
 

SCHEDULE OF CHURCH EVENTS  

 

January 31  -  AFSS 11th Annual Soup Kitchen . Following the Divine 

Liturgy at the  downstairs Lobby of Church                   

 
 

DATE    FASTS & FEASTS    January 2016
13 Eighth Day of Nativity Naming of our Lord Jesus Christ

14 Birth of St. John the Forerunner 

16 Sts. Peter the Patriarch, Bishop Blaise, Deacon Absolom

17 First Sunday after Nativity First Sunday after Nativity First Sunday after Nativity First Sunday after Nativity , , , , (Eve of the Fast of the Catechumens)

23 St. Sarkis 

24 Second Sunday after NativitySecond Sunday after NativitySecond Sunday after NativitySecond Sunday after Nativity, , , , Sunday of Catechumens

25 Sts. Adom and Generals 

26 Sts. Sookias and Martyrs 

28 Sts. Voski and Priests 

30 St. Sahag Bartev 

31 Third  Sunday after NativityThird  Sunday after NativityThird  Sunday after NativityThird  Sunday after Nativity    

 

Reminder:Reminder:Reminder:Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all our  
members that have already paid their membership dues for 
the year 2015.  This is a reminder to the rest of our existing 
members, that HTAC 2015 Membership fee is due ($60.00 for adults and 
$30.00 for students 18years and older). It will be really appreciated if you 
could pay your annual membership fee at your earliest convenience.
New Members:New Members:New Members:New Members:  The parishioners, who are interested in becoming  a dues 
paying member of Holy Trinity Armenian Church,  are encour
approach the Parish Council members in the church lobby to obtain the 
membership application and for additional information or contact the church 
office during the week. 

 
                                                Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Մի Ոմն 

    
TTTThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin are are are are sponsosponsosponsosponso

Anonymous 

 

Following the Divine 

                    

January 2016    
Eighth Day of Nativity Naming of our Lord Jesus Christ 

Sts. Peter the Patriarch, Bishop Blaise, Deacon Absolom 

(Eve of the Fast of the Catechumens)    

Sunday of Catechumens    

HTAC Parish Council would like to thank all our  
members that have already paid their membership dues for 
the year 2015.  This is a reminder to the rest of our existing 
members, that HTAC 2015 Membership fee is due ($60.00 for adults and 

ts 18years and older). It will be really appreciated if you 
could pay your annual membership fee at your earliest convenience. 

The parishioners, who are interested in becoming  a dues 
paying member of Holy Trinity Armenian Church,  are encouraged to 
approach the Parish Council members in the church lobby to obtain the 
membership application and for additional information or contact the church 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝    

sponsosponsosponsosponsored byred byred byred by    

    Տէր ԶարեՏէր ԶարեՏէր ԶարեՏէր Զարեհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւ                                                                                                    

    
ՅՈՒՆՈՒԱՐ ՅՈՒՆՈՒԱՐ ՅՈՒՆՈՒԱՐ ՅՈՒՆՈՒԱՐ 11110000, 201, 201, 201, 2016666

    
    

Synaxis Readings - Hebrews 12:18

ՃաշուՃաշուՃաշուՃաշու ԸնթերցուածներԸնթերցուածներԸնթերցուածներԸնթերցուածներ -Եբր. 

 

   

 

 

Աստուած տեսակ-տեսակ 
մարդկային ցեղը դէպի երկնային
գրաուած օրէնքներով, 
նախահայրերու եւ մարգարէներու
եւ վերջապէս՝ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսով
չէինք գիտեր: (Պօղոս Ադրիանապոլսեցի)  
 
God uses many ways to lead the human kind to
by  natural and written laws, through 
and lessons of our forefathers and prophets,
Lord Jesus Christ, so that we will
_____________________________________________________
ՍՍՍՍ. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻ   HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5

   Tel: (416) 431-3001     Fax

www.torontoarmenianchurch.co

    
                                                                                                    Rev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh Zargarian, Pastor, Pastor, Pastor, Pastor    

6666    ----    JANUARJANUARJANUARJANUARY Y Y Y 11110000, 201, 201, 201, 2016666    
    
    

Hebrews 12:18-27. Luke 1:39-56 

Եբր. . 12:18-27, Ղուկ. 1:39-56 

 

    

 

 

ճամբաներով կ'առաջնորդէ 
երկնային բարիքները՝ բնական ու 

տեսիլքներով, հրաշքներով, 
ներու օրինակներով ու խրատներով, 

Քրիստոսով, որպէսզի չըսենք, թէ 
ս Ադրիանապոլսեցի)   

human kind towards heavenly things: 
, through visions, miracles and examples 

prophets, and finally, through our 
will not say,  we did not know.                                         

