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ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ - PENTECOST
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՂԻԱԿԱՆ ՊԱՀՔԻ
EVE OF FAST OF ELIJAH
Synaxis readings - Acts 2:1-21; John 14:25-31
Ճաշու ընթերցուածներ - Գործք Բ.1-21, Յովհ.ԺԴ,25-31
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Բայց Սուրբ Հոգիին ձեր վրայ եկած ատենը՝ զօրութիւն պիտի ստանաք, եւ
ինծի համար վկաներ պիտի ըլլաք Երուսաղէմի մէջ, ամբողջ Հրէաստանի ու
Սամարիայի մէջ, եւ մինչեւ երկրի ծայրերը»: (Գործք 1:8)
“But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you
will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of
the earth.” (Acts 1:8)
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Այս Կիրակի Յունիս 44-ը մեր եկեղեցւոյ անուանակո
անուանակոչութեան օրն է:
This Sunday June 4th is the Name Day of our church.
The Sunday of Pentecost, also called the Trinity Sunday, is a name
day of our Holy Trinity Armenian Church.
Trinity Sunday celebrates the d
doctrine of Holy Trinity:
Trinity
the Father
Father,, the Son,
Son, and the Holy Spirit.
Spirit
The Eastern Churches celebrate this day on Sunday of Pentecost, the Western
churches celebrate it on first Sunday following the Pentecost.
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............
Մարիամ Տանաճըօղլուի
Mariam Danacioglu
Zabel Tajerian
Զապէլ Թաճէրեանի
Ռէճին Սքէնտէրեանի
Rejin Skenderian
Թօնի Փանոսեանի
Tony Panossian
Սեդրակ Արթին Մաճարեանի
Setrak Artin Madjarian
Արիս Սիանոս Սարգիսեանի
Aris Sianos Sarkisian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Սեդրակ Արթին Մաճարեանի եւ Մարիամ Տանաճըօղլուի
յիշատակին`իրենց հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Setrak
Artin Madjarian and Mariam Danacioglu by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ
Հոգի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ իջար Յորդանան եւ
վերնատուն, եւ լուսաւորեցիր զիս մկրտութեամբ սուրբ Աւազանին.
մեղանչեցի երկնքի դէմ եւ քու առջեւ, մաքրէ զիս, Տէր, վերստին
աստուածային
յին Քու կրակով, ինչպէս մաքրեցիր առաքեալները՝ կրակէ
լեզուներով. եւ ողորմէ Քու արարածներուդ եւ ինձ՝ բազմամեղիս:
PRAYER
Spirit of God, true God, Who descended on the river Jordan and the Upper Room,
and enlightened me through the baptism of the holy Font. I have sinned against
heaven and before You. Cleanse me oonce
nce more with your divine fire, as the tongues
of flame
ame cleansed the Holy Apostles. Have mercy upon your creations, and upon
me, a great sinner.
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ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ
Այս Կիրակի Յունիս 4-ին
ին Հայ Առաքելական Ս.
եկեղեցին
կը
նշէ
Հոգեգալստեան
տօնը:
Հոգեգալուստը հայ Եկեղեցւոյ կարեւոր տօներէն է
եւ կը
խորհրդանշէ Յիսուս Քրիստոսի
համբարձումէն յետոյ, Ս. Երրորդութեան Երրորդ
անձի`Ս. Հոգւոյ էջքն աշակերտներու վրայ:
Համբարձման
օրը
Յիսուս
հրամայեց
աշակերտներուն Երուսաղէմի մէ
մէջջ սպասել մինչեւ
Ս. Հոգին ընդունին
(Ղուկաս ԻԴ. 49): Այդ
խոստումը կատարուեցաւ Ս. Զատիկի յիսուն
օրերու լրանալէն ետք, երբ Ս. Հոգին կրակէ լեզուներու տեսքով իջաւ
առաքեալներու վրայ եւ անոնք լեցուեցան շնորհքներով եւ այլ լեզուներով
խօսելու կարողութեամբ:
Յիսուսի Յարութենէն ճիշդ յիսուն օր ետք, երբ տեղի կ՛ունենար Հրաշալի
Հոգեգալուստը, հրեաները կը տօնէին Պէնտէկոստէն, որը կը յիշատակէ
Սինայ Լերան վրայ՝ Աստուծմէ Մովսէս Մարգարէին տրուած
պատուիրական օրէնքները ստանալու առիթը: Այս տօնն ալ Զատկին հետ 35
օրուան շարժականութիւն
իւն ունի եւ Մայիս 10
10-էն
էն Յունիս 13 կրնայ հանդիպիլ:
Հոգեգալստեան տօնով կ'աւարտի նաեւ Ս. Յարութեան տօնախմբական
շրջանը՝ Յինունքը:
FEAST OF PENTECOST
This Sunday June 4, the Armenian Apostolic Church celebrates
the Feast of Pentecost. Pentecost commemorates the descent of
the Holy Spirit upon the Apostles on the fiftieth day following
the Feast of the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ.
