
 

Մայիս 1, 2016 Մայիս 1, 2016 Մայիս 1, 2016 Մայիս 1, 2016 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑ

Գործք Ի. 17

Acts 20:17

Ո՛չ մէկը երբեք տեսած է Աստուած: 
բնակի մեր մէջ ու անոր սէրը կատարեալ է: 
 
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is 
made complete in us.(1.(1.(1.(1    John 4:12)John 4:12)John 4:12)John 4:12)
_____________________________________________________________________

Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻ   Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻ   Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻ   Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻ   
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Մայիս 1, 2016 Մայիս 1, 2016 Մայիս 1, 2016 Մայիս 1, 2016 ----    May 1May 1May 1May 1, 2016, 2016, 2016, 2016    
    

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑ    ----    SIXTH SUNDAY OF EASTERSIXTH SUNDAY OF EASTERSIXTH SUNDAY OF EASTERSIXTH SUNDAY OF EASTER
    

Ճաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներ    
Գործք Ի. 17-38, Ա.Յովհ. Գ.2-6, Յովհ. Թ.39-Ժ.10 

Synaxis readingsSynaxis readingsSynaxis readingsSynaxis readings    
Acts 20:17-38; 1 John 3:2-6;  John 9:39-10:10 

 

Ո՛չ մէկը երբեք տեսած է Աստուած: Բայց եթէ սիրենք զիրար, Աստուած կը 
բնակի մեր մէջ ու անոր սէրը կատարեալ է: ((((Ա. Ա. Ա. Ա. Յովհ. 4:12)Յովհ. 4:12)Յովհ. 4:12)Յովհ. 4:12)    

No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is 
John 4:12)John 4:12)John 4:12)John 4:12)    
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SIXTH SUNDAY OF EASTERSIXTH SUNDAY OF EASTERSIXTH SUNDAY OF EASTERSIXTH SUNDAY OF EASTER    

 

թէ սիրենք զիրար, Աստուած կը 

No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is 

_______________________________________________________________________ 
HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH    



 

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ՝ Կիրակի, Մայիս 1, 2016
Պատարագիչ եւ քարոզիչ՝

Գերշ. Տէր Վազգէն Եպս. Գերշ. Տէր Վազգէն Եպս. Գերշ. Տէր Վազգէն Եպս. Գերշ. Տէր Վազգէն Եպս. 
Առա

Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական 
հրաւիրէ բոլորին մասնակցելու մեր սիրելի Հոգեւոր Հովիւ՝

Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. ԶարգարեանիՏէր Զարեհ Ա. Քհնյ. ԶարգարեանիՏէր Զարեհ Ա. Քհնյ. ԶարգարեանիՏէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանի
Ծննդեան 50-ամեակին նուիրուած մտերմիկ հաւաքոյթին ՝

կ.ե. ժամը 1:00-ին՝ եկեղեցւոյս 

The Divine Liturgy will be celebrated by
His Grace Bishop Vazgen MirzakhanyanHis Grace Bishop Vazgen MirzakhanyanHis Grace Bishop Vazgen MirzakhanyanHis Grace Bishop Vazgen Mirzakhanyan

Primate of the Armenian Diocese of Georgia

The Parish Council of Holy Trinity Armenian Church 
cordially invites you to attend Parish Priest,

 Rev. Archpriest Zareh Zargarian's Rev. Archpriest Zareh Zargarian's Rev. Archpriest Zareh Zargarian's Rev. Archpriest Zareh Zargarian's 
50th Birthday gathering and reception at 1:00 PM 

