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2017
ԵՐՐ
ԵՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՊԱՀՈՑ
Ճաշու ընթերցուածներ

13:11--14:5
14:5,, Մարկ. 2:1Ես. 7:17:1-9, Ա. Կորնթ. 13:11
2:1-12
THIRD SUNDAYOF
SUNDAYOF TRANSFIGURATION OF OUR LORD JESUS CHRIST
PAREGENTAN OF THE FAST OF ASSU
ASSUMPTION
MPTION
Synaxis readings

7:1--9; 1 Corinthians 13:11
13:11--14:5; Mark 2:1
2:1--12
Is. 7:1

Հետեւաբար, սիրելի՛ եղբայրներս, հաստատո՛ւն եղէք, ու ամէն ատեն
յառաջդիմեցէ՛ք Տէրոջ գործին մէ
մէջ,
ջ, գիտնալով թէ ձեր աշխատանքը ունայն չէ
Տէրոջմով: (Ա. Կորնթ. 15:58)
Therefore, my dear brothers
thers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always
give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in
the Lord is not in vain. (1 Cor. 15:58)
_______________________________________
_____________________________________________________
_______________________________
_______________________________________
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ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՊԱՀՈՑ
Այս Կիրակի Օգոստոս 66-ը Բարեկենդանն է «Ս.
Աստուածածնի պահոց»:
»: Այս շաբաթապահքը կը սկսի
Երկուշաբթի եւ կ'աւարտիՇաբաթ
կ'աւարտիՇաբաթ: Շաբաթ օրը նաւակատիք
է, զոր պահքին աւելի մեղմ օրն է. Անոր ընթացքին
արգիլուած է միայն մսեղէնը
մսեղէնը:
«Աստուածածնի շաբաթապահք
շաբաթապահք»-ը կ՛աւարտի «Շողակաթի
տօն»-ով, որը ամէն տարի կը տօնուի Տիրամօր
«Վերափոխման» տաղաւար տօնին նախընթաց օրը, այս
տարի՝ Օգոստոս 12-ին:
Շողակաթ այն եկեղեցավայրը կամ սրբատեղին է, ուր երկինքէն «շող լուսոյ
կաթեաց» Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին ունեցած տեսիլքին ատենը :

PAREGENTAN OF THE FAST OF ASSUMPTION
According to the Armenian Liturgic
Liturgical
al Calendar this
Sunday August 6 is the Eve of the Fast Of Assumption
of Holy Mother of God. This fast starts on Monday and
ends on Saturday. The Saturday is Nagadadig, which
whi is
the mildest day of the fast and on this day only meat
products are not permitted.
As the Par
Paregentan օff the Feast of Assumption
concludes
concludes, on that same Saturday, the Armenian
Church also commemorates the Feast of the
t Apparition
of Holy Etchmiadzin or the Feast off Shoghagat of Holy
Echmiadzin.
This feast commemorates the vision of St. Gregory the Illuminator, where Jesus
Christ descended from heavens as a ray of light and showed the site for the
foundation of the new cathedral.
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ-REQՍ
REQՍIEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին՝
զհոգին՝
Զաւէն Սեպուհ Պասմաճեանի
Zaven Sebuh Basmadjian
Մաթիոս ՏէրՕհանէսեանի