The descent of the Holy Spirit happened on the Jewish feast
of Pentecost, that commemorates the receiving of the Law from
God by Moses on Mount Sinai. The event is described in the Acts of
the Apostles: “When the day of the Pentecost came, all the believers
were gathered together in one place. Suddenly there was a noise from
the sky, which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house
where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire which
spread out and touched each person there. They were all filled with the Holy Spirit
and began to talk in other languages, as the Spir
Spirit
it enabled them to speak. (Acts 2:14).
The feast of Pentecost has a 35 days movability and meets for May 10 - June
13. With this feast the 50 day period of Hinounk is concluded.
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ԳԻՏԷԻ՞Ր
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ..................................
ԹԷ..................................
Ն.Օ.Ս.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի օրհնութեամբ 2010 թուականէն ի
վեր Հոգեգալստեան տօնը հռչակուած է Սեւանի
Ս. Առաքելոց Վանքի ուխտի օր: Այդ օրը Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն Սեւանավանք կը
բերուին Ս. Առաքելոց
քելոց մասունքները
ու
հաւատացեալները հնարաւորութիւն կ'ունենան ստանալու մասունքներէն
ճառագայթող օրհնութիւնը: Առաքեալներու սրբազան մասունքները հոն կը
մնան մինչեւ երեկոյ: Տօնի առիթով կը մատուցուի Սուրբ Պատարագ, որմէ ետք
սրբազան մասունքներով կը կատարուի օրհնո
օրհնութիւն
ւթիւն եւ Անդաստանի կարգ:
Ապա կ'օրհնուի մատաղը ու կը բաժնուի ուխտաւորներուն:
Սեւանայ վանքը կը գտնուի Սեւանայ կղզիին մէջ (այժմ` թերակղզի): Գրիգոր
Լուսաւորչի կարգադրութեամբ հոս հիմնուած են Ս. Յարութիւն եկեղեցին,
ապա Ս. Յովհաննէս Մատուռը՝ ի պատիւ Տրդատ թագաւորի,
թագաւոր
որը
աւանդութեան համաձայն մկրտուելէն ետք ստացած էր Յովհաննէս անունը:
Մաշտոց վարդապետ Եղիվարդեցիի (յետագային Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս)
տեսիլքով եւ Աշոտ Ա. Բագրատունիի դուստր, Սիւնեաց Վասակ Գաբուռն
իշխանի այրիին՝ Մարիամի հովանաւորութեամբ 874 թ. կը կառուցուին
կառուցուի Ս.
Առաքելոց եւ Ս. Աստուածածնայ եկեղեցիները:
Հին ժամանակ երեք անգամ Սեւանավանք ուխտի երթալը հաւասար էր
Երուսաղէմ ուխտի երթալուն: Իսկ Սեւանավանքի եւ հոն պահուող
սրբութիւններու համբաւը շատ մեծ էր, որոնցմէ՝
• Խաչի Սուրբ Նշանը (պատրաստուած
պատրաստուած այն անօթէն, որու մէջ Տիրամայրը
լոգցուցած էր մանուկ Յիսուսը)
• Ս. Աստուածածնայ հրաշագործ պատկերը, որու առջեւ աղօթելով բուժուեցաւ
Մխիթար Աբբահայրը (Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան հիմնադիրը)
• Տրդատ կազմողի ձեռքով 1653թ. քանդակած խաչքարը, որ այժմ կը գտնուի Ս.
