Յուլ
Յուլիս
իս 25, 2017 - July 25,
25, 2017
ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ՀԻՆԳԵՐ
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
ՏՕՆ ԳԻՒՏԻ ՏՓՈՅ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ
Ճաշու ընթերցուածներ - Եսայի 2:5-11, Հռովմ. 9:30-10:4, Մատթ. 13:24-30
FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST
FEAST OF THE DISCOVERY OF THE BOX OF THE THEOTOKOS

Synaxis
10:4; Matthew 13:24-30
13:24
Synaxis readings - Isaiah 2:5-11; Romans 9:30-10:4;

Իսկ եթէ իմաստութիւն կը պակսի ձեզմէ մէկուն, թող խնդրէ Աստուծմէ՝ որ
բոլորին կու տայ առատապէս՝ առանց կշտամբելու, եւ պիտի տրուի անոր:
(Յակոբոս 1:5)
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all
without finding fault, and it will be given to you
you. (James 1:5)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............
Ռազմիկ Բաղդասարեանսի

Razmik Baghdassarians

Մարիամ Հունանեանի

Mariam Hounanian

Պերճուհի Էքմէքճեանի

Berjouhi Ekmekjian

Վահէ Շահմուրատեանի

Vahe Shahmouradian

Սուլթան եւ Վարդանուշ Շահմուրատեանի

Sultan & Vardanoush Shahmouradian

Տաւուտի Գերդաստանի ննջեցելոց

The deceased members of Dawoodi family

Վիլիամ Տիմաքսեանի

William Dimaksian

Սէրկէյի Տիմաքսեանի

Sergey Dimaksian

Լինա Յարութիւնեանի

Lina Harouttounian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշ
անուշեղէնի
եղէնի հիւրասիրութիւն՝ ողբացեալներ
Ռազմիկ Բաղդասարեանսի եւ Մարիամ Հունանեանի յիշատակին՝ իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Razmik
Baghdassarians and Mariam Hounanian by their loved ones.

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Մի Ոմն՝
իր հարազատներու յիշատակին
Խորանի Ծաղիկները՝

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

Anonymous
In loving memory of their family members
Altar Flowers by

"Ann's Flowers"
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ԳԻՒՏ ՏՓՈՅ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ
( Յուլիս 9, 2017)
Այս
Կիրակի,
Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կը տօնէ
Գիւտ Տփոյ Ս. Աստուածածնի տօնը:
Գալիոս
եւ Կանդիդոս անունով
իշխանազուն յոյն եղբայրներ Երուսաղէմ
ուխտի երթալու ճանապարհին կը լսեն,
որ Գալիլիոյյ գիւղերէն մէկուն մէջ հրեայ
պառաւի մը տունը հրաշքներ կը
կատարուին: Անոնք հետաքրքրուելով կը
տեսնեն, թէ հոն փոքրիկ սնտուկ մը կայ, որուն մէջ պահուած է Աստուծածնի
գլխաշորը: Իրենք սնտուկին չափով ուրիշ սնտուկ մը շինել կուտան ու զայն
փոխելով գլխաշորին սնտուկին հ
հետ
ետ կը վերցնեն եւ շիտակ Կ. Պոլիս կը
բերեն եւ կը յանձնեն Պատրիարքին:
Բիւզանդացի Լեւոն կայսեր օրով (457
(457-474) մէծ թափօրով ու պատուով
շուտով տուփը կը զետեղուի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյն մէջ: Այս առիթով,
Յուլիս 2-ին
ին յատուկ տօն կը հաստատուի Յունաց մէջ:
նը
մեզի անծանօթ եղած է, մինչեւ Սիմիեոն Ա. Երեւանցի
Այդ տօնը
Կաթողիկոսը, որը 1744-ին
ին հրատարակած եկեղեցական տօնացույցին մէջ
զետեղած է
այն Հոգեգալստեան Ե. Կիրակիին,
որ օրերու
շարժականութեամբ Յունիս 14
14-էն
էն մինչեւ Յուլիս 18 կրնայ հանդիպիլ:

FEAST OF DISCOVERY OF ST. MARY’S BOX
(July 9, 2017)
This Sunday, the Armenian church is celebrating oone
ne of the 8 feasts, that
Armenian church dedicated to the Holy Mother of God: the Feast of Discovery of
St. Mary's Box, in which she kept her veil.
According to tradition,
n, while on a pilgrimage to the Holy Land, two Greek princes
came across to an astounding discovery. In one of the villages in Galilee, they saw
many people gathered at a Jewish woman's house, where was a box with
miraculous power of healing. The brothe
brothers
rs arranged for an imitation box to be
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made and switched it with the box of the Holy Mother. They returned to
Constantinople and presented it to the Patriarch. They were received with a
celebration and the box was placed in the Cathedral
dedicated to the Holy
oly Mother Mary. The Patriarch then
established the Feast of the Discovery of St. Mary’s Box
Box.
The celebration of the Discovery of the Box of St. Mary
was introduced in the Armenian Church during the
revisions made by Catholicos Simeon Yerevantzi
(Catholicos 1763-1780),
1780), who accepted this tradition
from the Greek Orthodox Church in the late 18th
century.
The feast of Discovery of the Box is a movable feast and
falls on the fifth Sunday after Pentecost (June 14-July 18).

KING TIRDATES, QUEEN ASHKHEN AND PRINCESS KHOSROVITOOKHT
(July 8, 2017)
On July
ly 88,, the Armenian Church commemorates King
Tirdates, Queen Ashkhen And Princess Khosrovitookht.
After the assassination of his father King Khosrov I and other
members of the royal family by Anak the Parthian,
Part
prince
Tirdates
es (250-330)
330) was sent to Caesarea and then Rome,
where he was raised and educated in law, language, royal
etiquette and military strategy. In 287, with the Roman
protection and assistance Tirdates returns to Armenian and assumes his rightful
rig
place as King Tirdates III.
The surviving son of Anak, Gregory, comes to Armenia with T
Tirdat
rdates in hope of
repenting for the sin of his father and with a mission of spreading Christianity in
Armenia. He becomes one of the king's advisors, but his religion
ligion and identity soon
became
me known and he was subjected to torture and imprisoned in a pit to die.
After condemning St. Gregory to the pit and because of his role in torture
t
and
martyrdom of Hripsimyan nuns, the King loses his sanity. His wife, Queen
Ashkhen - the daughterr of the King of the Alans, his sister, Princess
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Khosrovitookht and nobles were very worried with the worsening condition of the
king. The Princess started to have a recurring vision, that suggested Gregory was
the only person that can
n cure the ailing T
Tirdates. After numerous appemts, the
princes finally convinces incredulous nobles to bring Gregory out of the pit and
through his prayers and with God's grace the king was healed.
Upon King Trdad's recovery, him, his wife, and his sist
sister
er aided Gregory in
spreading the Christian faith in the land of our ancestors, also known as the Great
Conversion of Armenia. St. Gregory then went to Caesarea, where he was ordained
as a bishop. Upon his return from Caesarea he baptized the K
King Tirdates
Tirda III, his
family, his entire court and army in Euphrates River. In
n the year 301 King Tirdates
T
III proclaims Christianity as the state religion and Armenia becomes the first
Christian country in the world.
Later in their lives, the Queen Ashkhen and K
Khosrovidoukht
