
 16 Sunday after Pentecost 
 Holy First-Martyr and Equal-to-the - 
Apostles Thekla – Thecla was converted by St. 
Paul in Iconium, then became a follower of Paul, 
and went with him to Antioch. She was the first 

woman martyred for Christ. St. Chrysostom praised her as a 
heroine and saint. 

* Sunday, September 24th, 2017  * 

Administrator: Fr. Andrzej Wasylinko 
109 Tranquille Rd. Kamloops, BC    V3B 3E8 

Mailing address: 118 Don St., Kamloops, BC   V2B 1B7 
Phones: 250-376-3690 (church) ** 250-461-7249 (residence) 

Email: mostholytrinitypar@shaw.ca * 
Web-site: http://kamloops.nweparchy.ca/  

 Liturgical Services this Week  
Sunday, 24 *** 9:30 a.m. Rosary (Eng.) 
*** 10:00 a.m.  Div. Lit.: God’s blessings 
for all parishioners. (Eng./Ukr.)  

Monday, Sept. 25   *** 9:00 a.m. Div. Lit.: God’s blessings & 
good health for John Hill 
Tuesday, Sept. 26   *** 9:00 a.m. Div. Lit.: Intentions of 
Ronaldo Santiago 
Wednesday, Sept. 27  *** 9:00 a.m. Div. Lit.: + Bob Melville 
Sunday, October 1 *** Feast of the Protection of the Mother of 
God *** 9:30 a.m. Rosary (Eng.) *** 10:00 a.m.  Div. Lit.: 
God’s blessings for all parishioners. (Eng./Ukr.)  

 

Liturgical Propers – Tone 7, pg. 103 



 

Epistle: Epistle:  A reading from the Letter of the Holy Apostle 
Paul to the 2 Corinthians  (2Cor. 6: 1 – 10): 

Brothers and Sisters, as we work together with him, we 
urge you also not to accept the grace of God in vain. For he 
says, “At an acceptable time I have listened to you, and on a day 
of salvation I have helped you.” See, now is the acceptable time; 
see, now is the day of salvation! We are putting no obstacle in 
anyone’s way, so that no fault may be found with our ministry, 
but as servants of God we have commended ourselves in every 
way: through great endurance, in afflictions, hardships, 
calamities, beatings, imprisonments, riots, labours, sleepless 
nights, hunger; by purity, knowledge, patience, kindness, 
holiness of spirit, genuine love, truthful speech, and the power 
of God; with the weapons of righteousness for the right hand 
and for the left; in honour and dishonour, in ill repute and good 
repute. We are treated as impostors, and yet are true; as 
unknown, and yet are well known; as dying, and see—we are 
alive; as punished, and yet not killed; as sorrowful, yet always 
rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and 
yet possessing everything.  

Gospel: Matthew 25:14-30 

The Lord said this parable: “The kingdom of 
God is as if a man, going on a journey, 
summoned his slaves and entrusted his property to them; to one 
he gave five talents, to another two, to another one, to each 
according to his ability. Then he went away. The one who had 
received the five talents went off at once and traded with them, 
and made five more talents. In the same way, the one who had 
the two talents made two more talents. But the one who had 
received the one talent went off and dug a hole in the ground 
and hid his master’s money. After a long time the master of 
those slaves came and settled accounts with them. Then the one 



who had received the five talents came forward, bringing five 
more talents, saying, ‘Master, you handed over to me five 
talents; see, I have made five more talents.’ His master said to 
him, ‘Well done, good and trustworthy slave; you have been 
trustworthy in a few things, I will put you in charge of many 
things; enter into the joy of your master.’ And the one with the 
two talents also came forward, saying, ‘Master, you handed over 
to me two talents; see, I have made two more talents.’ His 
master said to him, ‘Well done, good and trustworthy slave; you 
have been trustworthy in a few things, I will put you in charge 
of many things; enter into the joy of your master.’ Then the one 
who had received the one talent also came forward, saying, 
‘Master, I knew that you were a harsh man, reaping where you 
did not sow, and gathering where you did not scatter seed; so I 
was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here 
you have what is yours.’ But his master replied, ‘You wicked 
and lazy slave! You knew, did you, that I reap where I did not 
sow, and gather where I did not scatter? Then you ought to have 
invested my money with the bankers, and on my return I would 
have received what was my own with interest. So take the talent 
from him, and give it to the one with the ten talents. For to all 
those who have, more will be given, and they will have an 
abundance; but from those who have nothing, even what they 
have will be taken away. As for this worthless slave, throw him 
into the outer darkness, where there will be weeping and 
gnashing of teeth.’” 

