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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.
Banquet is sold out, requests accepted for stand-by tickets only. See posters below.
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 замовляти треба до о. Равлюка на його емайл:
revorestrauliuk@gmail.com або текст: 4313741794
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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.
Prayer Intentions
Those in need (Потреби): Lawrence; Paul L.; Rose P.; Olena G.; Diana; Fr. Nicholas & Dobr. Genya R.;
Fr. Oleh & Dobr. Maria; Fr. Bill; Mary S.; Irene; 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): Dobr. Yustena L.; Anne O.; Victoria T.; Audrey R.; 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: 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
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.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4

'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.

READINGS/ЧИТАННЯ
13 NOVEMBER 2022. 22nd Sunday after Pentecost. Tone 5.
Apostles of the 70: Stachys, Amplias, Urban, Narcissus, Apelles and Aristobulus (I).
Martyr Epimachus of Pelusium, who suffered at Alexandria (c. 250).
Ven. Spyridon and Nicodimus, prosphora-bakers of the Near Kyivan Caves (1148).
St. Anatolius, recluse of the Kyivan Caves (XII).
St. Maura of Constantinople (436).
THE EPISTLE:
Galatians 6:11-18 (22nd Sunday after Pentecost)
Brethren: See with what large letters I have written to you with my own hand! As many as desire
to make a good showing in the flesh, these would compel you to be circumcised, only that they
may not suffer persecution for the cross of Christ. For not even those who are circumcised keep
the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. But God forbid
that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been
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crucified to me, and I to the world. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision
avails anything, but a new creation. And as many as walk according to this rule, peace and mercy
be upon them, and upon the Israel of God. From now on let no one trouble me, for I bear in my
body the marks of the Lord Jesus. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit.
Amen.
GOSPEL:
Luke 8:26-39 (22nd Sunday after Pentecost)
26
Then they sailed to the country of the Gadarenes, which is opposite Galilee. 27 And when He
stepped out on the land, there met Him a certain man from the city who had demons for a long
time. And he wore no clothes, nor did he live in a house but in the tombs. 28 When he saw
Jesus, he cried out, fell down before Him, and with a loud voice said, “What have I to do with
You, Jesus, Son of the Most High God? I beg You, do not torment me!” 29 For He had
commanded the unclean spirit to come out of the man. For it had often seized him, and he was
kept under guard, bound with chains and shackles; and he broke the bonds and was driven by
the demon into the wilderness. 30 Jesus asked him, saying, “What is your name?” And he said,
“Legion,” because many demons had entered him. 31 And they begged Him that He would not
command them to go out into the abyss. 32 Now a herd of many swine was feeding there on the
mountain. So they begged Him that He would permit them to enter them. And He permitted
them. 33 Then the demons went out of the man and entered the swine, and the herd ran violently
down the steep place into the lake and drowned. 34 When those who fed them saw what had
happened, they fled and told it in the city and in the country. 35 Then they went out to see what
had happened, and came to Jesus, and found the man from whom the demons had departed,
sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. And they were afraid. 36 They also who
had seen it told them by what means he who had been demon-possessed was healed. 37 Then
the whole multitude of the surrounding region of the Gadarenes asked Him to depart from them,
for they were seized with great fear. And He got into the boat and returned. 38 Now the man from
whom the demons had departed begged Him that he might be with Him. But Jesus sent him
away, saying, 39 “Return to your own house, and tell what great things God has done for you.”
And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had
done for him.

13 ЛИСТОПАД, 2022. 22-га Неділя по П'ятидесятниці. Голос 5.
Aпп. від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апеллія і Аристовула (І).
Мч. Єпимаха Пелуского, що страждав у Олександрії (близько 250).
Прпп. Спиридона і Никодима, просфорників Печерських, у Ближніх печерах (1148).
Прп. Анатолія затворника Києво-Печерського (ХІІ).
Прп. Маври Константинопольського (436).
АПОСТОЛ:
Галатів 6: 11 – 18 (22-га неділя по П’ятидесятьниці)
Браття, 16 11 Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою! 12 Усі ті,
хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були
переслідувані за хреста Христового. 13 Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають
Закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. 14 А щодо мене, то
нехай нічим не хвалюся, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий
світ для мене, а я для світу. 15 Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння
нове. 16 А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них, і на Ізраїля Божого! 17
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Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм!... 18 Благодать
Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з духом вашим, браття! Амінь.
ЄВАНГЕЛІЯ:
Луки 8 : 26 – 39 (22-га неділя по П’ятидесятьниці)
26 І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї. 27 І, як на землю Він
вийшов, перестрів Його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в
одежу, і мешкав не в домі, а в гробах. 28 А коли він Ісуса побачив, то закричав, поваливсь
перед Ним, і голосом гучним закликав: Що до мене Тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього?
Благаю Тебе, не муч мене! 29 Бо звелів Він нечистому духові вийти з людини. Довгий час
він хапав був його, і в'язали його ланцюгами й кайданами, і стерегли його, але він
розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. 30 А Ісус запитався його: Як тобі на ім'я? І
той відказав: Леґіон, бо багато ввійшло в нього демонів. 31 І благали Його, щоб Він їм не
звелів іти в безодню. 32 Пасся ж там на горі гурт великий свиней. І просилися демони ті,
щоб дозволив піти їм у них. І дозволив Він їм. 33 А як демони вийшли з того чоловіка, то в
свиней увійшли. І череда кинулась із кручі до озера, і потопилась. 34 Пастухи ж, як
побачили теє, що сталось, повтікали, та в місті й по селах звістили. 35 І вийшли побачити,
що сталось. І прийшли до Ісуса й знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього,
сидів при ногах Ісусових вдягнений та при умі, і полякались... 36 Самовидці ж їм
розповіли, як видужав той біснуватий. 37 І ввесь народ Гадаринського краю став благати
Його, щоб пішов Він від них, великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна ввійшов і
вернувся. 38 А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати Його, щоб бути при
Ньому. Та Він відпустив його, кажучи: 39 Вернися до дому свого, і розповіж, які речі великі
вчинив тобі Бог! І той пішов, і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив!
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