FEAST OF THE ASCENSIONFEAST OF THE ASCENSIONFEAST OF THE ASCENSIONFEAST OF THE ASCENSION

On May 5, the Armenian Apostolic Church will celebrate one of its 
ecumenical feasts: the Feast of Holy Ascension or Feast of the Ascension 
of Our Lord Jesus Christ. The Feast of Ascension celebrates the ascent of 
Jesus Christ into heaven on the fortieth day following his resurrection. 
Following His Resurrection, Christ remained on earth for forty days, and 
continued to appear to His disciples and talk to
day, Christ blessed his disciples, gave them last instructions and encouraged them to continue 
preaching the Gospel.  Then he started to ascend to heaven.
    “As they were watching, he was lifted up, and a cloud too“As they were watching, he was lifted up, and a cloud too“As they were watching, he was lifted up, and a cloud too“As they were watching, he was lifted up, and a cloud too
was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by 
them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who 
has been taken up from you into heavhas been taken up from you into heavhas been taken up from you into heavhas been taken up from you into heav
heaven.” (Acts 1:9heaven.” (Acts 1:9heaven.” (Acts 1:9heaven.” (Acts 1:9----11)11)11)11). . . . Just like Easter the Feast of Ascension is movable and falls on 40th day 
after Easter, which is always a Thursday.
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Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ՝ Կիրակի, Մայիս 1, 2016
Պատարագիչ եւ քարոզիչ՝ 

Գերշ. Տէր Վազգէն Եպս. Գերշ. Տէր Վազգէն Եպս. Գերշ. Տէր Վազգէն Եպս. Գերշ. Տէր Վազգէն Եպս. ՄիրզախանեանՄիրզախանեանՄիրզախանեանՄիրզախանեան    
Առաջնորդ Վիրահայոց Թեմի. 

 
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը սիրով կը 

հրաւիրէ բոլորին մասնակցելու մեր սիրելի Հոգեւոր Հովիւ՝
Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. ԶարգարեանիՏէր Զարեհ Ա. Քհնյ. ԶարգարեանիՏէր Զարեհ Ա. Քհնյ. ԶարգարեանիՏէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանի 
ամեակին նուիրուած մտերմիկ հաւաքոյթին ՝

ին՝ եկեղեցւոյս «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ

    
The Divine Liturgy will be celebrated by 
His Grace Bishop Vazgen MirzakhanyanHis Grace Bishop Vazgen MirzakhanyanHis Grace Bishop Vazgen MirzakhanyanHis Grace Bishop Vazgen Mirzakhanyan    

Primate of the Armenian Diocese of Georgia 
 

The Parish Council of Holy Trinity Armenian Church 
cordially invites you to attend Parish Priest, 

Rev. Archpriest Zareh Zargarian's Rev. Archpriest Zareh Zargarian's Rev. Archpriest Zareh Zargarian's Rev. Archpriest Zareh Zargarian's     
50th Birthday gathering and reception at 1:00 PM  

"Magaros Artinian" hall. 
    

FEAST OF THE ASCENSIONFEAST OF THE ASCENSIONFEAST OF THE ASCENSIONFEAST OF THE ASCENSION    
    

On May 5, the Armenian Apostolic Church will celebrate one of its 
ecumenical feasts: the Feast of Holy Ascension or Feast of the Ascension 

Jesus Christ. The Feast of Ascension celebrates the ascent of 
Jesus Christ into heaven on the fortieth day following his resurrection. 
Following His Resurrection, Christ remained on earth for forty days, and 
continued to appear to His disciples and talk to about the Kingdom of God. On the fortieth 
day, Christ blessed his disciples, gave them last instructions and encouraged them to continue 
preaching the Gospel.  Then he started to ascend to heaven. 
“As they were watching, he was lifted up, and a cloud too“As they were watching, he was lifted up, and a cloud too“As they were watching, he was lifted up, and a cloud too“As they were watching, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. While he k him out of their sight. While he k him out of their sight. While he k him out of their sight. While he 
was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by 
them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who 
has been taken up from you into heavhas been taken up from you into heavhas been taken up from you into heavhas been taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into en, will come in the same way as you saw him go into en, will come in the same way as you saw him go into en, will come in the same way as you saw him go into 

Just like Easter the Feast of Ascension is movable and falls on 40th day 
after Easter, which is always a Thursday. 