 

	** ANNOUNCEMENTS ** 
“All the gifts of nature and of grace which you 
have, you have them from God.”   St. Mother Teresa  



A warm welcome - to all parishioners, your families, 
visitors and guests. Thank you for joining us in this Divine 
Liturgy. Have a blessed week! 

Please Pray for health of … Larissa K., 
Mike B., Ann W., Lawrence S., Fr. Jeffery S., 
John H., Lawrence & Ping B., all the sick brothers and sisters 
in our families and our parish community.  
Please let Fr. Andrzej know if you would like to add names to the 
prayer list and also notify him about any sick and/or hospitalized 
parishioners and family members. 
 
Многая Літа! – very special God’s 
blessings to anyone  among our 
parishioners and their families who 
celebrated their birthday, name-day, wedding anniversary and any 
other special anniversary during the month of  September. 

Thank you – everyone for coming to help with 
picking and processing red beets and for all the 
other voluntary work done this past week at the 
church premises.  May God richly bless you all!  

Knights of Columbus Council # 8132 
(OLPH)  – will host an appreciation dinner for clergy and their 
members this coming Tuesday, September 26th.  

Feast of the Protection of Mother of God – will be 
celebrated next Sunday, October 1st. 

Perogy Work-Bees  – will take place on 
each Tuesday of October (Oct. 3rd, 10th, 17th, 
24th & 31st). We will begin at 8:30 a.m. Please 
come and join us in this fundraising project.  

Parish Fundraiser Brunch – will take place on Sunday, 
Oct. 15th after the Divine Liturgy. 

“Choose Life” – 40 days of peaceful prayer vigil – 
Sept. 27th – Nov. 5, 2017 – everyday for 40 days there will 
be a prayer vigil from 3:30 – 5:30 p.m. on 3rd Ave. between Nicola & 
Columbia St. The Cathedral will be open from 3 p.m. to 6 p.m. daily 
for those who are unable to stand for two hours or who would like to 
enter to pray. Signs including “CHOOSE LIFE”, etc. will be available. 



2017 Annual Life Chain – Kamloops 
Pro-Life Society invites everyone to the Annual 
Life Chain. Come and witness to God's great gift 
of all human life, standing prayerfully for one 

hour next Sunday Oct. 1st, from 2:00 - 3:00 p.m. along Columbia 
St., between 3rd & 5th Avenues. Pick up your sign from Sacred 
Heart Cathedral  (255 Nicola St.), or from First Baptist Church (454 
Columbia St.). Refreshments to follow at Sacred Heart Cathedral, 
lower level. 

Annual Fall Eparchial Clergy Conference – will take 
place in New Westminster from Tuesday, Oct. 10th to Thursday, 
Oct. 12th,  2017. 

24th Annual St John Vianney OKTOBERFEST  - On 
October 14th, 2017, St. John Vianney Parish will be hosting their 24th 
annual Oktoberfest. Door Prizes, Silent Auction, Dancing and New 
Lite German Cuisine! Tickets are $40.oo per person. Supporting St. 
Vincent DePaul, Tanzania Mission & parish projects. For more 
information please contact Casey 250-682-1096 or Julian 250-579-
9560.  
Special Petitions for Divine Liturgy: 
* We also pray for the people of Ukraine, that with the help of the 
Holy Spirit, they may obtain social peace, political harmony and 
economic stability: Lord, hear us and have mercy.  
* We also pray to be blessed with generous hearts to contribute to 
our Bishop’s initiatives and programmes, such as: the support of 
parishes, the education of parishioners, and the formation of 
seminarians, Lord hear us and have mercy.  

