Յուլ
Յուլիս
իս 30,
30, 2017 - July 30,
30, 2017
ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ
SECOND SUNDAY OF TRANSFIGURATION

Ճաշու ընթերցուածներ

Ես. Ք. 16-4, Ա.Կորնթ. Ա. 25
25-30, Մատթ. ԺԸ. 10-14
14
Synaxis readings

Is 3:16--4:1; 1 Cor 1:25-30; Mt. 18:10-14

Բայց նախ խնդրեցէ՛ք Աստուծոյ թագաւորութիւնն ու անոր արդարութիւնը,
եւ այդ բոլոր բաներն ալ պիտի տրուին ձեզի: Ուստի մի՛ մտահոգուիք
վաղուան համար, որովհետեւ վաղուան օրը պիտի հոգայ իրեն համար.
բաւական է օրուան իր անձկութիւնը
անձկութիւնը”»: (Մատթ. 6: 33-34)
But seek first his kingdom and his rrighteousness,
ighteousness, and all these things will be given
to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry
about itself. Each day has enough trouble of its own. (Matthew 6:33--34)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________
_______________________________________
_______________________________
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com
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ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐԲ ԹԱԴԷՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ ՍԱՆԴՈՒԽՏ ԿՈՅՍԻ
(Յուլիս 29,
29, 2017
2017)
Թադէոս առաքեալը եւ Ս. Սանդուխտ կոյսը Հայ եկեղեցւոյ ամենանշանաւոր
տօնելի սուրբերէն են եւ անոնց անունը սե
սերտօրէն կապուած
պուած է հայոց
աշխարհի լուսաւորութեան պատմութեան հետ:
Քրիստոսի Համբարձումէն յետոյ, Տէրոջը պատգամի
համաձայն թէ «Ուրեմն
Ուրեմն գացէ՛ք, աշակերտեցէ՛ք բոլոր ազգերը,
մկրտեցէ՛ք զանոնք Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով:»
(Մատթ.
Մատթ. 28:19), Ս. Թադ
Թադէոսը
ոսը նախ կուգայ Եդեսիա: Հոս
Հո
կ'աւետարանէ կենաց խօսքը եւ ի թիւս բազում հրաշքներու`
կը բժշկէ նաեւ Աբգար թագաւորը: Ապա, իրեն փոխարինող
նշանակելով Եդեսիոյ մէջ, կուգայ Հայոց Սանատրուկ արքայի
տիրոյթները: Հոս իր քարոզներով բազմաթիւ հեթանոսները
հեթանոսներ
կը բերէ քրիստոնէական հաւատքի՝ հիմը դնելով Հայ
Հա
Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Գալով Արտազ գաւառը`
առաքեալը դարձի կը բերէ արքայադուստր Սանդուխտ կոյսը:
Տեղեկանալով իր դստեր
ր քրիստոնեայ ըլլալուն՝ հայոց
Սանատրուկ արքան նախ կը յորդորէ անոր ետ
դառնալ նախկին հեթանոս հաւատ
հաւատքին, սակայն
ապարդիւն: Զայրացած արքան թէ Թադէոս առաքեալը
եւ թէ Սանդուխտ կոյսը կը նետէ բանտ եւ կ'ենթարկէ
տանջանքներու:
Արքունի
իշխանազուն
կառավ
կառավարչի
միջոցաւ
արքայադուստրը համոզելու
մոզելու վերջին փորձը եւս ապարդիւն էր: Աւելին,
կառավարիչը
արիչը ինքն ալ քրիստոնեա
քրիստոնեայ կը դառնայ: Ի վերջոյ, արքայի հրամանով
Ս. Թադէոս առաքեալը
աքեալը եւ Ս. Սանդուխտ կոյ
կոյսը
սը կը նահատակուին
նահատակ
արքայական ամառանոց, Արտազ գաւառի Շավարշ
Շավարշան գիւղաքաղաքին
ւղաքաղաքին մէջ:
Երկար ժամանակ Ս. Սանդուխտի գերեզմանի
գերեզմանին տեղը անյայտ
այտ էր,
է սակայն օր
մը տեսիլքով յայտնուեցաւ Կիրակոս ա
անունով մենակեացի մը:
Ըստ Մաղաքիա Արք. Օրմանե
Օրմանեանի՝ սկզբէն Սանդուխտ կոյսի յիշատակը
յ
կը
տօնուէր առանձին, այնուհետև ան միացուած է Թադէոս առաքեալի տօնին:
տօ
Ներկայիս Հայց. Առաք. եկեղեցին Ս. Սանդուխտ կոյսի եւ Ս. Թադէոս
առաքեալի յիշատակը միասին կը նշէ Վարդավառի տօնին յաջորդող Շաբաթ
Շ
օրը, այս տարի Յուլիս 29-ին
ին:
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COMMEMORATION OF THE APOSTLE THADDEUS
AND THE VIRGIN ST. SANDOUKHT
July 29, 2017
2017
St. Thaddeus the Apostle and SSt.
t. Sandoukht the Virgin are two of the most
venerated saints in the Armenian Church. The “Great Conversion” of the Armenian
nation to Christianity is connected to their names.