 

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ՝ Կիրակի, Մայիս 1, 2016 

Խորհուրդը սիրով կը 
հրաւիրէ բոլորին մասնակցելու մեր սիրելի Հոգեւոր Հովիւ՝ 

ամեակին նուիրուած մտերմիկ հաւաքոյթին ՝  
սրահին մէջ 

The Parish Council of Holy Trinity Armenian Church  

 

Jesus Christ into heaven on the fortieth day following his resurrection. 
Following His Resurrection, Christ remained on earth for forty days, and 

about the Kingdom of God. On the fortieth 
day, Christ blessed his disciples, gave them last instructions and encouraged them to continue 

k him out of their sight. While he k him out of their sight. While he k him out of their sight. While he k him out of their sight. While he 
was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by was going and they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white robes stood by 
them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? This Jesus, who 

en, will come in the same way as you saw him go into en, will come in the same way as you saw him go into en, will come in the same way as you saw him go into en, will come in the same way as you saw him go into 
Just like Easter the Feast of Ascension is movable and falls on 40th day 



 

Այս տարի Մայիս 5
Եկեղեցին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման տէրունի 
տօնը: Այ
մարմինով երկինք բարձրանալու իրողութիւնը: 
«Համբարձում
համբառնալ, վեր ելլել: 
Յարութենէն  ետք՝ Յիսուս Քրիստոս երկրի վրայ մնաց 

քառասուն օրեր եւս: Այդ 40 օրերու ընթացքին Յիսուս շարունակեց քարոզել` 
երեւալով իր աշակերտներուն: Ան կը խօսէր երկնքի արքայութեան մասին, կը 
յուսադրէր ու կը քաջալերէր անոնց, որպէսզի կարողանան աներկիւղ քարոզել 
Աւետարանը: Այդ ընթացքին, Յիսուս կը պատուիրէ իր առաքեալներուն երթալ 
Ձիթենեաց լեռը, ուր  կ'օրհնէ զանոնք, ու իր վերջին պատգամներն ու 
յորդորները տալով կը բարձրանայ երկինք՝ բազմելու Հօր աջ կողմը: 
««««Ամպ մը զանիկա անոնց աչքէն ծածկեց։ Ամպ մը զանիկա անոնց աչքէն ծածկեց։ Ամպ մը զանիկա անոնց աչքէն ծածկեց։ Ամպ մը զանիկա անոնց աչքէն ծածկեց։ 
նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով 
կայնեցան, կայնեցան, կայնեցան, կայնեցան,     Որոնք ըսին. Որոնք ըսին. Որոնք ըսին. Որոնք ըսին. ««««Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը 
նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս 
տեսաք անոր ետեսաք անոր ետեսաք անոր ետեսաք անոր երկինք երթալըրկինք երթալըրկինք երթալըրկինք երթալը
Համբարձման տօնը՝ Ս. Զատիկի տօնի նմանութեամբ, ունի 35 օրուայ 
շարժականութիւն եւ կը հանդիպի Ս. Զատկուայ Կիրակիին յաջորդող 40
որ միշտ Հինգշաբթի կ’ըլլայ: 

Քու Խաչդ թող մեզի ապաւէն
երեւիս՝ լուսաւոր ամպերու 
մենք՝ Քեզի յուսացողներս
ուրախանանք՝ Քու աջ կողմդ
փրկութեան ժառանգորդներ

Our Lord Jesus Christ, when You appear on the clouds
Glory of the Father, please protect us with the sign of Your Holy Cross. 
And when that time comes, those who trust in You, shall not be ashamed 
but feel empowered by You and stand by Your right side, as the children 
of light and the  heirs of Salvation. Amen.
 

