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ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ Բ. ԿԻՐԱԿԻ - ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ
Ճաշու Ընթերցուածներ

Ես.
33:2--22, Հռոմ. 12:1
12:1--13:10, Մատթ. 5:17
5:17--48
Ես. 33:2
SECOND SUNDAY OF GREAT LENT
LENT—
—SUNDAY OF EXPULSION
Synaxis Readings

33:2--22; Romans 12:1
12:1--13:10; Matthew 5:17
5:17--48
Isaiah 33:2
Վերջապէս, բոլո՛րդ եղէք համախոհ,
կարեկից,
եղբայրասէր,
գթած
ու
բարեսիրտ: Չարիքի փոխարէն չարիք մի՛
հատուցանէք, կամ հեգնանքի փոխարէն՝
հեգնանք. այլ ընդհակառակը՝ օրհնեցէ՛ք,
գիտնալով
թէ
ատոր
համար
կանչուեցաք,
որպէսզի
օրհնութիւն
ժառանգէք: (1 Պետրոս 3:8-9)
9)
Finally,
lly, all of you, be like-minded,
like
be
sympathetic, love one another, be
compassionate and humble. 9Do not repay
evil with evil or insult with insult. On the
contrary, repay evil with blessing, because
to this you were called so that you may
inherit a blessing. (1 Peter 3:8--9)
___________________________________________________________
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........
Մուրադ Սարգիսեանի

Mourat Sarkisian

Կարապետ
պետ Հասէսեանի

Garabed Hasessian

Հենրիկ Կարապետյանի

Henrik Karapetyan

Արուս Սարգիսեանի

Arous Sarkissian

Ռուբէն Սարգիսեանի

Rouben Sarkissian

Արմիկ Աղաճանեանի

Armik Aghajanian

Էմիլի Գասապեանի

Emily Kassabian

Պոհան Մուրուանիի

Bodhan Murowanyj

Սարգիս եւ Հայկուհի Էւրանի

Sarkis & Haygouhi Evran

Էւրան, Հավլուճեան,Կէտիկեան եւ Տօնիկեան գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Evra
Evran,
n, Havloujian, Gedikian & Donikian families

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն`
ողբացեալ Կարապետ Հասէսեանի յիշատակին` իր հարազատներու
կողմէ Հ.Բ.Ը. Միւթեան մէջ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late Garabed
Hasessian by his loved ones in A.G.B.U.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Հասէսեան ընտանիք՝
Կարապետ Հասէսեանի յիշատակին
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

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

Hasessian Family
In memory of Garabed Hasessian
Altar Flowers provided by

"Ann's Flowers " "FLOW"
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ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ
Մեծ Պահքի Բ. Կիրակին, այս տարի Մարտ 5-ին,
Արտաքսման Կիրակի է: Այս Կիրակին կը
յիշատակէ Ադամի
ամի ու Եւայի արտաքսումը
դրախտէն: Աստուածաշունչ
ունչ մատեանի Ծննդոց
գիրքը կը նկարագրէ, թէ ինչպէս Ադամ ու Եւան
իրենց
անհնազանդութեան
պատճառով
արտաքսուեցան
Եդեմական
պարտէզէն
եւ
մահկանացու դժուարին կեանքի:

դատապարտուեցան

Արտաքսման Կիրակին յիշեցում մըն է, որ մեղքը Աստուծոյ կամքը եւ
Անոր օրէնքը անտեսելն ու անոր չհնազանդիլն էէ, զոր մեզ կը հեռացնէ
Աստուծմէ: Ադամի ու Եւայի մեղքի պատճառով , մարդկութիւնը հեռացաւ
Աստուծմէ, բայց Յիսուս
սուս Աստուածորդին իր վրայ վերցու
վերցուց
ց ադամական
մեղքը եւ մարդկութեան համար դարձաւ ճամբան, վերստին արժանի
դառնալու
երկնքի
Արքայութեանը
Արքայութեանը՝
մկրտութեամբ,
րտութեամբ,
զղջումով,
ապաշխարութեամբ եւ առաքինի կեանքով
կեանքով:
SUNDAY OF EXPULSION
The second Sunday of Great lent is called the Sunday of Expulsion. This year the
Sunday of Expulsion falls on March 5.. Since Easter is a
movable feast, every year the date is determined
etermined based on
Lunar Calendar.
The name of this Sunday came from the story in the Bible
found in the Book of Genesis, referring to the exile of
Adam and Eve from the garden of Eden (Genesis Chapters
2 and 3). The Book of Genesis describes how Adam and Eve
disobeyed God and tasted the forbidden fruit. This was
God's first commencement to man and the first reference
to fasting and abstinence. For their disobedience, and
failure to confess and repent for what they have done, Adam and Eve were
expelled from the Garden of Eden. This Sunday reminds us that the sin is the
disobedience of God's will. All around us, there are constant temptations to put
ourselves and our wishes ahead of what God wants
wants. And
nd by doing so we separate
ourselves from God.
Because of Adam and Eve's original sin, the mankind was strayed away from God.
When Jesus Christ died on the Cross, through Him and with baptism, repentance
and pious life we were shown the way to return to God's Kingdom.
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ՊԱՀՈՑ ՇՐՋԱՆԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Հայ եկեղեցին տարբեր դարերուն ունեցած է տարբեր
թիւով ժամերգութիւններ: Այժմ անոնք
ինն են՝
Գիշերային, Առաւօտեան, Արեւագալի, Ճաշու Երրորդ
ժամի,
Ճաշու
Վեցերորդ
ժամի,
Ճաշու
Իններորդ ժամի,
Երեկոյեան,
Խաղաղական
և
Հանգստեան: Այս ժամերգութիւններէն իւրաքանչիւրը
կը կատարուի ի դէմս Ամենասուրբ Երրորդութեան
Անձերու՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Ս. Հոգւոյն:
Մեծ Պահքի շրջանին ծոմապահութեան եւ աղօթքին
առընթեր կը կատարուին Արեւագալի ժամերգութիւնը
եւ Հսկումի արարողութիւնը, որը միացումն է
Խաղաղական ու Հանգստեան Ժամերգութիւններու:
Արևագալի ժամերգութիւնը կը կատարուի ի դէմս
Սուրբ Հոգւոյ եւ կը խորհրդանշէ Քրիստոսի
Յարութիւնը,
որ
երեւցաւ
աշակերտներուն:
Արեւագալի ժամերգութեան ճիշտ ժամը արեւածագի
պահն է: Արեւագալի ժամերգութիւնը հինէն եղած է
Առաւօտեանի մէկ մասը: Եզր Ա. Փառաժնակերտցի (7
դար) կաթողիկոսը զայն զատած է իբրեւ առանձին
ժամերգութիւն:
Խաղաղական ժամերգութիւնը կը կատարուի ի դէմս
Սուրբ Հոգի Աստուծոյ: Կը կոչուի Խաղաղական,
քանզի կը խորհրդանշէ, որ Յիսուս թաղուեցաւ,
դժոխք իջաւ՝ հոգիներուն խաղաղութիւն բերելով: Խաղաղական կը կոչուի
նաեւ, որպէսզի
երեկոյեան ժամին Տէրը խաղաղաութիւն բերէ մեր
հոգիներուն եւ գիշերը հանդարտ պահէ մեր միտքն ու հոգին: Խաղաղական
ժամերգութիունը կը յաջորդէ Երեկոյեան ժամերգութեանը ու սովորաբար
կը կատարուի Մեծ Պահքի շրջանին:
Հանգստեան ժամերգութիւնը
ժամերգութիւնը օրուայ վերջին ժամերգութիւնն է, որով
կ'աւարտի օրը: Այս ժամուն աղօթքը՝ ի դէմս Հայր Աստուծոյ, կը կատարուի
գիշերը պառկելէ
առաջ, եւ կը կոչուի Հանգստեան (նաեւ Եկեսցէ,
որովհետեւ կը սկսի «Եկեսցէ» Սաղմոսով):
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LENTEN CHURCH SERVICES
The Armenian Church has nine daily services: Night Service,
Morning Service, Sunrise Service, Third Hour Service, Sixth Hour
Service, Ninth Hour Service, Evening Service, Peace Service and
Rest Service. Each of the daily services is addressed to one of the
persons of the Holy Trinity: the Father, the Son or the Holy Spirit.
During Lent the Peace Service, the Rest Service, and the Sunrise
Service are performed more often than at other times of the year.
