Յուլ
Յուլիս
իս 16,
16, 2017 - July 16,
16, 2017
ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
SIXTH SUNDAY AFTER PENTECOST
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ՊԱՀՔԻ
EVE OF THE FAST OF TRANSFIGURATION
Synaxis readings: Isaiah 3:1
3:1-11; Romans 11:13-24;
24; Matthew 14:13-21
14:13
Ճաշու ընթերցուածներ: Եսայի 3:1-11,Հռովմ. 11:13-24, Մատթ. 14:13-21

Սիրելինե՛ր, եթէ Աստուած ա՛յսպէս սիրեց մեզ, մենք ալ պարտաւոր ենք
սիրել զիրար: Ո՛չ մէկը երբեք տեսած է Աստուած: Եթէ սիրենք զիրար,
Աստուած կը բնակի մեր մէջ ու անոր սէրը կատարեալ է: (1 Յովհ. 4:11-12)
4:11
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has
ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made
ma
complete in us. (1John 4:11-12)
12)
_______________________________________
_____________________________________________________
_______________________________
_______________________________________
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com
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ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ՊԱՀՔԻ
Յիսուս

Քրիստոսի
Պայծառակերպութեան՝
Վարդավառի տօնին նախորդող
շաբաթապահքը Հայ եկեղեցւոյ մէջ
կը կոչուիՎարդավառի պահք:
Պահքի վերջին Շաբաթ օրը
նաւակատիք է, այսինքն`
այսինքն այդ օրը
կարելի է ձկնեղէն եւ կաթնեղէն
գործածել:
EVE OF THE FAST OF TRANSFIGURATION
This is the Sunday preceding the week of fasting period, before the Feast of
Transfiguration of Our Lord JJesus
esus Christ this year on July 23.
23 The fast of
Transfiguration lasts from
rom Monday to Friday. Saturday is the last day of the fasting
period,
riod, which means on that day people can eat fish and dairy products.
ՏԱՂԱՒ
ՏԱՂԱՒԱՐ ՏՕՆԵՐ
Հայ Եկեղեցին ունի 5 Տաղաւար տօներ`
տօներ`Ս.
Ս. Ծնունդ, Ս. Յարութիւն
(Ս. Զատիկ), Պայծառակերպութիւն (Վարդավառ), Վերափոխումն
Ս. Աստուածածնի եւ Խաչվերաց: Իւրաքանչիւր Տաղաւար տօնին
կը նախորդէ պահքի շրջան մը, իսկ անոր յաջորդող օրը Մեռելոց
է` ննջեցեալներու յիշատակութեան օր: Եկեղեցին կը քաջալերէ
հաւատացեալները Տաղաւար տօներուն Ս. Հաղորդութիւն
ստանալ:
TABERNACLE FEASTS
In the Armenian Churc
Churcհ calendar five major dominical feasts are
considered as ‘Tabernacle’’ or Daghavar. They are: Christmas – Epiphany (Dznoont),
Easter (Zadig), Transfiguration (Vartavar) , Assumption of Saint Mary and Exaltation
of the Holy Cross (Khachveratz). The day following each Dagha
Daghavar
var is designated as
a memorial day. Also, the week preceding each Daghavar is a week of fast, except
for Easter, which has seven week long fasting period, the Great Lent.

2

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............
Համիկ Բարսեղեանի

Hamik Barseghiyan

Աւետիս Միքայէլեանի

Avedis Mikaelian

Հայկ Պոյաճեանի

Haig Boyadjian

Արիս Սիանոս Սարգիսեանի

Aris Sianos Sarkisian

Ահարոն Սաքեյանի

Aharon Sakeyan

Գրիգոր Թոփաքեանի

Krikor Topakian

Ֆելոմինա Սարգիսի

Filomena Sarkis

Միհրան Թոփաքեանի

Mihran Topakian

Սիրելի հաւատացեալներ,
Այսու կը տեղեկացնենք, որ գալ Կիրակի 23 Յուլիս 20172017-ին
Ս. Պատարագի ընթացքին Հոգեհանգստեան Պաշտօն չի
կատարուիր, քանզի այդ օրը կը տօն
տօնենք Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 5
Տաղաւար տօներէն՝ Տօն Պայծառակերպութիւն Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի
Քրիստոսի/Վարդավառը:
************************************************
Please note, that there will be
no Requiem Service
Servicenext SundayJuly
July 23, 2017
2017
as we are celebrating one of the 5 Dominical Feasts of Armenian
Apostolic Church the Feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ.
Christ
ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ
(Յուլիս 24, 2017)
Պայծառակերպութեան Տաղաւար տօնին յաջորդող Երկուշաբթի օրը,
Յուլիս 24-ին, Մեռելոց Յիշատակի օր է եւ հաւատացեալները
կ'այցելեն իրենց ննջեցեալ հարազ
հարազատներու
ատներու շիրիմները աղօթքի
համար: Մեռելոց Յիշատակի օրը, ձեր
եր ննջեցեալ հարազատներու
շիրիմներու
անհատական
օրհնութեան
համար
Եորք
Գերեզմանատան,
Գերեզմանատան, մէջ հաճեցէք նախապէս (մինչեւ
մինչեւ Յուլիս 22-ը)
22
հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ 416
416-431-3001 թիւին:
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MEMORIAL DAY GRAVE BLESSING
JULY 24, 2017
Following the Feast of Transfiguration, oon Monday July24th is a Memorial Day or
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 departed
loved ones on Memorial Day, please call the church office at 416
416--431-3001 by
July 22.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Մի Ոմն՝
իր հարազատներու յիշատակին
Խորանի Ծաղիկները՝