3 

    
ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆՆՆՆ    

Այս տարի Մայիս 5-ին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման տէրունի 
տօնը: Այu տօնը կը յիշատակէ յարուցեալ Յիսուսի 
մարմինով երկինք բարձրանալու իրողութիւնը: 
Համբարձում» բառը կը նշանակէ վեր բարձրանալ, 

համբառնալ, վեր ելլել:  
րութենէն  ետք՝ Յիսուս Քրիստոս երկրի վրայ մնաց 

քառասուն օրեր եւս: Այդ 40 օրերու ընթացքին Յիսուս շարունակեց քարոզել` 
երեւալով իր աշակերտներուն: Ան կը խօսէր երկնքի արքայութեան մասին, կը 
յուսադրէր ու կը քաջալերէր անոնց, որպէսզի կարողանան աներկիւղ քարոզել 

րանը: Այդ ընթացքին, Յիսուս կը պատուիրէ իր առաքեալներուն երթալ 
Ձիթենեաց լեռը, ուր  կ'օրհնէ զանոնք, ու իր վերջին պատգամներն ու 
յորդորները տալով կը բարձրանայ երկինք՝ բազմելու Հօր աջ կողմը: 
Ամպ մը զանիկա անոնց աչքէն ծածկեց։ Ամպ մը զանիկա անոնց աչքէն ծածկեց։ Ամպ մը զանիկա անոնց աչքէն ծածկեց։ Ամպ մը զանիկա անոնց աչքէն ծածկեց։     Երբ աչքերնին տնկած դէպի երկինք կը Երբ աչքերնին տնկած դէպի երկինք կը Երբ աչքերնին տնկած դէպի երկինք կը Երբ աչքերնին տնկած դէպի երկինք կը 

նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով 
Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը 

նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս 
րկինք երթալըրկինք երթալըրկինք երթալըրկինք երթալը»»»»։ (Գործք Ա. 9։ (Գործք Ա. 9։ (Գործք Ա. 9։ (Գործք Ա. 9----11)11)11)11)    

Համբարձման տօնը՝ Ս. Զատիկի տօնի նմանութեամբ, ունի 35 օրուայ 
շարժականութիւն եւ կը հանդիպի Ս. Զատկուայ Կիրակիին յաջորդող 40

ըլլայ:  
 

ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ    
ապաւէն ըլլայ, Տէ՜ր Յիսուս, երբ Հօրը փառքով

 վրայ: Այն ատեն թող ամօթով չմնա՛նք
յուսացողներս, այլ Քու մեծ զօրութեամբդ

կողմդ բազմած, իբրեւ լոյսի որդիներ 
ժառանգորդներ: Ամէն: 

    
PRAYERPRAYERPRAYERPRAYER    

Our Lord Jesus Christ, when You appear on the clouds of light with the 
Glory of the Father, please protect us with the sign of Your Holy Cross. 
And when that time comes, those who trust in You, shall not be ashamed 

empowered by You and stand by Your right side, as the children 
rs of Salvation. Amen. 

 

ին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման տէրունի 

տօնը կը յիշատակէ յարուցեալ Յիսուսի 
մարմինով երկինք բարձրանալու իրողութիւնը: 

բառը կը նշանակէ վեր բարձրանալ, 

րութենէն  ետք՝ Յիսուս Քրիստոս երկրի վրայ մնաց 
քառասուն օրեր եւս: Այդ 40 օրերու ընթացքին Յիսուս շարունակեց քարոզել` 
երեւալով իր աշակերտներուն: Ան կը խօսէր երկնքի արքայութեան մասին, կը 
յուսադրէր ու կը քաջալերէր անոնց, որպէսզի կարողանան աներկիւղ քարոզել 

րանը: Այդ ընթացքին, Յիսուս կը պատուիրէ իր առաքեալներուն երթալ 
Ձիթենեաց լեռը, ուր  կ'օրհնէ զանոնք, ու իր վերջին պատգամներն ու 
յորդորները տալով կը բարձրանայ երկինք՝ բազմելու Հօր աջ կողմը:  