Առաքելոց եկեղեցւոյ մէջ,
• Ս. Յովաննէս Մկրտիչի մասուքը
• Խաչի մէջ զետեղուած Պետրոս առաքեալի մասունքը
• Ս. Գէորգի մասունքը եւ այլն:
1990 թ. վերաբացուեցաւ Սեւանի հոգեւոր դպրանոցը, այժմ՝ Վազգէնեան
Հոգեւոր Դպրանոց: Հոն, Հայաստանի եւ սփիւռքի համար կը պատրաստուին
հոգեւոր սպասաւորներ: Ու
Ուսումնառութիւնը
սումնառութիւնը չորս տարի է, ապա սաները երկու
տարի եւս կ'ուսանին Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանին մէջ: (Source:
www.armenianchurch.org)
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DID YOU KNOW?..................................
Since 2010, by the blessing of Karekin II
Catholicos of all Armenians, the F
Feast of
Pentecost was proclaimed as the pilgrimage
day to the monastic complex of Sevanavank.
On the Sunday of Pentecost, the holy relics
of apostles are brought to Sevanavank from
Echmiadzin and kept there the whole day,
for the faithful to have the oppor
opportunity to
receive the blessings radiating from them.
The Vaskenian Seminary
The complex is located on Sevan Peninsula
(used to be an island) in the north
north-western shore of Lake Sevan, in the Gegharkunik
Province of Armenia. According to tradition, by
the order of St. Gregory the
Illuminator the church of Holy Resurrection and the chapel of St. John were founded
here. The chapel of St John was built in honour of king Tirdat, as his baptismal name
was John.
on
the
vision
of
Archimandrite
Mashtots
In
874,
based
Yeghivardetsi (later Catholicos of All Armenians) and with the support of Mariam
Syouni, the daughterh of Ashot A. Bagratuni and the widow of noble Vasak Gabourn
Syouni, the churches of Holy Apostles and St. Mary were built. In old times, three
pilgrimages to Sevanavank were considered equal to going on a pilgrimage to
Jerusalem. Sevanavank was also famous by its holy relics, such as the Sign of holy
Cross; the relics of St. John, St. Peter and St. George; ico
icon
n of St. Mary etc. It is
believed, that while praying before the icon of St. Mary, the founder of Mkhitarist
Order Mkhitar Sebastiatsi was healed.
In
n 1990 the Theological Seminary of Sevanavank, later (in 1994) named after his
Holiness Catholicos Vasken
n I, was re
re-established.
established. The Vaskenian Seminary has a 4
year program, and the students will complete their 5th, and 6th year of education at
the Kevorkian Seminary in Mother See of Holy Echmiadzin.
ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու,
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու
համար ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ
գրասենեակ՝
416-431-3001
3001
կամ
ընտրեցէք
Կիրակի
օրերուն
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն
օրացոյցէն:
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ԲԱՐԿԵՆԴԱՆ
ԲԱՐԿԵՆԴԱՆ ԵՂԻԱԿԱՆ ՊԱՀՔԻ
ՊԱՀՔԻ
Հոգեգալստեան Կիրակիի յաջորդ օրը կը սկսի
Եղիական Պահքը կամ ամառնամուտի պահքը:
պահքը
Ինչպէս բոլոր Եղանակային պահքերը, այս պահքը եւս
կը տեւէ 5 օր՝ Երկուշաբթիէն մինչեւ Ուրբաթ, եւ կը
կոչուի Եղիական, քանզի զայն կը նախորդէ Եղիա
մարգարէի յիշատակութ
յիշատակութեան
եան տօնին: Հայ եկեղեցւոյ
սահմանած Եղանակային պահքերն են. Եղիական կամ
ամառնամուտի պահքը, Վարագայ Ս. Խաչի կամ
աշնանամոււտի պահքը, Սուրբ Յակոբի կամ ձմեռնամուտի պահքը եւ Մեծ
Պահքի 2-րդ
րդ շաբթուայ կամ գարնանամուտի պահքը
պահքը: Թէեւ Ս. Ներսէս
Շնորհալին կարգադրեց Հոգեգա
Հոգեգալստեան
ան տօնին յաջորդող Եղիական պահքի
ամբողջ շաբաթը տօնակատարել ի պատիւ Հոգւոյն Սրբոյ, բայց
կերակուրներու պահքը չվերցուց:
EVE OF THE FAST OF ELIJAH
The Monday, following the feast of Pentecost, is the first day of a weeklong fasting
called the Fast of Elijah.