"Ken's
Flowers""
Ken's Flowers

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by

Anonymous
In loving memory of their family members
Altar Flowers by

"Ken's Flowers"

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ՍԲ. 12 ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ԵՒ
ՊՕՂՈՍԻ 13
13--ՐԴ ԱՌԱՔԵԱԼԻՆ (Յուլիս 15, 2017)
Յիսուս Քրիստոսի ընտրած 12 առաքեալները
Քրիստոսի վարդապետութեան տարածողներն ու
յարուցեալ Քրիստոսի վկաներն էին: «Առաքեալ
Առաքեալ»
Առաքեալ բառը
յունարէն αποστολος բառի հայերէն թարգմանութիւնն
է, որ 12
12-քի
քի պարագային կը նշանակէ Աւետարանը
քարոզելու համար ղրկուած անձ մը եւ ամենայն
իշխանութեամբ օժտուած դեսպան:
Չորս Աւետարաններն ալ կը խօսին
12
առաքեալներու
մասին.«Ահա՛ւասիկ
տասներկու

անունները.-- առաջինը՝ Սիմոն, որ
առաքեալներուն անունները.
Պետրոս կը կոչուի, եւ անոր եղբայրը՝ Անդրէաս,
Յակոբոս Զեբեդեան եւ անոր եղբայրը՝ Յովհաննէս, Փիլիպպոս ու
Բարթողոմէոս, Թովմաս եւ Մատթէոս՝ մաքսաւորը, Յակոբոս Ալփեան ու
4

Ղեբէոս՝
Ղեբէոս՝ որ Թադէոս մականուանեցաւ, Սիմոն Կանանացի եւ Յուդա
զայն:: (Մատթ. 10.2
10.2--4):
Իսկարիովտացի, որ մատնեց զայն
Յետագային 12 առաքեալներու շարքին Յուդայի փոխարէն ընտրուեցաւ
Մատաթիա
առաքեալը:
Առաքեալները
Յիսուսի
պատուիրանները
քարոզեցին եւ ուսուցանեցին տարբեր ազգերուն, «մկրտեցին
կրտեցին զանոնք Հօր եւ
Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն անունով
անունով»՝՝ դառնալով Քրիստոսի եկեղեցւոյ
հիմնադիրները:
Քրիստոսի պատուիրաններու ամենամեծ քարոզիչներէն էր Պօղոս
առաքեալը, որուն քրիստոնեայ եկեղեցին կը համարէ 13
13--րդ առաքեալ:
Փարիսեցի ըլլալով ան խստօրէն կը պահէր օօրէնքը
րէնքը եւ կը հալածէր
քրիստոնեաները: Սակայն Դամասկոսի ճանապարհին Յիսուս
անոր
երեւցաւ եւ Սօղոսը` յետագային Պօղոս առաքեալը, դարձաւ Աւետարանի
ամենաեռանդուն քարոզիչը:
Առաքեալներու գործունէութեան նուիրուած է Նոր Կտակարանի «Գործք
Առաքելոցը»: Իսկ Պօղոս առաքեալի քարոզութեան ու գործունէութեան
վաւերագրութիւններն են Պօղոս առաքեալի գրած 14 նամակները:Հայ
եկեղեցին բոլոր առաքեալներուն յիշատակը միսանաբար կը տօնէ
Վարդավառէն մէկ շաբաթ առաջ, Վարդավառի Բ
Բարեկենդան
արեկենդանին նախորդող
Շաբաթ օրը: Հայ եկեղեցւոյ տօնաց
տօնացոյցի
ոյցի մէջ կան նաեւ առաքեալներու
յիշատակութեան առանձին տօներ:
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ.......................
Հայ Եկեղեցին կը կոչուի Առաքելական, քանզի
Հայաստանի մէջ քրիստոնէութեան առաջին քարոզիչները
եղած են Յիսուս Քրիստոսի 12 աշակերտներէն՝ Թադէոս և
Բարթողոմէոս առաքեալները, որոնք հանդիսացան
Հայաստանի առաջին լուսաւորիչները:
DID YOU KNOW?...............
KNOW?...............
The Armenian
nian Church is called Apostolic
Apostolic, because Armeniawas
iawas evangelized
through 2 of 12 Apostles of our Lord: Bartholomew and Thaddeus,, who are also
known as the 'first Illuminators' of A
Armenia.
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COMMEMORATION OF CHRIST’S TWELVE APOSTLES AND THIRTEENTH
APOSTLE - ST. PAUL
This year on July 15,
5, the Armenian Church
celebrates the Commemoration day of Christ’s
twelve Apostles and 13th Apostle - St. Paul. The
word apostle derives from the Greek word
apostellein which means "one who is sent away" (a
messenger).
The names of 12 apostles were: Simon
on (to whom he
gave the name Peter);
Peter James son of Zebedee and
John the brother of James (to whom he gave the
name Boanerges, that is, Sons of Thunder); and
Andrew (brother of Peter), and Philip,
Philip and
Bartholomew,
Bartholomew and Matthew,
Matthew, and Thomas, and
James son of Alpheus, and Thaddaeus (Judas, Jude, brother of James), and Simon the
Cananaean, and Judas Iscariot
Iscariot, who betrayed Him.(Mark 3:16).Later
3:16).
Apostle
Matt
Mattathias was chosen in place of Judas Iscariot, and was added to the group of
eleven apostles.
stles were chosen by Our Lord Jesus Christ, who called them
The twelve Apostles
Apostles, and gave them power to heal sicknesses and to cast out demons (Mark
3:15). He sent them to preach about the Kingdom of Heaven. He gave them advice
and instructions, explaining to them th
thee difficulties they will encounter (Matt. 10:
5-42).
42). The apostles went to people in other countriesand
and preached and taught the
Commandments of Jesus, baptized them in the name of the Father, the Son and the
Holy Spirit.
One of the greatest preachers of C
Christ’s
hrist’s commandments is Apostle Paul (Saul),
who is recognized by the Christian Church as the thirteenth Apostle. Paul was
initially an enemy of Christians and persecuted them with zeal. But one day on the
road to Damascus he had encountered the resurrected Christ and became a fervent
Christian convert. He was subsequently responsible in large measure for the rapid
spread of Christianity. Many of the New Testament books (aside from the four
Gospels) are from the writings of Paul.