Երբ աչքերնին տնկած դէպի երկինք կը Երբ աչքերնին տնկած դէպի երկինք կը Երբ աչքերնին տնկած դէպի երկինք կը Երբ աչքերնին տնկած դէպի երկինք կը 
նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով նայէին անոր ետեւէն, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով 

Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը Ո՛վ Գալիլիացի մարդիկ, ինչո՞ւ կայներ դէպի երկինք կը 
նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս նայիք. այս Յիսուսը որ ձեզմէ երկինք համբարձաւ, այսպէս պիտի գայ՝ ինչպէս 

Համբարձման տօնը՝ Ս. Զատիկի տօնի նմանութեամբ, ունի 35 օրուայ 
շարժականութիւն եւ կը հանդիպի Ս. Զատկուայ Կիրակիին յաջորդող 40-րդ օրը, 

փառքով 
չմնա՛նք 

զօրութեամբդ 
 եւ 

of light with the 
Glory of the Father, please protect us with the sign of Your Holy Cross. 
And when that time comes, those who trust in You, shall not be ashamed 

empowered by You and stand by Your right side, as the children 



 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............

Մարի Գասպարեան                                
Մուշեղ եւ Ագապի Վարդանեան           
Սամուէլ Վարդանեան                    
Լիլի Մազմանեան                                   
Մազմանեան եւ Էւրէգեան ընտանիքներու ննջեցելոց
The deceased members of Mazmanyan and Evrekian Families

ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ.........................ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ.........................ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ.........................ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ.........................    
Համբարձման տօնին 
Առաքելական Եկեղեցին  
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան
Կիլիկիոյ Սիս քաղաքէն Մայր
փոխադրելու պատմական
Պատմական հանգամանքներու
թուականէն ի վեր տարբեր
Կաթողիկոսական Աթոռը
Վաղարշապատի մէջ գումարուած
վերահաստատուի Սբ. Էջմիածնի
յիշատակ պատմական այդ օրուան՝
Էջմիածնի մէջ մատուցուող
առջեւ կը կատարուի նաեւ Հայրապետական մաղթանք:
 
DID YOU KNOWDID YOU KNOWDID YOU KNOWDID YOU KNOW????............................................................................................................
In the Armenian Church, there is another reason to commemorate Ascension Day. On 
this date in 1441, the throne of the Catholicos of All Armenians was returned to the 
Mother See of Holy Etchmiadzin in the city of Vagharshapat after a thousand years of 
being settled in various cities throughout the country. 
Following a resolution of the National Assembly gathered in Vagharshapad, the 
Patriarchal See was relocated from the city of Sis in Western Armenia to the Mother 
See of Holy Etchmiadzin. Following his vis
golden hammer, St. Gregory the Illuminator had founded the Cathedral of Holy 
Etchmiadzin in 303.  However, less than 200 years later, in 484, the Patriarchal See 
was forced to relocate, and for the next 1000 years, 
Armenia. 

4 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----    REQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICE    
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............    

    
Մարի Գասպարեան                                Mari Kasbarian 
Մուշեղ եւ Ագապի Վարդանեան           Moushegh & Akabi Wartanian
Սամուէլ Վարդանեան                            Samvel Wartanian 
Լիլի Մազմանեան                                   Lily Mazmanyan 
Մազմանեան եւ Էւրէգեան ընտանիքներու ննջեցելոց 
The deceased members of Mazmanyan and Evrekian Families 

    

Համբարձման տօնին Հայաստանեայց 
 կը յիշատակէ նաեւ 

Կաթողիկոսութեան նստավայրը 
Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին 

պատմական իրողութիւնը։ 
հանգամանքներու թելադրանքով 484 

տարբեր վայրեր հանգրուանած 
Աթոռը 1441 թուականի Համբարձման
գումարուած ազգային-եկեղեցական ժողովի