Matyos Derohanesian

Վարդուհի Օհանէսեան Սէմէրճեանի

Vardouhi Ohanessian Semerjian

Մայքըլ Մհեր Ենովքեանի

Michael Meher Yenovkian

Պետրոս Մուշեանի

Bedros Mouchian

Մարալ Իշխանեանի

Maral Ishkanian

Սարգիս եւ Կիւրճի Իշխանեանի

Sarkis & Gyurji Ishkanian

Հրանդ եւ Ազնիւ Եարտըմեանի

Hrant & Aznive Yardemian

Գոհար Թորոսեանի

Kohar Torossian

Լուսնթագ Յակոբեանի

Lousntag Hagopian

Գասպար Եարտըմեանի

Kasbar Yardemian

Իշխանեան, Եարտըմեան,

The deceased members of Ishkanian,

Սահակեան, Մարգարեան եւ

Yardemian, Sahagian, Markarian and

Տագէսեան ընտանիքներու ննջեցելոց

Dakessian families

Աշխէն Հանըմեանի

Ashken Hanimian

Յարութիւն Հանըմեանի

Harutyun Hanimian

Հանըմեան եւ Շէհրիկեան

The deceased members of Hanimyan &

գերդաստններու ննջեցելոց

Shehrigyan families

Արա Մանուկեանի

Ara Manoukian

Սամսոն Յակոբեանի

Samson Hagopian

Անդրանիկ եւՄարիամ Պոնճուքեանի

Antranig & Mariam Bonjoukian

Բաբգէն եւ Դեղձանիկ Պոնճուքեանի

Babken & Deghzanig Bonjoukian

Լեւոն եւ Լուսին Պոնճուքեանի

Levon & Lousin Bonjoukian

Յակոբ Պոնճուքեանի

Hagop Bonjoukian

Եզնիկ եւ Լուսին Դեղարարեանի

Yeznik & Lousin Teghararian

Ազատ Դեղարարեանի

Azad Teghararian

Յաւարտ Ս.
ողբացեալներ

Պատարագի
Զաւէն

սուրճի
Սեպուհ

եւ

անուշեղէնի

Պասմաճեանի

ՏէրO
ՏէրOհանէսեան
հանէսեանի
անիյիշատակին` իրենց հարազատներու կողմէ:

հիւրասիրութիւն՝
եւ

Մաթիոս

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served in memory of late
Zaven Sebouh Basmadjian and Matyos Derohanesian
Derohanesian by their loved ones.
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Ս. Սեղանի
ղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Մի Ոմն

Խորանի Ծաղիկները՝

Rd""
"Ken's Flowers on Avenue Rd
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by

A Parishioner

Altar Flowers by

"Ken’s Flowers on Avenue Rd"
ALTAR FLOWERS
If you wish to sponsorr the altar flowers in memory of your loved ones,
in honour of a special person or a memorable occasion, please contact
the church office at 416-431
431-3001
3001 or register your name & contact
information on the calendar located at church lobby.

ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏ
ՅԻՇԱՏԱԿԻ
ԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ
ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՕԳՈՍՏՈՍ 114
4-ԻՆ
Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի Տաղաւար տօնին յաջորդող
յաջ
Երկուշաբթի օրը, Օգոստոս 114-ին, Մեռելոց Յիշատակի օր է եւ
հաւատացեալները
կ'այցելեն
իրենց
ննջեցեալ
հարազատներու

շիրիմները

հարազատներու

շիրի
շիրիմներու
մներու

աղօթքի

համար:

