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в КАНАДІ.
Інтронізація відбудеться у Свято-Троїцькому соборі
Порядок денний:
Вітання: 9:30 год.
Архиєрейська Божественна Літургія: 10:00 год.
Після цього в актовому залі відбудеться прийом і програма.
Запрошуємо всіх приєднатися до цієї важливої нагоди, щоб помолитися за нашого
новообраного Митрополита.
Для бажаючих взяти участь у Прийнятті будуть доступні квитки. Замовляти треба до о. Равлюка
на його емайл: revorestrauliuk@gmail.com або текст: 4313741794
У НЕДІЛЮ, 20 ЛИСТОПАДА 2022 р. відбудеться наша регулярна Божественна Літургія з Його
Преосвященством, а після служби буде кава, де вірні матимуть ще одну нагоду зустрітися з Його
Преосвященством.
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Prayer Intentions
Those in need (Потреби): Lawrence; Paul L.; Rose P.; Olena G.; Diana; Dobr. Yustena L.; Fr. Nicholas &
Dobr. Genya R.; Fr. Oleh & Dobr. Maria; Fr. Bill; Mary S.; Irene; нововінчані Максим і Катерина; All
children, women and men in Ukraine and refugees who are suffering extreme hardship from the unjust
war in Ukraine
Those who are ill (Хворих): Anne O.; Victoria T.; Всіх що в немочах лежать/Всіх поранених від війни
в Україні. All who are who are struggling with health issues/All who are wounded from the
unconscionable war in Ukraine
Fallen Asleep in the Lord: Sonia Bejzyk; Ophelia Keys; Bill Kosowan; Всіх захисників які віддали життя
своє за свободу України і всіх невинних убитих людей. All defenders of Ukraine who have given their
lives and all the innocent civilians who have been killed during this blasphemous war
You may request that Fr. Gene add the names of anyone you would like mentioned in the prayers during
these services by contacting him directly (see page 1 for contact information) or completing the prayer
request form on our website: https://htuomc.org/prayerrequests or using the Prayer forms at the
Entrance of the church.
All prayer requests are commemorated during the Proskomidia Service.
Birthdays and Anniversaries are acknowledged at the end of each month.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NOVEMBER / ЛИСТОПАД 2022

SATURDAY, NOVEMBER 5- MEMORIAL DIVINE LITURGY – 9:30AM/ Неділя, 5 листопадa – Поминальна
Божественна літургія - 9:30 ран.
SUNDAY, NOVEMBER 6 – DIVINE LITURGY – 10:00AM/ Неділя, 6 листопадa - Божественна літургія 10:00 ран.
TUESDAY, NOVEMBER 8 – ST. DEMETRIUS: DIVINE LITURGY 9:30AM/ Вівторок, 8 листопада - Вмч.
Димитрія: Божественна Літургія – 9:30 ран.
WEDNESDAY, NOVEMBER 9 / Середа, 9 листопада – Akathist/Акафист- 12:30pm/веч.
FRIDAY, NOVEMBER 11 / П'ятниця, 11 листпада - REMEMBRANCE DAY PANAKHYDA: 10:30am
SUNDAY, NOVEMBER 13 – DIVINE LITURGY– 10:00AM/ Неділя, 13 листопадa - Божественна - 10:00
ран.
WEDNESDAY, NOVEMBER 16 / Середа, 16 листопадa – Akathist/Акафист- 12:30pm/веч.
SATURDAY, NOVEMBER 19 - HIERARCHICAL DIVINE LITURGY – 9:30 AM / Субота, 19 листопада –
АРХІЄРЕЙСЬКА Божественна літургія - 9:30 рано. The Enthronement of His Eminence Metropolitan
Ilarion / Інтронізація Високоприосвященішого Митрополита Іларіона.
SUNDAY, NOVEMBER 20– DIVINE LITURGY – 10:00AM/ Неділя, 20 листопадa - Божественна літургія 10:00 ран.
MONDAY, NOVEMBER 21 – ARCHANGEL MICHAEL AND ALL BODILESS POWERS: DIVINE LITURGY –
10:00AM/ Понеділок, 21 листопада – Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил
безплотних: Божественна Літургія - 9:30 ран.
WEDNESDAY, NOVEMBER 23 / Середа, 23 листопадa – Akathist/Акафист- 12:30pm/веч.
SUNDAY, NOVEMBER 27 – DIVINE LITURGY – 10:00AM/ Неділя, 27 листопада - Божественна літургія 10:00 (HOLODOMOR MEMORIAL-ПАНАХИДА: AT HOLY TRINITY CATHEDRAL)
Початок Різдвяного Пocту (Пилипівки) 28 листопада / PYLYPIVKA BEGINS ON NOVEMBER 28
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
The Cathedral Church School is looking for a few volunteers to co-lead a class for 8 – 12
year olds. Lesson plans and basic supplies will be provided. If you feel comfortable in your
faith and have a calling to help our children and youth grow in their faith, please contact
Pat Bugera Krawchuk at pbugera3@gmail.com or Fr. Gene Maximiuk at molze@mts.net .