__________________________________________________________ 
HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH 

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5 

3001     Fax: (416)431-0269 

www.torontoarmenianchurch.com    



    
ՏՕՆ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ     ՏԵԱՌՆ ՏԵԱՌՆ ՏԵԱՌՆ ՏԵԱՌՆ     ՄԵՐՈՅ ՄԵՐՈՅ ՄԵՐՈՅ ՄԵՐՈՅ     ՅԻՍՈՒՍԻՅԻՍՈՒՍԻՅԻՍՈՒՍԻՅԻՍՈՒՍԻ

 Ամէն տարի Յունուար 13-ին Հայց. Առաքելական
Եկեղեցին կը նշէ Յիսուս
Անուանակոչութեան տօնը
հրէական օրէնքի, ծննդեան
Յիսուս, ինչպէս ամեն մի 
արու զաւակ, թլփատուեցաւ
անուանակոչուեցաւ:  
           Ղուկաս Աւետարանիչը
վկայէ. «Երբ ութ օրերը

մանուկը տարին թլփատելու: Անոր անունը դրուեցաւ
հրեշտակին կոչած անունն էր՝ դեռ ինք մօրը որովայնին
չյղացաուծ» (Ղուկ. 2:21): 

 «Յիսուս» եբրայերէն բառ է, որ կը նշանակէ Փրկիչ
հրեշտակ իր աւետիսին մէջ, որ Մարիամ Աստուածամայրը
Աստուծոյ Որդին պիտի ծնանի, յիշատակեց Յիսուս
«Ահա՛ պիտի յղանաս որովայնիդ մէջ ու որդի մը պիտի
եւ անոր անունը Յիսուս պիտի կոչես»: (Ղուկ. 1:31) 
անուան հետ զուգահեռ Փրկիչին կը միանայ նաև
անունը: Ան Յունարէն բառ է, որ կը նշանակէ
համապատասխանն է եբրայերէնի Մեսիա բառին:  

    
NAMING OF OUR LORD JESUS CHRISTNAMING OF OUR LORD JESUS CHRISTNAMING OF OUR LORD JESUS CHRISTNAMING OF OUR LORD JESUS CHRIST    

Every year, on January 13, the Armenian Apostolic Church celebrates 
the Feast of Naming of Our Lord Jesus Christ. As 
St. Luke writes in his Gospel, according to the 
Jewish tradition “On the eighth day, when it was 
time to circumcise him, he was named Jesus, the 
name the angel had given him before he had 
been concieved.” (Luke  2:21). “Jesus” is a 
Hebrew word that means “Savior”.  
According to the Gospel of Luke, when the angel Gabriel came to Mary 
to give her the good news of the birth of the Son of the Most 
said that Mary would name the baby “Jesus”. “You will be with child 
and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus.” (L
1:31). The name “Christ” was given to the Savior as well
Greek word meaning “Consecrated” and corresponding to the Hebrew 
word “Messiah”. On the Feast of Naming of Our Lord Jesus Christ a 
Divine Liturgy is celebrated in all Armenian Churches. 

ՅԻՍՈՒՍԻՅԻՍՈՒՍԻՅԻՍՈՒՍԻՅԻՍՈՒՍԻ        ՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻ    
Առաքելական Սուրբ 

Յիսուս Քրիստոսի 
տօնը: Ըստ 

ծննդեան 8-րդ օրը 
ամեն մի  նորածին 

թլփատուեցաւ եւ 

Աւետարանիչը կը 
օրերը լրացան՝ 

դրուեցաւ Յիսուս, որ 
որովայնին մէջ 

Փրկիչ: Գաբրիէլ 
Աստուածամայրը 

Յիսուս անունը: 
պիտի ծնանիս, 
. 1:31) Յիսուս 
նաև Քրիստոս 

նշանակէ Օծեալ և 
 

    
year, on January 13, the Armenian Apostolic Church celebrates 

when the angel Gabriel came to Mary 
s of the birth of the Son of the Most High, he 

said that Mary would name the baby “Jesus”. “You will be with child 
and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus.” (Luke 

as well, which is a 
orresponding to the Hebrew 

word “Messiah”. On the Feast of Naming of Our Lord Jesus Christ a 

ՀՀՀՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............