During this Lenten season, in our church the Peace and Rest
Services will take place on Wednesday evenings at 8:00 pm and the
Sunrise Service will take place every Thursday at 10:30am and
every Sunday following Divine Liturgy.
The Sunrise Service is an early morning service that is unique to the
Armenian Church and reminds us that God is the giver of the light
of the morning and the light of salvation. It is dedicated to the
praising of the Holy Spirit. It is offered at sunrise and is identified
with Christ’s Resurrection. Catholicos Ezr I (630-641) separated
this service from the morning Service, and in the 12th century it
was enriched with hymns of St. Nerses Shnorhali ( 1173). Even
though during the Lent the Church takes on a mournful demeanor,
the Sunrise Service is quite joyous where the main theme is the
“light,” that represents our Lord.
Peace Service is performed in the late evening and contains prayers for peace at
the end of the day. It is dedicated to the Holy Spirit and symbolizes Christ’s
descent to Hell and liberation of the righteous people from torments. It is offered
after sunset. The prayers remind us that God is with us even in the face of trial
and temptation.
Rest Service is dedicated to God the Father. In early times it was the continuation
of the Peace service. It is offered before retiring for the day and contains prayers
asking Gods continuous protection throughout the night.
During Lent,
Lent, the Peace & Rest Services are celebrated together.
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ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ............
Հին Կտակարանի աւանդութեան համաձայն ՝ հրեաները օրը
եօթն անգամ հաւաքական աղօթքի կը կանգնէին, ինչպէս
Դաւիթ կ'ըսէ. «Օրուայ
Օրուայ մէջ եօթն անգամ Քեզի պիտի օրհնեմ»
օրհնեմ
(Սաղմոս
Սաղմոս 118:164): Իսկ Նոր Ուխտի քրիստոնէական եկեղեցւոյ
ժամերգութեան մէջ կ'աւելնայ երկու ժամերգութիւններ եւս ՝
«Արեւագալը», որ կը կատարուի Առաւօտեան ժամէն յետոյ,
«Խաղաղականը»՝՝ Երեկոյեան ժամէն յետոյ, որպէսզի ինն
ժամերգութիւններ ըլլան՝ հրեշտակներու ինն դասերու թիւով,
որ երկինքի մէջ մշտապէս կը փառաբանեն Ամենասուրբ
Երրորդութեանը: (Source: http://www.surbzoravor.am)
DID YOU KNOW?...............
According to the Old Testament traditions, Jewish people used to pray seven
times a day, as David says. "Seven
Seven times a day I will bless Thee" (Psalm
Psalm 118: 164).
In the New Testament Christian Church added two more services: the "Sunrise"
service, which is done after morning hours, and the "Peace"
Peace" service in the
evening hours.. Therefore the number of daily services became nine just like the
nine ranks of angels, who are constantly praising the Most Holy
oly Trinity.
94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY
CHANGE OF DATE NOTIFICATION
Յարգարժան անդամներ,
Ս.Ե.Հ.Ա. եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը եւ Ծխական Խորհուրդը այսու կը
տեղեկացնեն ձեզ, որ 94-րդ
րդ Տարեկան Անդամական Ժողովը, որ տեղի
պիտի ունենար Մարտ 5, 2017
2017-ին, կամքէ անկախ պատճառներով
յետաձգուած է: 94-րդ
րդ Տարեկան Անդամական Ժողովի նոր թուականը
նշանակուած է
Կիրակի, Մայիս 7, 2017
2017--ին:
*****************************************************************************************
Dear HTAC members,
The Pastor and the Parish Coun
Council
cil of the Holy Trinity Armenian Church would
like to inform you that the 94th Annual Membership Meeting scheduled to
take place on Sunday, March 5, 2017 has been postponed, for the reasons
beyond our control. The Annual Membership Assembly date has been moved
to
Sunday May 7, 2017.
We thank you in advance for your understanding in this regard.
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ՓԱԿ ԽՈՐԱՆ:
Բուն Բարեկենդանէն սկսեալ եկեղեցիներէն ներս Խորանին
վարագոյրը կը փակուի: Ան կը բացուի քանի մը տօնական
առիթներով, եթէ կը հանդիպին Մեծի Պահոց շրջանին
(Տեառընդառաջ,
Տեառընդառաջ,