Following the Ascension of Christ, according to the
Lord’s message: “Therefore go and make disciples of all
nations, baptizing them in the name of the Father and of
the Son and of the Holy Spirit,
Spirit,...”, Thaddeus departs for
Edessa. There he preaches the Gospel, and among his
numerous miracles, he heals the king Abgar.
In the year 44 A.D., Thaddeus travels to Armenia and
enters thee domain of the pagan King Sanad
Sanadrouk. After
preaching in various parts of Armenia, St. Thaddeus
converts many to Christianity, wh
which become the
foundation of the Armenian Apostolic Church.
While in the region of Ardaz,
az, the Apostle Thaddeus
also converts Princess Sandoukht to Christianity. Her
father, the Armenian King Sanadrouk
rouk becomes aware
of his daughter’s conversion and pressures her to
return to her native pagan religion, but his efforts
were vain. The enraged king imprisons both the
Virgin Sandoukht and St. Thaddeus and subjects them
to severe
evere torments. Another effort was
wa made to
persuade the Virgin to give up Christianity by an
Armenian noble. This effort resulted
ed in the noble
converting to Christianity
ty himself. Finally, the king
orders the death of the his own daughter, Sandoukht
and the Apostle Thaddeus. They were martyred in Shavarshan, the summer
residence of the royal family in the region of Ardaz.
Both the apostle’s and the first saint’s relic
relicss were discovered by means of a divine
vision near the field of Shavarshan by a monk named Giragos, at some time in the
4th or early 5th century.
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ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ................
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Ս. Թադէոս
առաքեալը կը յիշէ տարին 3 անգամ
անգամ՝
• 12 առաքեալներու հետ՝ Յիշատակութիւն Սբ. 12
Առաքեալներուն եւ Պօղոսի 13
13--րդ Առաքեալին
• Ս. Սանդուխտ կոյսին հետ
հետ՝՝ Յիշատակութեան Սուրբ
Թադէոս Առաքեալի եւ Սա
Սանդուխտ
նդուխտ Կոյսի
• Ս. Բարդողիմէոս առաքեալին հետ՝ Յիշատակութիւն
Թադէոս
Թադէոս եւ Բարդողիմէոս Առաքեալներու
DID YOU KNOW?....................
The Armenian Apostolic church honors St. Thaddeus along 3 times a year together
with:
• 12 apostles-Commemoration
Commemoration of Christ's 112
2 apostles and thirteenth apostle - St.
Paul
• St. Bartholomew - Commemoration of St. Taddeus and St. Bartholomew
• St. Sandoukht - Commemoration of the apostle Thaddeus and the Virgin
Sandoukht
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ.....................
Ա. դարու վկայ եւ Թադէոս Առաքեա
Առաքեալի
լի աշակերտուհի Ս.
Սանդուխտ կոյսը կը համարուի Հայ եկեղեցւոյ համար
մարտիրոսացած առաջին տօնելի սուրբը: Շնորհք Արք.
րք.
Գալուստեանը
այսպէս
կը
բնորոշէ
Հայ
եկեղեցւոյ
ւոյ
նախամարտիրոսուհին.
«Ինչ
Ինչ
որ
է
Ս.
Ստեփանոս
Քրիստոնէական եկեղեցիին համար, նոյն
նոյնն է Ս. Սանդուխտը Հայ
եկեղեցիին համար»:
DID YOU KNOW?
St. Sandoukht became the first martyr and the first saint of Armenian
Armenia church to be
martyred for her Christian faith. This is how Archbishop Shinork Kalousdanian
describes the protomartyr of the Armenian church: ''What St. Stephen
phen means for
the Christian Church, the same is St. Sandukht for the Armenian Church'.
Church
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ--REQՍ
REQՍIEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին
զհոգին՝՝
Մարիամ Սարգիսեանի