6

The book of Acts is dedicated to the apostles’ work after the resurrection of our
Lord Jesus Christ. The Armenian Church commemorates the 12 Apostles and
Apostle Paul collectively on the Saturday preceding theEve
Eve of the Fast of
Transfiguration.
ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Սորվեցո՛ւր մեզի, ո՜վ Տէր, որ տեսնենք եւ օգտագործենք
ծառայութեան
ամէն
պատեհութիւն.
տանք՝
առանց
փոխարժէքը հաշուելու, պայքարինք՝ առանց վիրաւորուելու,
աշխատինք՝ առանց հանգիստ փնտռելու, ծառայենք՝ առանց
վարձատրութիւն ակնկալելու. այն գիտակցութեամբ՝ թէ Քու
կա՛մքդ է որ կը կատարենք: Ամէն:
DAILY PRAYRER
Teach us, O Lord, that we may see and use every opportunity to
serve: so we may give without counting what we will receive in
return, so we may fight without being wounded, so we may work
restlessly, so we may serve without expectation of reward. And do it
all by knowing, that it is Thy will that we fulfill. Amen.

REMINDER
HTAC Parish Council would like to thank all our
members for yourcontinuous financial and moral
support. We encourage our existing members to
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
0.00 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 Sundays to obtain the membership application or
contact the church office during the week at 416
416-431-3001.
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THE KISS OF PEACE
The GIVER says
says: Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdoseemechmerhaydnetsav
Christ is revealed amongst us.
The RECEIVER says: Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի
Orhnyal eh haydnootyoonunKreesdosee
Blessed is the revelation of Christ

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ
ԱՌԱՋ
ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ
ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ, յամենայնժամ,
oրհնութիւննորաիբերանիմ
րհնութիւննորաիբերանիմ:
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

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE
LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU SAY:
ՅիշեսցէՏէրզամենայնՊատարագսքո
ՅիշեսցէՏէրզամենայնՊատարագսքո:
Heeshestzeh Der zamen
zamenaynBadarakuskoh.
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS:
ՏացէքեզՏէրըստսրտիքումեւզամենայնխորհուրդս
քոիբարիսնակատարեսցէ
քոիբարիսնակատարեսցէ:
Datsehkez Der usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus
koheepareesnagadarsestseh.
May the Lord grant you according to your own heart,
and fulfill
ill all your counsel in goodness.(Psalm 20:4)
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