Էջմիածնի մէջ, ուր իջած էր Յիսուս
օրուան՝ Համբարձման տօնի առիթով

մատուցուող Ս. Պատարագի ընթացքին՝ Իջման Ս. Սեղանի 
նաեւ Հայրապետական մաղթանք:»  

............................................................................................................    
In the Armenian Church, there is another reason to commemorate Ascension Day. On 
this date in 1441, the throne of the Catholicos of All Armenians was returned to the 
Mother See of Holy Etchmiadzin in the city of Vagharshapat after a thousand years of 

settled in various cities throughout the country.  
Following a resolution of the National Assembly gathered in Vagharshapad, the 
Patriarchal See was relocated from the city of Sis in Western Armenia to the Mother 
See of Holy Etchmiadzin. Following his vision of Christ striking the ground with a 
golden hammer, St. Gregory the Illuminator had founded the Cathedral of Holy 

However, less than 200 years later, in 484, the Patriarchal See 
was forced to relocate, and for the next 1000 years, settled in various cities throughout 
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Համբարձման տօնին, 
ժողովի որոշումով կը 
Յիսուս Քրիստոս: Ի 

առիթով Մայր Աթոռ Ս. 
՝ Իջման Ս. Սեղանի 
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Mother See of Holy Etchmiadzin in the city of Vagharshapat after a thousand years of 

Following a resolution of the National Assembly gathered in Vagharshapad, the 
Patriarchal See was relocated from the city of Sis in Western Armenia to the Mother 
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ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

  Հին ատեն Համբարձումի տօնակատարութիւնները կը սկսէին 
Չորեքշաբթի oրը: Այդ օրը կը կոչուէր Ծաղկամօր օր:  Ծաղկամայրը, 
ըստ աւանդութեան, քրիստոնեայ Վարվառ կոյսն է, որ կռապաշտ 
հօրմէն փախուստ տալով կ՛ապաստանի Արայի լեռը: Հայրը կը 
հետապնդէ աղջիկը, զայն կը գտնէ քարա

Մահանալէն առաջ աղջիկը կը խնդրէ Աստուծմէ, որ ծաղիկ եւ 
կարմրուկ հիւանդութիւններ ունեցող մանուկները բժշկուին. 
այդպէս ալ կ՛ըլլայ, եւ այդ քարանձաւը կը դառնայ ուխտատեղի:
Աղջիկները ծաղիկներով ծաղկեփունջեր կը կապէին ու կը բաժնէին 
իրարու: Ծաղկրփունջերէ ամենամեծը՝ Ծաղկամերը, խաչի տեսք 
ուներ եւ այն կը նուիրէին եկեղեցիին:

 
Համբարձումին նաեւ կը կատարուէր Ջանգիւլումի վիճակահանութիւն եւ 
ծաղկահաւաք: 7 աղբիւրի ջուրով լեցուն կուժի մէջ կը տեղադրէին 7 գոյնի 
ծաղիկներ եւ ներկայ աղջիկներուն պատկանող իրեր:
հարսի ճերմակ զգեստ կը հագնէր, կը վերցնէր կուժը եւ կուժէն դուրս բերուած 
առաջին առարկային տիրոջ մօտալուտ ամուսնութիւնը կը նախատեսուէր: 
Ապա իւրաքանչիւր իրին հետ կ՛ընտրուէր վիճակահանութեան գրութիւնը, 
ուր գրուած խրատը կամ նախատեսութիւնը ուղղուա
տիրոջը: Այսօր ալ, Հայաստանի մէջ պահպանուած է այս գեղեցիկ 
աւանդութիւնը: 
 
Հինգշաբթի օրը վաղ առաւօտեան
բաժնուէր հարեւաններուն, բարեկամներուն կամ առնվազն եօթը տեղ: 
Կաթնապուրը նաեւ շաղ կուտային արտերու մէ
առատ ըլլար: Երբեմն Համբարձումի տօնը կը կոչէին Կաթնապուրի տօն:
 