Աւետումն

Աստուածածնի,

Ս.

Լուսաւորչին մուտն ի Վիրապն): Մեծի Պահոց

Գրիգոր
շրջանը

կ'աւարտի
ւարտի Ղազարոսի Յարութեան Յիշատակին՝ Շաբաթ օրը,
եւ Խորանի վարագոյրը կը բացուի մինչեւ Խաւարման Գիշերը:
Երեկոյեան, Ուրբաթի գիշերային ժամերգութենէ ետք, Խորանի
վարագոյրը դարձեալ կը գոցուի եւ կը բացուի միայն Ս.
Յարութեան Ճրագալոյցի ատեն:
CLOSED ALTAR CURTAINS
During Great Lent, the altar curtain remains closed in the Armenian Church. It
symbolizes Adam and Eve’s expulsion from Paradise and emphasizes the spirit of
repentance for the 40-day
day period prior to the Holy Week. The Curtain reopens
on Palm Sunday with a special Turen Patzek (door
(door-opening)
opening) service, which
symbolizing the entering of the righteous into God’s Kingdom and remains open
till Moundy Thursday. After the night service the curtain closes again and
reopens on Easter Sunday, the Resurrection of oour
ur lord Jesus Christ. During Lent
the Divine Liturgy (Badarak) is celebrated with the Main Altar curtain closed,
The Kiss of Peace is not given.

LENTEN RECIPES FROM YOUR HOME

Every Sunday of the Lent we will have a new
recipe for your table in our ""Lenten
Lenten Kitchen"
section and we would like to ask our parishioners
to share their recipes with us. If you are interested
to see your special recipe in our Sunday Bulletin, please call the
church office at 416-431-3001
3001 ext. 222 to submit.
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ՊԱՀՔԻ ԽՈՀԱ
ԽՈՀԱՆ
ՆՈՑ - LENTEN KITCHEN
The Great Lent is approaching and the Christian world is preparing for the
season of fasting and self-reflection.
reflection. As the Lenten diet is based strictly on
vegetarian dishes, we thought this will provide a great opportunity to
t our
parish members to share their recipes and to pass on their art of cooking
mastered throughout the years of cooking for their families. Please note that
each recipe is modified to suit the taste of the cook and you are free to make
changes based on your preferences. Our first recipe is provided by a very well
respected members of our church and a beloved mother and a grandmother.
CARROT AND GREEN PEPPER APPETIZER
Ingredients
• 4 cupss of chopped carrots (cut carrots and peppers in the same shape)
• 1 cup of chopped green pepper
• 1 large onion finely diced
• 1/4cup of extra virgin olive oil
• 2 tbsp tomato paste
• 1 cup of finely chopped parsley
• 0.5 tsp. black peppecorn
corn
• 2 tbsp. dried oregano
• 2 bay leaves
• Salt & Pepper to taste
Preparation
• Put the olive oil
il and onions in a frying pan.. Fry onions until golden. Add
in the black pepper , dried oregano and fry for another 2 minutes.
• Add in the tomato paste and fry for anothe
anotherr 5 minutes. Put in carrots, stir
well for 5 minutes and then add the green pepper.
• Put in 1.5 cup of warm water, the black peppercorns, bay leaves,
leaves cover
and simmer over a low heat until the carrots reach desired tenderness. If
needed, add more hot water to cook the carrots.
• This dish should have a thick consistency. Once almost all th
thee water is
evaporated, put in the salt and the chopped parsley, stir well.
This dish can be served cold as an appetizer, or warm as a main dish with rice
pilaf or vegan pasta.
Բարի ախորժակ
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CHURCH EVENTS
Tuesdays &
Fridays

Sassoun Dance En
Ensemble
semble Practices at church
Juniors and Seniors
Seniorsշ Starting at 7:00pm

Every
Tuesday

Bible Study Sessions in English at 8:00pm
Led by Deacon Darious Gumushdjian

Every
Thursday

Bible study Sessions in Armenian at 10:30 am
Led by Miss SurpuhiEvran

Every
Saturday
Saturday

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
June.
Every Sunday

Sunday School
Throughout the academic year the classes take place every Sunday
from 10:30am
10:30am-12:45pm
12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the lower
level of our church.

ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու,
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առ
առիթներով:
իթներով: Ապահովելու
համար ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ
գրասենեակ՝
416-431-3001
3001
կամ
ընտրեցէք
Կիրակի
օրերուն
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն:
ALTAR FLOWERS
Parishioners, who would like to donate altar flowers in memory of their
thei loved
ones or for a special occasion, please contact the church office at 416-431-3001
416
ext
222 or chose a week on a calendar at the Donation table in the church lobby.
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 paying aannual
Membership dues for the year 2017 ($
($70.00 for adults and
$30.00 for students 18years and older).
New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
payi member of
Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach the Parish Council
members in the church lobby, and for additional information contact the church
office during the week at (416)431
(416)431-3001.
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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
WHEN 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 zamen
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)

ON LEAVING THE SANCTUA
SANCTUARY
RY 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 p
praise
raise shall be at all times in my mouth.
mouth
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