Mariam Sarkissian

Մաթեւոս Իսմաիլեանի

Matevos Esmailian

Ռօզ Վարդուհի Պալեանի

Rose Vartouhi Balian

Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի

Roubik Dermardirossian

Սարգիս Տէքիրմէնճեանի

Sarkis
arkis Dekirmenjian

Սահակ Գալայճեանի

Sahag Kalaycian

Հայկարամ Գալքդըքի

Haigaram Kalktik

Նուրիցա եւ Օհաննէս Խաչիկեաններու

Nouriza & Ohannes Hacikian

Սարգիս, Էլմոն
ն եւ Գրիգոր Գալայճեաններու - Sarkis, Elmon & Krikor Kalaycian
Գալայճեան, Գալքդըք եւ Խաչիկեան գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Kalaycian, Kalktik & Hacikian families

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Մարիամ Սարգիսեանի, Մ
Մաթեւոս
աթեւոս Իսմաիլեանի, Ռօզ Վարդուհի
Պալեանի եւ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան
Տէրմարտիրոսեանի
ի յիշատակին`
իշատակին` իրենց հարազատներու
կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served in memory of late
Maryam Sarkissian, Matevos
Matevos Esmailian, Rose Vartouhi Balian and Roubik
Dermardirossian by their loved ones.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Գարին
Օրդ. Գ
արին Զապունեան
Խորանի Ծաղիկները՝

"Ann's Flowers
Flowers""
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by

Miss Karin Zabunyan
Altar Flowers by

"Ann's Flowers
Flowers""
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ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞.
ԹԷ՞. …..
Ամէն տարի Ս. Թադէոս առաքեալի և Ս.
Սանդուխտ
կոյսի
յիշատակութեան
օրուայ առիթով 3-օրեայ
օրեայ (Հինգշաբթիէն
Շաբաթ)
ուխտագնացութիւն
կը
կազմակերպուի դէպի Ատրպատականի
թեմի Ս. Թադէոս վանքը (Իրան): Այս
տարի դէպի Ս. Թադէի վանք կատարուող 63
63- րդ ուխտագնացութիւնն է, որ
տեղի պիտի ունենայ Յուլիս 27
27-29:
1954 թուականէն ի վեր պատմական Հայաստանի Վասպուրական նահանգի
Արտազ գաւառի ուղղութեամբ ուխտի կ'երթան հազարաւոր ուխտաւորներ,
Իրանի երեք թեմերէն՝ Ատրպատականի, Թեհրանի եւ Սպ
Սպահանի,
ահանի, ինչպէս
նաեւ
Հայաստանէն
եւ
արտասահմանէն՝
մաս
կազմելու
ուխտագնացութեան հանդիսութիւններուն:
Ուրբաթ երեկոյեան կը կատարուի նախատօնակ, ապա վանքի շրջափակէն
ներս խարուկահանդէսի ընթացքին. ուխտի եկած հայորդիք, հայերէն
երգերով ու պարերով կ'ողողեն մթնոլորտ
մթնոլորտը՝
ը՝ պատրաստուելով միւս օրուան
մեծ տօնին: Շաբաթ օրը ուխտաւորները կը մասնակցին տօնի առիթով
մատուցուող Ս. Պատարագին, որմէ ետք կը կատարուի աւանդական
ջրօրհնէքը եւ օրհնուած ջուրը կը բաժնուի հաւատացեալներուն:
DID YOU KNOW? ................
Every year on the occasion of the Feast of St. Thaddeus the Apostle and St.
Sandukht Virgin a 3-day
day long pilgrimage (Thursday -Saturday)
Saturday) is organized to St.
Thaddeus Monastery (Iran) of Prelacy of Aderbadagan. This year the 63rd annual
pilgrimage will take place from July 227-29.
Since 1954 thousands of pilgrims from Iran, Armenia and around the world go to
the Vaspourakan province of historical Armenia (now in Iran) to be part of this
amazing experience. During these three days the pilgrims take part in religious
ceremonies as well as create a unique atmosphere filled with Armenian songs and
dances. On Saturday, hundreds of pilgrims take part in Divine Liturgy and Water
blessing ceremony.
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REMINDER
HTAC Parish Council would like to thank all our members
for your continuous
ous 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
membe
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 enco
encouraged
uraged 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.

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 says: 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
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
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WHEN APPROACHING
APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE
LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU SAY:
Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո:
Heeshestzeh Der zamenayn Badarakus koh.
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS:
Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս
քո ի բարիս նա կատարեսցէ:
Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus
koh ee parees na gadarsestseh.
May the Lord grant you according to your own heart,
and fulfill all your counsel in goodness.(Psalm 20:4)
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