2017 Parish Fund – just a friendly reminder to our 
parishioners that not everyone has contributed  toward “2017 Parish 
Fund”.   

Pilgrimage To The Holy Land: October 12-24, 2017	
-	Walk in the footsteps of Jesus; an unforgettable experience with 
Fr. Joe Ostapowich, Sr. Angelica SSMI, brother & sister pilgrims. 
For details and price call Myrna Arychuk  at  604 - 617 - 7200 

The Most Holy Trinity Parish Stewardship: Sunday, 
Sept. 17 - $659.00 ****  May God bless and reward you for 
your generosity & support. 



 
Vibrant Parish Prayer 

O Lord Jesus Christ, our Good Shepherd, as you once gathered 
lost sheep that they might hear Your voice and be your flock, so 
also today graciously look down from heaven upon our parish 
community, and send down on it your Holy Spirit, that it might 
be a place to receive the joy of Your Good News. Strengthen us 
with your presence, and always gather us together in prayer. 
Grant us the spirit of serving others, so that in our parish all 
might encounter You, the merciful God. Bless our spiritual 
leaders with Your wisdom, and inspire us to generously give of 
our time, talents and treasure for the building up of Your 
Kingdom. Unite us in peace and harmony, as befits Your 
community of love. Instill in us a missionary spirit, and let our 
parish community shine with the light of the Gospel, with prayer 
and good works, inviting all to share in the divine life, so that 
Your Name, O Savior, may be praised, together with Your 
eternal Father, and your most-holy, good and life-giving Spirit. 
Amen.  

 
Pastoral Ministry and Sacraments: 

Reconciliation: on Sundays and Holy Days: before Divine 
Liturgies and other days, by appointment.  
Holy Communion: for the sick, by appointment, any time. 
Baptisms: by appointment.  
Marriages: six months’ notice should be given to the parish priest, 
and he should be contacted before any other arrangements are 
made.  
Funerals and Memorials: by appointment.  
Anointing of the Sick (Holy Unction): Those anticipating 
surgery, hospitalization or treatments and who would like to receive 
anointing or to meet with parish priest, please call or email Fr. 
Andrzej in advance to arrange a time and a day.  



 
Basic Guidelines for Reception of Holy 
Communion:  
1. You are a member of the Catholic Church (Orthodox faithful are 
welcome to receive Holy Communion); 2) You have participated in 
the Sacrament of Confession at least during the Easter or Christmas 
seasons this past year if not more frequently; 3) You attend Divine 
Services regularly; 4) Your lifestyle is consistent with the teaching of 
the Catholic Church; 5) You have kept the Liturgical fast – no food at 
least one hour prior to the Divine Liturgy (water and medicine does 
not break the fast). 6) You have been in church from the beginning 
of the service, or at least heard the Gospel. 7) To the best of your 
ability, you are in the state of Grace.  
If for any of these or other reasons you cannot receive Holy 
Communion, you are very welcome to come for a blessing. Please 
indicate to the priest that you would like to receive his blessing. 

 
Вих. ВА 17/334 

  
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і 

Нероздільної Тройці, 
Отця, і Сина, і Святого Духа, 

і на добро ввіреного нам Божого люду. Амінь 
БОЖОЮ МИЛІСТЮ 

І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ 
З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ 

СВЯТОСЛАВ, 
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
Української Греко-Католицької Церкви 

Високопреосвященним і Преосвященним владикам, 
всечесним отцям духовним, преподобним ченцям і 

черницям 
та мирянам помісної Української Греко-Католицької 

Церкви 
ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ 



Постанови 
Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 
Львів-Брюховичі, 03-12 вересня  2017  року Божого 
1. Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду 
Єпископів УГКЦ 2016 року. 
2. Взяти до уваги звіт про діяльність комісій та відділів 
патріаршого рівня. 
3. Взяти до уваги звіт про діяльність Патріаршої курії 
УГКЦ. 
4. Прийняти звіт робочої групи із впровадження 
Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 року. 
5. Для покращення літургійного і молитовного життя в 
Українській Греко-Католицькій Церкві: 