hosrovidoukht together went to the
fortress of Garni to live the remainder of their lives in dedication to the Lord. The
King as well, retired to St. Gregory's place of seclusion on Mt. Sebouh (Mane's
cave). He was poisoned by the hands of the hostile no
nobles
bles who wished to reestablish paganism.
During the construction of Holy Etchmladzin, the
King Tiridates, Queen Ashkhen and Princess
Khosrovidoukht personally participated in the
construction works. It is believed, that the stones used
to build the cathedral
thedral were brought from the hillsides
of Biblical Mount Ararat.
ՍԲ. ՏՐԴԱՏ ԹԱԳԱՒՈՐԻ, ԱՇԽԷՆ ԹԱԳՈՒՀԻԻ ԵՒ ԽՈՍՐՈՎԻԴՈՒԽՏ ԿՈՅՍԻ
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ
(Յուլիս 8,
8, 2017)
Այս տարի Յուլիս 8-ին
ին Հայ Առաքելական Ս. եկեղեցին կը նշէ Տրդատ
թագաւորի, Աշխէն թագուհիի եւ Խոսրովիդուխտ կոյսի
ի յիշատակութեան
տօնը:
Տրդատ Գ. թագաւորը Արշակունի տոհմէ Խոսրով Ա-ի
ի որդին էր, զոր
դաւադրաբար սպանուած էր Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի հօր՝ Անակ Պարթեւի
ձեռքով: Արտաւազդ Մանդակունի իշխանը պզտիկ Տրդատը Կեսարիա կը
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տանի, իսկ Տրդատի քրոջը՝ Խոսրովիդուխտին խնամակալ կը դառնայ Օտա
Ամատունի իշխանը: Տրդատը կը դաստիարակուի ու զինուորական
զ
կրթութիւն կը ստանայ Հռոմի մէջ եւ 287-ին
ին
Հռովմէական բանակի
աջակցութեամբ պարսիկները յաղթելով՝ կը վերադառնայ Հայաստան եւ կը
դառնայ Հայոց Տրդատ Գ. թագաւորը
թագաւորը: Անոր հետ Հայաստան կու գայ նաեւ
Գրիգորը, զոր կը նշանակուի Արքունի
Դիւանապետ: Գրիգոր Հայաստան
եկած
էր
քարոզչական
առաքելութեամբ
եւ
թագաւորին
ծառայութեան մտած էր իր ընտանիքի
անունը հօր մեղքէն մաքրելու համար:
Երբ Գրիգոր կը մերժէ յաղթանակի
առիթով
Անահիտ
Դիցուհիին
երկրպագութիւն
մատուցանել
մատուցանել,
Տրդատի հրամանով
նախ կը ենթարկուի 12 անմարդկային
չարչարանքներու, ապա կը նետուի վիրապը մեռնելու:
13 տարի ետք, երբ Տրդատը սպաննել կու տայ Հռիփսիմեանց կոյսերը,
արքան ծանր կը հիւանդանայ
հիւանդանայ: Տրդատի քոյրը երազ կը տեսնէ, որ Աստծոյ
հրեշտակը անոր կը յայտնէ, թէ արքայի
ի հիւանդութիւնը միայն կրնայ Խոր
Վիրապին մէջջ բանտարկուած Գրիգորը բժշկել: Խոսրովիդուխտի եւ Աշխէն
թագուհիի հորդորներով Գրիգոր վիրապէն դուրս կը բերուի եւ կը բժշկէ
Տրդատը: Գրիգոր կ'ուղղարկուի Կեսարիա Եպիսկոպոս օծուելու եւ
վերադառնալով կը մկրտէ իրեն դիմաւորելու եկած Տրդատ Գ. թագաւորը,
Աշխէն թագուհին, Խոսրովիդուխտ արքայաքոյրը եւ իշխանները: 301թ.
Տրդատ թագաւորը քրիստոնէութիւնը կը հռչակէ Հայաստանի պետական
կրօն ու Հայաստանը կը դառնայ աշխարհի առաջին քրիստոնեայ
պետութիւնը:
Տրդատ թագաւորը, Աշխէն թագուհին և Խոսրովիդուխ
Խոսրովիդուխտ
տ արքայաքոյրը
կ'օգնեն Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչին Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը
տարածելու եւ ամրապնդելու գործին:
Տրդատ թագաւոր իր կեանքի վերջին օրերը կ'առանձնանայ Սեպուհ լեռը,
ուր ճգնած էր Սբ. Գրիգորը, ու 330թ. կը մահանայ թունաւորումէ: Աշխէն
թագուհին և Խոսրովիդուխտը
վիդուխտը իրենց կեանքի վերջին տարիները կ'ապրին
Գառնոյ ամրոցը՝ բոլորովին
հրաժարուելով արքունիքի աշխարհիկ
կենցաղէն:
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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 exist
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 Membe
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
hurch 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
Օրհնեցից ըզ Տէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն
րհնութիւն նորա ի
բերան իմ:
Orhnetseets uz Der 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
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:
Datsehkez 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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