անհատական

Ձեր

օրհնութեան

համար Եորք Գերեզմանատան մէջ հաճեցէք նախապէս
հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ 416
416-431-3001 թիւին:
MEMORIAL DAY GRAVE BLESSING
ON AUGUST 14
Following the Feast of Assumption of St Mary, oon Monday August 14
1 is a Memorial
Day or Remembrance
Remembrance of the Dead. The faithful visit the cemeteries to honour their
departed loved ones. If you wish to request a graveside blessing for your
you departed
loved one at the York Cemetery
Cemetery, please call the church office at 416--431-3001.
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ԵՓԵՍՈՍԻ ՍԲ
ՍԲ.. ԺՈՂՈՎԻ 200 ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵ
ԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ
Եփեսոսի Տիեզերական 3-րդ
3
ժողովը
գումարուեցաւ 431 թ. hրաւէրովը
Թէոդոս
Բ.
Կայսեր՝կարգադրելու
համար նեստորական վէճերը։ Ժողովը
նախագահեց Կիւրեղ Աղեքսանդրիացի
Պատրիարքը եւ ժողովին ներկայ եղան
200 հայրապետներ։
Նեստորը քարոզիչ հոգեւորական էր Անտիոքի շրջանէն, որ 428թ.
428 Կ. Պոլսոյ
պատրիարք ընտրուեցաւ։ Նեստորի ուսմուն
ուսմունքին
քին համաձայն Քրիստոս ծնած է
որպէս
ս հասարակ մարդ, ապա Աստուածութիւնը բնակած է անոր անձին մէջ:
Ուստի Ս. Կոյս Մարիամը Աստուածածին չէ, այլ մարդածին: Ժողովը գրեթէ
միաձայնութեամբ դատապարտեց Նեստորը եւ իր ուսուցումը։
Ժողովը ընդունեցաւ Կիւրեղ Աղեքսանդրիացիի ուսմունքը որուն համաձայն
Քրիստոսի Աստուածային եւ մարդկային բնութիւնները միաւորուած են եւ
Ս. Մարիամ ոչ թէ մարդածին է, այլ Աստուածածին, քանի որ ծնունդ տուաւ
Աստուծոյ Որդիին:
Թէեւ Հայ Եկեղեցին չմասնակցեցաւ այս ժողովին, բայց ընդունեց անոր
որոշումներն ու տիեզերական հեղինակութիւնը: Իսկ Կիւրեղի նշանաւոր
բանաձեւը, որ է «Մի
Մի է բնութիւն Բանին մարմնացելոյ
մարմնացելոյ» Հայ Առաքելական
Եկեղեցւոյ մէջ դարձաւ Քրիստոսի բնութեան վարդապետութեան
հիմնաքարը:
200 HOLY FATHERS
OF THE ECUMENICAL COUNCIL OF EPHESUS
On August 5, the Armenian church commemorates the 200 Holy Fathers of the
Council of Ephesus (431 AD). The third Universal Ecumenical Council, was
convened in Ephesus by the order of Emperor Th
Theodosius II to settle the Nestorian
heresy.
About 200 Pontiffs attended this council, which was presided by Patriarch Cyril of
Alexandria. Nestorius was the Patriarch of Constantinople, and according to his
teaching there were two independent, contrastin
contrastingg natures in Christ: divine and
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human. Nestorius preached that Christ was born as a simple man and only later
Divinity was settled in His Person, and therefore, the Holy Virgin Mary was not
Godmother, but the mother of a simple man.
The Council approved the title of Theotokos for the Virgin Mary. Even though the
Armenian Church did not participate in this Council, it accepted the canons and
decisions passed during the council.
The Armenian Church recognizes the first three ecumenical councils: Council of
o
Nicaea (325); Council of Constantinople (381); Council of Ephesus (431) and
dedicated commemoration days in its Liturgical Calendar for all three.

ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ (ՆԱՐԵԿ
ՆԱՐԵԿ,, ՁԳ)
Ո՜վ անքնին բարձրեալ, հոգիներու բարի պետ, խաղաղութեան
առաջնորդ եւ անոխակալութեան սահման, ի բարին յիշէ նաեւ մեր
մարդկային թշնամիները եւ ողորմութիւն ու քաւութիւն շնորհէ
անոնց: Իմ պատճառովս մի՛ բարկանար անոնց, Տէր, եւ ներէ՛
իրենց յանցանքները, որոնք թերեւս իրաւունքով ալ յանցաւոր են
մեզի հանդէպ: Ու մինչ ես Քեզմէ բարիք կը խնդրեմ զիս
ատողներուն համար, Դուն ալ, քու մեծագործութեանդ համեմատ,
համեմատ
անճառելի բարիքներ հրաշագործէ
հրաշագործէ: Զիս թշնամանողները մի՛
ոչնչացներ, այլ բարեփոխէ՛
բարեփոխէ՛: Իմ եւ անոնց մէջ ալ բարիք սերմանէ:
սերմանէ Քու
ձեռքովդ կը բաշխուին ամէնուն կեանքին անհրաժեշտ պէտքերը,
պէտքերը եւ Քեզի
փա՜ռք կը վայելէ մինչեւ յաւիտեան
յաւիտեան: Ամէն:
ՆԱՒԱԿԱՏԻՔ
Նաւակատիք կը
նշանակէ «նոր շինել, նոր կերտել»։։ Սովորութեան
համաձայն,
յն, նորակառոյց եկեղեցւոյ կամ շէ
շէնքի
նքի բացումը հանդիսաւորապէս
կը կատարուի եւ անոր նուիրագործութեան հանդէսը կը կոչուի
Նաւակատիք։ Ամէն
ն նորակառոյց Եկեղեցւոյ շինութեան համար
համ
կը
կատարուի նաւակատիք:
Մեր եկեղեցին նաւակատիքները կը կատարէ մեծահանդէս տօներու եւ
տաղաւար
աւար տօներու նախընթաց շաբաթապահքերու աւարտին: Այսպիսով կը
մեղմացուի պահքի խստութիւնը առանց պահեցողութիւնը ամբողջովին
ամբողջով
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ջնջելու, այսինքն՝ Ս. Պատարագէն յետոյ կ'արտօնուի միայն ձկնեղէնի ու
կաթնեղէնի կիրառութիւնը: Վարդավառի, Ս. Աստուածածնի Վերափոխման
ու Ս. Խաչի նախընթաց Շաբաթ օրուայ առաւօտեան պատարագէն յետք, իսկ
Ս. Ծննդեան ու Ս. Զատկի ճրագալոյցի երեկոյեան պատարագէն յետոյ,
կ'արտօնուի կաթնեղէն ու ձկնեղէն ուտել: Այս պատճառաւ մեղմացուած
պահքի կերակուրն ալ կը կոչուի նաւակատիք։
Ինչպէս կը տեսնէք, Նաւակատիք բառը կը գործածուի տարբեր
իմաստներով՝
• Նաւակատիք
է
նոր
աւարտուած
եկեղեցւոյ
առաջին
նուիրագործութիւնը եւ նուիրագործութեան տարեդարձը,
• Նաւակատիք է նաեւ մեղմացուած պահքը եւ մեղմացուած պահքի
ուտելիքը:
Նաւակատիքը իբրեւ առանձին տօն կը տօնուի Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը: Այն կը յիշատակէ Երուսաղէմի մէջ Ս. Հեղինէի
հովանաւորութեամբ
Ս.
Յարութեան
տաճարի,
կառուցուելը,
նուիրագործումը եւ օծման տարեդարձը:
NAVAGADIK
Etymologically Navagadik means newly-built. It is a general custom to hold an
official opening ceremony to initiate a newly-constructed building. It was in this
sense that the opening or consecration of a newly-built church, house, or building
came to be known as Navagadik. Thus the consecration of every newly-built
church, as well as the anniversary of that occasion, is called Navagadik.
Our church observes Navagadiks, in the days preceding major feasts, after the week
of fasting. This means that on the day of Navadagik the consumption of meat is still
not allowed, but the faithful are permitted to eat fish and milk products after the
celebration of the Divine Liturgy. This way the fast becomes less strict, without
entirely ending it. This less rigid meal is also called Navagadik.
The last day of the fasting period preceding the 5 Tabernacle feasts is Navagadik.
The faithful may eat fish and dairy products after the celebration of the Divine
Liturgy:
• after the morning Divine Liturgy on the Saturdays preceding the feasts of St.
Mary, the Holy Cross, and Transfiguration,
• after the evening Divine Liturgy (Jiragalouyts) on the Eve of Easter and
Nativity. Navagadik has been established as a distinct feast on the Saturday
which precedes the Feast of Holy Cross, and represents the consecration and
anointment of the Church of Holy Resurrection after its completion by
Queen Helena.
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REMINDER
HTAC Parish Council would like to thank all our members
for your continuous financial and moral support. We
encourage our existing members to con
consider renewing their
HTAC Membership. If you have already renewed your membership for the year
2017, we thank you for your contribution. Otherwise, we kindly ask you to pay
your membership dues for the year 2017 prior to the Annual Membership Meeting
($70.00
00 for adults and $30.00 for students 18years and older). Thank you.
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 on Sund
Sundays
ays to obtain the membership application or
contact the church office during the week at 416
416-431-3001.

THE KISS OF PEACE
The GIVER says
says: Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdos ee mech mer haydnetsav
Christ is revealed amongst us.
The RECEIVER say
says:
s: Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի
Orhnyal eh haydnootyoonun Kreesdosee
Blessed is the revelation of Christ

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ
ԱՌԱՋ
Օրհնեցից ըզ Տէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն
րհնութիւն նորա ի
բերան իմ:
Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee
peran eem.
I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth.
mouth
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WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE
LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս.
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU SAY:
ՅիշեսցէՏէրզամենայնՊատարագսքո:
Heeshestzeh Der zamenaynBadarakuskoh.
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS:
ՏացէքեզՏէրըստսրտիքումեւզամենայնխորհուրդս
քոիբարիսնակատարեսցէ:
Datsehkez Der usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus
koheepareesnagadarsestseh.
May the Lord grant you according to your own heart,
and fulfill all your counsel in goodness.(Psalm 20:4)
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