А. Доручити робочій групі для реалізації 
Стратегії’2020 у співпраці з Патріаршою 
літургійною комісією опрацювати пропозиції до 
душпастирських планів різного рівня задля 
оживлення літургійного і молитовного життя на 
особистому, родинному, парафіяльному, 
єпархіальному та всецерковному рівнях. 
Б. Доручити Патріаршій літургійній комісії: 

1) відповідно до постанови 18 Синоду 
Єпископів 2013 року, до наступного Синоду 
Єпископів УГКЦ опрацювати проект 
оновленого офіційного Місяцеслова УГКЦ; 
2) опрацювати пропозиції до рубрик 
Божественної Літургії; 
3) підготувати нову редакцію Молитовника для 
вірних УГКЦ на основі молитовника «Прийдіте 
поклонімся»; 
4) опрацювати проект Катедрального уставу 
УГКЦ; 
5) у погодженні з єпархіальними єпископами 
створити перекладацькі групи для підготовки 
літургійних текстів і перекладів на основі 



мовних груп (англійська, португальська, 
іспанська тощо); 
6) опрацювати проект Літургійного довідника 
УГКЦ; 
7) досліджувати нові потреби для оживлення 
молитовного і літургійного життя УГКЦ. 

В. Відповідно до постанови 12 Синоду Єпископів 
2005 року, створити там, де ще цього не зроблено, 
єпархіальні, а за потреби – також митрополичі 
літургійні комісії. 
Г. Доручити Канонічному відділу Патріаршої курії 
у співпраці з Патріаршою літургійною комісією 
розробити Статути літургійних комісій 
(Патріаршої, митрополичих і єпархіальних) 
відповідно до приписів церковного права. 
Ґ. Відповідно до постанови 7.Є.1 Синоду Єпископів 
2015 року, просити єпархіальних єпископів видати 
необхідні розпорядження, щоб катедральні храми 
були взірцем літургійного благочестя нашої 
Церкви.  

6. Поблагословити подальшу роботу Патріаршої 
літургійної комісії УГКЦ над новим українським 
перекладом служебника Літургії святого Івана 
Золотоустого у співпраці з єпархіальними літургійними 
комісіями, результати якої належить подати на розгляд 
наступному Синодові Єпископів УГКЦ. 
7. Встановити свято вшанування Матері Божої 
Неустанної Помочі. Доручити Патріаршій літургійній 
комісії УГКЦ опрацювати богослужбові тексти цього 
свята та запропонувати дату його святкування. 
8. Обрати членами Постійного Синоду УГКЦ: 

1) Преосвященного владику Богдана (Данила); 
2) Преосвященного владику Теодора (Мартинюка); 
3) Преосвященного владику Бориса (Ґудзяка). 

9. Обрати заступниками членів Постійного Синоду 
УГКЦ: 



1) Преосвященного владику Давида (Мотюка); 
2) Преосвященного владику Ярослава (Приріза); 
3) Преосвященного владику Венедикта 
(Алексійчука). 

