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Слава Ісусу Христу! Слава на віки! 
Glory be to Jesus Christ!  Glory Forever!  
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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 was ENTHRONED TO THE 

OFFICE OF PRIMATE OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA.  May God grant him many 
years!  

 
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 був 

ІНТРОНІЗОВАНИЙ ЯК ПЕРВОІЄПАРХА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в КАНАДІ. 
Многая і Благая Літа! 

 
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; Susan; Kathy; Norma; 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 
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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 

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. 
SATURDAY, NOVEMBER 26 / Субота, 26 листопада—Holodomor Panakhyda: City Hall, Main Street—
1:30pm/ Панахида в памяті Голодомору: Мерія, Майн Ст. – 1:30 по обіді. 
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 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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 . 

 

Anyone wishing to join our Cathedral Church 
Choir is welcome to come up and introduce 
themselves to our Choir Director, Dr. Jeff 
Saranchuk.  Як хтось має цікавість 
прилучитися до нашого Церковного Хору, 
прошу зверніться до дерегента, др. Джефф 
Саранчука.   
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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: 4го грудня/ December 4th  
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! 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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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. 
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READINGS/ЧИТАННЯ 
20 NOVEMBER 2022.  23rd Sunday after Pentecost. Tone 6. 

Holy 33 Martyrs of Melitene: Hieron, Hesychius, Nicander, Athanasius, Mamas, 
Barachius, Callinicus, Theogenes, Nicon, Longinus, Theodore, Valerius, Xanthius, 
Theodulus, Callimachus, Eugene, Theodochus, Ostrychius, Epiphanius, Maximian, 
Ducitius, Claudian, Theophilus, Gigantius, Dorotheus, Theodotus, Castrychius, Anicletus, 
Theomelius, Eutychius, Hilarion, Diodotus and Amonitus (III). 
Martyr Theodotus of Ancyra (303). Martys Melasippus, Cassina, their son Antoninus and 
40 children converted by martyrdom at Ancyra (363). 

 
 
THE EPISTLE:   
Ephesians 2:4-10 (23rd Sunday after Pentecost) 
Brethren: 4 But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, 
5 even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ (by grace you have 
been saved), 6 and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in 
Christ Jesus,  7 that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His 
kindness toward us in Christ Jesus. 8 For by grace you have been saved through faith, and that 
not of yourselves; it is the gift of God, 9 not of works, lest anyone should boast.  10 For we are 
His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that 
we should walk in them.  
 
GOSPEL:   
Luke 8:41-56 (23rd Sunday after Pentecost) 
41 And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he 
fell down at Jesus’ feet and begged Him to come to his house, 42 for he had an only daughter 
about twelve years of age, and she was dying. But as He went, the multitudes thronged Him. 43 
Now a woman, having a flow of blood for twelve years, who had spent all her livelihood on 
physicians and could not be healed by any, 44 came from behind and touched the border of His 
garment. And immediately her flow of blood stopped. 45 And Jesus said, “Who touched Me? 
When all denied it, Peter and those with him said, “Master, the multitudes throng and press You, 
and You say, ‘Who touched Me?’” 46 But Jesus said, “Somebody touched Me, for I perceived 
power going out from Me.” 47 Now when the woman saw that she was not hidden, she came 
trembling; and falling down before Him, she declared to Him in the presence of all the people the 
reason she had touched Him and how she was healed immediately. 48 And He said to her, 
“Daughter, be of good cheer; your faith has made you well. Go in peace.” 49 While He was still 
speaking, someone came from the ruler of the synagogue’s house, saying to him, “Your daughter 
is dead. Do not trouble the Teacher.” 50 But when Jesus heard it, He answered him, saying, “Do 
not be afraid; only believe, and she will be made well.” 51 When He came into the house, He 
permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father and mother of the girl. 
52 Now all wept and mourned for her; but He said, “Do not weep; she is not dead, but sleeping.” 
53 And they ridiculed Him, knowing that she was dead. 54 But He put them all outside, took her 
by the hand and called, saying, “Little girl, arise.” 55 Then her spirit returned, and she arose 
immediately. And He commanded that she be given something to eat. 56 And her parents were 
astonished, but He charged them to tell no one what had happened. 
  

 
 

20 ЛИСТОПАД, 2022.  23-тя Неділя по П'ятидесятниці. Голос 6 
33 Мчч. у Мелітині: Єронима, Ісихія, Никандра, Афанасія, Маманта, Варахія, Калиника, 
Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерія, Ксанфа, Феодула, Калімаха, Євгенія, 
Феодоха, Острихія, Єпіфанія, Максиміяна, Дукитія, Клавдіяна, Феофіла, Гігантія, Доро фея, 
Феодота, Кастрикія, Аниклити, Фемелія, Євтихія, Іларіона, Діодота та Амоніта (III). 
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Мч. Феодота корчемника (303). Мчч. Меласиппа і Касинії та сина їхнього Антоніна та з ними 
40 дітей Анкирских (363). 

 
  

АПОСТОЛ:  
Ефесян 2:  4 – 10 (23-тя неділя по П’ятидесятьниці) 
Браття, 4 Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику любов, що нею Він нас 
полюбив, 5 і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви 
благодаттю, 6 і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі 
Ісусі, 7 щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в добрості до 
нас у Христі Ісусі. 8 Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, 9 не 
від діл, щоб ніхто не хвалився. 10 Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, 
які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. 

  
ЄВАНГЕЛІЯ:  
Луки 8 : 41 – 56 (23-тя неділя по П’ятидесятьниці) 
41 Аж ось прийшов муж, Яір на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг, 
та й став благати Його завітати до дому його. 42 Бо він мав одиначку дочку, років десь із 
дванадцять, і вмирала вона. А коли Він ішов, народ тиснув Його. 43 А жінка одна, що 
дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її, 44 підійшовши 
ззаду, доторкнулась до краю одежі Його, і хвилі тієї спинилася їй кровотеча! 45 А Ісус 
запитав: Хто доторкнувся до Мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав: Учителю, 
народ коло Тебе он товпиться й тисне. 46 Ісус же промовив: Доторкнувсь хтось до Мене, 
бо Я відчув силу, що вийшла з Мене... 47 А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, 
трясучись, підійшла та й упала перед Ним, і призналася перед усіма людьми, чому 
доторкнулась до Нього, і як хвилі тієї одужала. 48 Він же промовив до неї: Дочко, твоя віра 
спасла тебе; іди з миром собі! 49 Як Він ще промовляв, приходить ось від старшини 
синагоги один та й говорить: Дочка твоя вмерла, не турбуй же Вчителя! 50 Ісус же, 
почувши, йому відповів: Не лякайсь, тільки віруй, і буде спасена вона. 51 Прийшовши ж до 
дому, не пустив Він нікого з Собою ввійти, крім Петра, та Івана, та Якова, та батька 
дівчати, та матері. 52 А всі плакали та голосили за нею... Він же промовив: Не плачте, не 
вмерла вона, але спить! 53 І насміхалися з Нього, бо знали, що вмерла вона. 54 А Він узяв 
за руку її та й скрикнув, говорячи: Дівчатко, вставай! 55 І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона 
ожила... І звелів дать їй їсти. 56 І здивувались батьки її. А Він наказав їм нікому не 
розповідати, що сталось. 

 

 