Хочете вивчати та практикувати англійську мову?
Приєднуйтесь до нас у коло розмов! Ми
збиратимемося кожної другої неділі після
Божественної літургії.
Наші сеанси триватимуть близько години. Для
дітей, чиї батьки беруть участь, будуть надані ігри
та заняття ручної праці.
Сподіваємось незабаром вас побачити!
Next/ Наступний: November 13/ 13ого листопада
Interested in learning and practising English?
Come join us for a Conversation Circle! We will meet
every second Sunday during fellowship after the
divine liturgy.
Our sessions will be about an hour. Crafts and games
will be provided for children whose parents are
participating. Hope to see you soon!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

'Holy Trinity is getting back into the varynyky making
business and we need volunteers to help! We will be
making 200 dozen varynyky on Saturday, Nov 12th, 8:30am,
which will be sold at our Christmas Market. Come out for a
time of fellowship and friendship and working for a good
cause.
Церква Святої Трійці повертається до виробництва
вариників і нам потрібні волонтери! У суботу, 12
листопада, 8:30 рано, і ми зробимо 200 Дюжин
вариників, які продаватимуть на нашому Різдвяному
ярмарку.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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'Join us on Sunday, November 27th from 12 - 5 pm for our Christmas
Market featuring vendors/makers who are Ukrainian newcomers displaced by
war. The market will also raise funds to support the war effort in Ukraine and the
Holy Trinity Settlement Fund. '
Приєднуйтесь до нас у неділю, 27 листопада, з 12:00 до 17:00 години на
Різдвяному ярмарку, де представлені продавці/виробники, які прибули з
України, через війну. На ринку також збиратимуть кошти на підтримку
військових дій в Україні та Фонд Допомоги при церкві Святої Трійці для
поселенців з України.