10. Обрати делегатом від Української Греко-
Католицької Церкви на Папський Синод 2018 року 
Преосвященного владику Браєна (Байду), а його 
заступником – Преосвященного владику Володимира 
(Груцу). 
11. Надати згоду на призначення всесвітлішого отця 
Андрія Максимовича адміністратором Патріаршої курії 
УГКЦ. 
12. Надати згоду на призначення Преосвященного 
владики Василя (Тучапця) головою Відділу 
соціального служіння. 
13. Надати згоду на призначення Преосвященного 
владики Михаїла (Бубнія) головою Патріаршої комісії 
у справ ах монашества. 
14. Надати згоду на призначення 
Високопреосвященного владики Євгена (Поповича) 
головою Канонічного відділу. 
15. Надати згоду на призначення Преосвященного 
владики Венедикта (Алексійчука) головою Патріаршої 
літургійної комісії. 
16. Доповнити Артикул 54 Регламенту Синоду 
Єпископів УГКЦ параграфом такого змісту: «Отець і 
Глава Церкви, залишаючись головуючим і присутнім 
на Синоді, може делегувати іншому членові Синоду 
вести синодальні засідання». 
17. Встановити, що керівники виконавчих підрозділів 
Патріаршої курії, заснованих Синодом Єпископів, 
призначаються Отцем і Главою УГКЦ за згодою 
Синоду Єпископів. 
18. Прийняти звіт про стан суддівства в УГКЦ. 
19. Прийняти звіт про роботу над помісним правом 
УГКЦ. 



20. Затвердити з внесеними змінами Канони 
партикулярного права УГКЦ. 
21. Затвердити з внесеними доповненнями Статут 
Синоду Єпископів УГКЦ. 
22. Затвердити Положення про єпископа-емерита. 
23. Затвердити Положення про Верховного 
Архиєпископа-емерита. 
24. Затвердити з внесеними поправками та 
доповненнями Правильник проведення візитації 
єпархії, яку здійснює Глава Церкви. 
25. Затвердити з внесеними поправками та 
доповненнями Правильник проведення візитації 
єпархії, яку здійснює єпархіальний єпископ. 
26. Затвердити з внесеними поправками та 
доповненнями Правильник передання та прийняття 
єпархії у випадку призначення нового єпархіального 
єпископа. 
27. Затвердити з внесеними поправками Статут 
Загальноцерковного фонду священичої солідарності. 
28. Для покращення військового капеланського 
служіння в Україні: 

А. Дати згоду на зміну назви Департаменту 
Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства 
силових структур України на «Департамент 
військового капеланства УГКЦ». 
Б. Доручити Департаменту військового капеланства 
УГКЦ у співпраці з Канонічним відділом 
Патріаршої курії та Правничим відділом Канцелярії 
Верховного архиєпископа підготувати Проект 
Статуту Департаменту та подати на розгляд 2 (53) 
Сесії Постійного Синоду УГКЦ. 
В. Доручити Департаменту військового 
капеланства у співпраці з Департаментом фінансів і 
майна здійснити необхідні кроки задля створення 
Фундації архистратига Михаїла з метою сприяння 
пошуку додаткових матеріальних ресурсів для 



здійснення капеланського служіння у Збройних 
силах та інших військових формуваннях України. 

29. Взяти до уваги Звіт про стан будівництва 
Патріаршого центру в Києві. 
30. Поблагословити діяльність Відділу соціального 
служіння Патріаршої курії УГКЦ. 
31. Взяти до уваги стан опрацювання Напрямів 
супроводу священичих родин і формації дружин 
священиків. 
32. Поблагословити подальшу роботу над  текстом 
Катехизму УГКЦ для молоді. 
33. Взяти до уваги звіт Місії «Постуляційний центр 
УГКЦ». 
34. Ухвалити нову редакцію Статуту Місії 
«Постуляційний центр УГКЦ» і просити Отця і Главу 
УГКЦ про його затвердження. 
35. Провести VII Сесію Патріаршого Собору УГКЦ у 
2020 році на тему «Еміграція, поселення і глобальна 
єдність УГКЦ». 
36. Визначити головною темою Синоду Єпископів 
УГКЦ 2018 року тему «Боже Слово і катехизація». 
Відповідальними за підготовку головної теми 
призначити Преосвященних владик Петра (Стасюка) і 
Давида (Мотюка). 
37. Провести наступний Синод Єпископів УГКЦ 2–11 
вересня 2018 року у Львові-Брюховичах. 

+ СВЯТОСЛАВ 
Верховний Архиєпископ 

Української Греко-Католицької Церкви 
 + БОГДАН (Дзюрах), 

Секретар Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 

  
Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
14 вересня 2017 року Божого 