Սերոժ Զաքարեան                       Seroj Zakarian
Թաթուլ Մինասեան                    Tatul Minasian
Արփի Մինասեան                       Arpi Minasian
Խաչիկ Տէր Պերտոսեան             Khatchig Der Berdossian
Հէլէն Գասապեան                        Helen Kassabian
Նէլլի Պէրպէրեան                      Nelly 
 
Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի 
հիւրասիրութիւն`  ողբացեալ Սերոժ Զաքարեանի Սերոժ Զաքարեանի Սերոժ Զաքարեանի Սերոժ Զաքարեանի 
իր հարազատներու կողմէ:  
 
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the 
late SeSeSeSeroj Zakarianroj Zakarianroj Zakarianroj Zakarian by his loved ones.
  
    

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐ
ՇՈՒՐՋԱՌՇՈՒՐՋԱՌՇՈՒՐՋԱՌՇՈՒՐՋԱՌ

Շուրջառը Շուրջառը Շուրջառը Շուրջառը քահանայական աստիճանի գլխաւոր 
հանդերձն է: Ան գունաւոր և զարդարուն 
փիլոնաձեւ վերարկու մըն է, որ աչքի կ
խորհրդաւոր պայծառութեամբ եւ գեղեցկութեամբ: 

Շուրջառը քահանան իր ուսերուն վրայ կ'առնէ եւ  ճարմանդով կը 
կոճկուի կուրծքին մօտ: Շուրջառը կը  տարածուի մինչեւ գետին՝ 
խորհրդանշելով քահանայի վրայ իջնող շնորհն ու զօրութիւնը, 
որ կը պահպանէ զինքը խորհրդակատարութեա
հանդերձը կը գործածուի Ս. Պատարագի, սրբազան 
խորհուրդներու, Աւետարանի ընթերցման, թափօրներու 
ժամանակ: Փորուրարը, գօտին, բազպանը, սաղաւարտն ու 
վակասն ալ պէտք է կարուին նոյն կտորէն: Շուրջառ կը կրեն 
քահանան, վարդապետը, եպիսկոպոսը եւ թէ՛ կաթողիկոս
 
Cope Cope Cope Cope (Shoorchar) The principal vestment of the priest's rank. It is 
semi-circular in shape; the straight side is placed on the shoulders and 
the ends are brought together and clasped on the breast. The material 
generally is fine and rich in appearance with heavy embroidery
are used according to the wearer's rank. Since we have no canon 
regarding colors, copes are made of all colors to suit any taste. 

ՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ    
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............    

Seroj Zakarian 
Tatul Minasian 
Arpi Minasian 
Khatchig Der Berdossian 
Helen Kassabian 

Nelly Berberian 

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի 
Սերոժ Զաքարեանի Սերոժ Զաքարեանի Սերոժ Զաքարեանի Սերոժ Զաքարեանի յիշատակին` 

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the 
his loved ones. 

ՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐ----CHURCH VESTEMENTSCHURCH VESTEMENTSCHURCH VESTEMENTSCHURCH VESTEMENTS    
ՇՈՒՐՋԱՌՇՈՒՐՋԱՌՇՈՒՐՋԱՌՇՈՒՐՋԱՌ----    COPECOPECOPECOPE    

քահանայական աստիճանի գլխաւոր 
հանդերձն է: Ան գունաւոր և զարդարուն 
փիլոնաձեւ վերարկու մըն է, որ աչքի կիյնայ իր 
խորհրդաւոր պայծառութեամբ եւ գեղեցկութեամբ: 

Շուրջառը քահանան իր ուսերուն վրայ կ'առնէ եւ  ճարմանդով կը 
կոճկուի կուրծքին մօտ: Շուրջառը կը  տարածուի մինչեւ գետին՝ 
խորհրդանշելով քահանայի վրայ իջնող շնորհն ու զօրութիւնը, 
որ կը պահպանէ զինքը խորհրդակատարութեան ընթացքին: Այս 
հանդերձը կը գործածուի Ս. Պատարագի, սրբազան 
խորհուրդներու, Աւետարանի ընթերցման, թափօրներու 
ժամանակ: Փորուրարը, գօտին, բազպանը, սաղաւարտն ու 
վակասն ալ պէտք է կարուին նոյն կտորէն: Շուրջառ կը կրեն 
քահանան, վարդապետը, եպիսկոպոսը եւ թէ՛ կաթողիկոսը: 

The principal vestment of the priest's rank. It is 
circular in shape; the straight side is placed on the shoulders and 

the ends are brought together and clasped on the breast. The material 
generally is fine and rich in appearance with heavy embroidery, which 
are used according to the wearer's rank. Since we have no canon 
regarding colors, copes are made of all colors to suit any taste.     