Order Of St. Andrew-Winnipeg
Chapter
Holy Trinity Ukrainian Orthodox
Metropolitan Cathedral
Memorial/Panakhyda Remembrance
Day Service
OSA Honour Guard
Clergy of the Winnipeg Deanery
Friday, November 11, 2022, 10:30 a.m.
Luncheon 12:00 Noon prepared by UMC-Manitoba Branch
Introduction of Presenter: Douglas Maughan - OSA President
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Keynote Speaker - Very Reverend Archpriest Charles Baxter, Chancellor of
Ukrainian Orthodox Church of Canada and Retired Canadian Armed Forces
Military Chaplain
Topic:
State of the Horrific Ukrainian War
Humanitarian, Psychological, and Religious Aid for Ukrainian Armed Forces
Personnel
Question Period
UKRAINIAN MUSEUM EXHIBIT -THE ROLE OF UKRAINIANS IN WORLD WAR II
AND IN THE WAR IN UKRAINE
MARUSIA FOSTER - UMC PRESIDENT
READINGS/ЧИТАННЯ
06 NOVEMBER 2022. 21st Sunday after Pentecost. Tone 4.
Martyr Arethas and 4299 martyrs with him (523).
Ven. Arethas (1195), Sisoes (XIII) and Theophilus (XII-XIII) of the Near Kyivan Caves.
Blessed Elesbaan, king of Ethiopia (553).
Martyr Syncletica and her two daughters (523).
St. Athanasius, Patriarch of Constantinople (1311).
THE EPISTLE:
Galatians 2: 16 – 20 (21st Sunday after Pentecost)
Brethren: knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ,
even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the
works of the law; for by the works of the law no flesh shall be justified. 17 But if, while we seek to
be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is Christ therefore a minister of sin?
Certainly not! 18 For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor.
19 For I through the law died to the law that I might live to God. 20 I have been crucified with
Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I
live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.
GOSPEL:
Luke 16: 19 – 31 (21st Sunday after Pentecost)
19
There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared
sumptuously every day.
20
But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate,
21
desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover the dogs
came and licked his sores.
22
So it was that the beggar died, and was carried by the angels to Abraham's bosom. The
rich man also died and was buried.
23
And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and
Lazarus in his bosom.
24
Then he cried and said, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he
may dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am tormented in this flame.'
25
But Abraham said, 'Son, remember that in your lifetime you received your good things,
and likewise Lazarus evil things; but now he is comforted and you are tormented.
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26
'And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who
want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us.'
27
Then he said, 'I beg you therefore, father, that you would send him to my father's house,
28
'for I have five brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of
torment.'
29
Abraham said to him, 'They have Moses and the prophets; let them hear them.'
30
And he said, 'No, father Abraham; but if one goes to them from the dead, they will repent.'
31
But he said to him, 'If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be
persuaded though one rise from the dead.'

06 ЛИСТОПАД, 2022. 21-ша Неділя по П'ятидесятниці. Голос 4.
Мч. Арефи і з ним 4299 мчч. (523).
Прпп. Арефи (1195), Сисоя (XIII) і Феофіла (ХІІ-ХІІІ), затворників Печерських, у Ближніх
печерах.
Блж. Єлезвоя, царя Ефіопського (близько 553).
Мц. Синклітикії і двох дочок її (VI).
Свт. Афанасія, патр. Константинопольського (після 1311).
АПОСТОЛ:
Галатів 2: 16-20 (21-ша неділя по П’ятидесятьниці)
Браття, 16 А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами Закону, але
тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в
Христа, а не ділами Закону. Бо жадна людина ділами Закону не буде виправдана! 17 Коли
ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос слуга
гріху? Зовсім ні! 18 Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю
злочинцем. 19 Бо Законом я вмер для Закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом.
20 І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого
Сина, що мене полюбив, і видав за мене Самого Себе.
ЄВАНГЕЛІЯ:
Луки 16: 19 – 31 (21-ша неділя по П’ятидесятьниці)
19
Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру й віссон, і щоденно розкішно бенкетував.
20
Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, струпами вкритий, 21 і бажав
годуватися кришками, що зо столу багатого падали; пси ж приходили й рани лизали йому...
22
Та ось сталось, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його Анголи. Умер же й
багатий, і його поховали. 23 І, терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля
Авраама та Лазаря на лоні його. 24 І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо
мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика
прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім!... 25 Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже
прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе; тепер він тут тішиться, а ти
мучишся. 26 А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті,
що хочуть, переходити не можуть ізвідси до вас, ані не переходять ізвідти до нас. 27 А він
відказав: Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, 28 бо п'ятьох братів
маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання! 29 Авраам же
сказав: Вони мають Мойсея й Пророків, нехай слухають їх! 30 А він відказав: Ні ж бо, отче
Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. 31 Йому ж він відказав: Як
Мойсея й Пророків не слухають, то коли хто й із мертвих воскресне, не йнятимуть віри!
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