jah. which is one of four seasonal fasting periods of Armenian
church. . It is called the fast of Elijah, because it ends before the feast of
Commemoration of Prophet Elijah the next Sunday. The seasonal fasts precede the
beginning of each of four season
seasons and are as followed:  Fastt of Elijah before
Summer, Fast of the Cross of Varak before Fall, Fast of St. Jame
Jamess of Nisibis before
Winter and the Fast of the Second week of Great Lent before Spring.
Even though St. Nerses Shnorhali prolonged the Pentecost
st celebrations from 1 day
to a week, but the fasting remained.
ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
ԱՆՈՒՆՆԵՐ-- CELEBRATED NAMES
Յունիս 4-ին Հոգեգալստեան տօնի առիթով տօնելի անուններն են՝
Գալուստ, Մխիթար, Աղաւնի, Սիրարփի

ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ ԱՊՐԻ'Ք
On June 4th is the Feast Pentecost and on
n this occasion
the following names are celebrated:
Kaloust, Mkhitar, Aghavni, Sirarpi
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ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ...................
ԹԷ...................
Վատառողջ եւ տեսողութիւնը գրեթէ կորսնցուցած Մխիթար
Սեբաստացին Սեւանավանքի Տիրամօր սրբապատկերին առջեւ
երկար
ծնկաչոք կ'աղօթէ
աղօթէ
խնդրելով Ս. Աստուածածնի
բարեխօսութիւնը:
Մխիթար
Սեբաստացիի
տեսողութիւնը
հրաշքով կը վերականգնուի եւ ապրելով եւս 15 տարիներ ան կը
հիմնադրէ Վենետիկի յայտնի Մխիթարեան միաբանութիւնը:
Այսօր Սեւանի Տիրամօր այդ սրբապատկերը կը գտնուի Երեւանի
պետական պատկերասրահին մէջ:
REMI
REMINDER
NDER
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
hank you for your contribution. Otherwise, we kindly ask you to pay your
membership dues for the year 2017 ($70.00
0.00 for adults and $30.00 for students 18years and
older). Thank you.
New Members: The parishioners, who are interested in becoming a dues paying
pay
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.
CHURCH EVENTS
Tuesdays &
Fridays
Every Tuesday
Every
Thursday
Every Saturday

Sassoun Dance Ensemble Practices at church
Juniors and Seniors,Starting at 7:00pm
Bible Study Sessions in English at 8:00pm
Led by Deacon Darious Gumushdjian
Bible study Sessions in Armenian at 10:30 am
Led by Misss SurpuhiEvran
St.
Sahag
and St. Mesrop Armenian
classes take place at Forest Manor Public School:

SaturdaySchool

25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4
Eastern and Western Armenian classes start from 9:30-1:30pm
9:30
From
September to June.
Every
Every Sunday

Sunday School
Throughout the academic year the classes take place every Sunday
from 10:30am
10:30am-12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the lower level of
our church.
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THE KISS OF PEACE
The GIVER says
says: Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdoseemechm
Kreesdoseemechmerhaydnetsav
Christ is revealed amongst us.
The RECEIVER says: Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի
Orhnyal eh haydnootyoonunKreesdosee
Blessed is the revelation of Christ
WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE
LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱ
ՊԱՏԱՐԱԳԻ
ԳԻ 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 usdsrdeekoo
usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus
myevzamenaynkhorhoortus
koheepareesnagadarsestseh.
May the Lord grant you according to your own heart,
and fulfill all your counsel in goodness.(Psalm 20:4)
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ
ԱՌԱՋ
ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ
զՏէրյամենայնժամ, 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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