 

ԱՄԵԱՄԵԱՄԵԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ        
Ամենախնա՜մ Տէր, դիր պահապան Քու սուրբ
աչքերուս՝ որ չնայիմ արատաւոր բաներու, 
ականջներուս՝ որ չախորժին լսել  խօսքեր
բերանիս՝ որպէսզի սուտ չխօսի, ու սրտիս՝
չարութիւն, ձեռքերուս՝ որ չգործեն անիրաւութիւն
ոտքերուս՝ որ չքալեն անօրէնութեան ճամբաներէն
ուղղէ՛, Տէ՜ր,  շարժումն ասոնց, որ միշտ 
պատուիրաններուդ. եւ ողորմէ՛ Քու արարածներուդ
ինձ բազմամեղիս: Ամէն  (Ս. Ներսէս Շնորհալի)
 

DAILY PRAYERDAILY PRAYERDAILY PRAYERDAILY PRAYER    
All-provident Lord, place your holy awe as a guardian, o
my eyes, so that I may not look askance,
And on my ears, to not take pleasure in hearing wicked 
words, 
And on my mouth, to not speak falsehood,
And on my heart, to not think evil thoughts,
And on my hands, to not commit injustice,
And on my feet, to not walk on the paths of lawlessness.
Rather, guide my motions and movements
According to your commandments in all things.
Have mercy upon your creation,
And on me, a manifold sinner. (St. Nerses Shnorhali)    

    
    

THE PSALM OF DISMISSAL THE PSALM OF DISMISSAL THE PSALM OF DISMISSAL THE PSALM OF DISMISSAL ----PSALM 34PSALM 34PSALM 34PSALM 34    
    

Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ,  
յամենայն ժամ,oրհնութիւն նորա ի բերան 

 
Orhnetseets ezDer hamenayn zham, 

 hamenyn zham orhnootyoon nora ee peran eem.
 

I will extol the Lord at all times. 
 His praise shall be at all times on my lips.

    

    
սուրբ երկիւղդ 

չնայիմ արատաւոր բաներու, 
խօսքեր չարութեան, 

սրտիս՝ որ չխորհի 
չգործեն անիրաւութիւն, եւ 

ճամբաներէն. այլ 
 հետեւին Քու 

արարածներուդ եւ 
Ս. Ներսէս Շնորհալի) 

, on 
my eyes, so that I may not look askance, 
And on my ears, to not take pleasure in hearing wicked 

my mouth, to not speak falsehood, 
And on my heart, to not think evil thoughts, 
And on my hands, to not commit injustice, 
And on my feet, to not walk on the paths of lawlessness. 
Rather, guide my motions and movements 

hings. 
Have mercy upon your creation, 

    

 իմ: 

orhnootyoon nora ee peran eem. 

His praise shall be at all times on my lips. 

    

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE 
DIVINE LITURGYDIVINE LITURGYDIVINE LITURGYDIVINE LITURGY

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
    

YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:
Heeshestzeh Der zamenaym Badarakus koh.
Յիշեսցէ Տէր զամենայն
May the Lord remember all your offerings.

 
THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: 

Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus koh ee 
parees na gadarsestseh.

Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում 
բարիս նա կատարեսցէ

May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all 
your counsel in goodness.(Psalm 20:4)

    

THE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACE
    

The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says:  Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdos ee mech mer haydnetsav

Christ is revealed amongst
    

The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի
Orhnyal eh haydnootyoone Kreesdosee

Blessed is the revelation of Christ.

    

DURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSION

During the General Confession you can either join those who 
come forward and kneel before the Altar 
are. When you receive the Holy Communion cross yourself 
and say 'megha Asdoodzoh' (I sinned against God). It is 
recommended, as St. Paul says, that ladies should cover their 
heads as a sign of modesty (1 Cor. 11:5).

    
    

    

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE 
DIVINE LITURGYDIVINE LITURGYDIVINE LITURGYDIVINE LITURGY    

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ        
    

YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:    
zamenaym Badarakus koh.    

զամենայն Պատարագս քո: 
May the Lord remember all your offerings. 

 
THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS:     

Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus koh ee 
parees na gadarsestseh.    

 եւ զամենայն խորհուրդս քո ի 
կատարեսցէ: 

May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all 
your counsel in goodness.(Psalm 20:4) 

    

THE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACE    
    

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ    
Kreesdos ee mech mer haydnetsav    

Christ is revealed amongst us. 
    

Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի 
Orhnyal eh haydnootyoone Kreesdosee    

Blessed is the revelation of Christ. 

    

DURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSION    

During the General Confession you can either join those who 
come forward and kneel before the Altar or stay where you 
are. When you receive the Holy Communion cross yourself 
and say 'megha Asdoodzoh' (I sinned against God). It is 
recommended, as St. Paul says, that ladies should cover their 
heads as a sign of modesty (1 Cor. 11:5). 

    
    