Շատերը Համբարձումէն մինչեւ Վարդավառ
ընթացքին, յատկապէս  զաւակ չունեցողները, Ս. Կարապետի Պասը կը 
պահէին, որը կ'աւարտուէր Վարդավառի տօնին՝ 
կատարած ուխտագնացութեամբ:
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ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
    

Հին ատեն Համբարձումի տօնակատարութիւնները կը սկսէին 
րը: Այդ օրը կը կոչուէր Ծաղկամօր օր:  Ծաղկամայրը, 

ըստ աւանդութեան, քրիստոնեայ Վարվառ կոյսն է, որ կռապաշտ 
հօրմէն փախուստ տալով կ՛ապաստանի Արայի լեռը: Հայրը կը 
հետապնդէ աղջիկը, զայն կը գտնէ քարանձաւին մէջ եւ կը սպաննէ: 

Մահանալէն առաջ աղջիկը կը խնդրէ Աստուծմէ, որ ծաղիկ եւ 
կարմրուկ հիւանդութիւններ ունեցող մանուկները բժշկուին. 
այդպէս ալ կ՛ըլլայ, եւ այդ քարանձաւը կը դառնայ ուխտատեղի:
Աղջիկները ծաղիկներով ծաղկեփունջեր կը կապէին ու կը բաժնէին 

աղկրփունջերէ ամենամեծը՝ Ծաղկամերը, խաչի տեսք 
ուներ եւ այն կը նուիրէին եկեղեցիին: 

Համբարձումին նաեւ կը կատարուէր Ջանգիւլումի վիճակահանութիւն եւ 
ծաղկահաւաք: 7 աղբիւրի ջուրով լեցուն կուժի մէջ կը տեղադրէին 7 գոյնի 
ծաղիկներ եւ ներկայ աղջիկներուն պատկանող իրեր: Դեռատի աղջիկ մը 
հարսի ճերմակ զգեստ կը հագնէր, կը վերցնէր կուժը եւ կուժէն դուրս բերուած 
առաջին առարկային տիրոջ մօտալուտ ամուսնութիւնը կը նախատեսուէր: 
Ապա իւրաքանչիւր իրին հետ կ՛ընտրուէր վիճակահանութեան գրութիւնը, 
ուր գրուած խրատը կամ նախատեսութիւնը ուղղուած կ՛ըլլար առարկային 
տիրոջը: Այսօր ալ, Հայաստանի մէջ պահպանուած է այս գեղեցիկ 

առաւօտեան տիկինները  կաթնապուր կ'եփէին
բաժնուէր հարեւաններուն, բարեկամներուն կամ առնվազն եօթը տեղ: 
Կաթնապուրը նաեւ շաղ կուտային արտերու մէջ, որ հունձքը բարեյաջող ու 
առատ ըլլար: Երբեմն Համբարձումի տօնը կը կոչէին Կաթնապուրի տօն:

Շատերը Համբարձումէն մինչեւ Վարդավառ ուխտատեղի չէին
զաւակ չունեցողները, Ս. Կարապետի Պասը կը 

պահէին, որը կ'աւարտուէր Վարդավառի տօնին՝ դէպի Մշոյ Ս. Կարապետ 
կատարած ուխտագնացութեամբ: 

 

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ    

Հին ատեն Համբարձումի տօնակատարութիւնները կը սկսէին 
րը: Այդ օրը կը կոչուէր Ծաղկամօր օր:  Ծաղկամայրը, 

ըստ աւանդութեան, քրիստոնեայ Վարվառ կոյսն է, որ կռապաշտ 
հօրմէն փախուստ տալով կ՛ապաստանի Արայի լեռը: Հայրը կը 

նձաւին մէջ եւ կը սպաննէ: 
Մահանալէն առաջ աղջիկը կը խնդրէ Աստուծմէ, որ ծաղիկ եւ 

կարմրուկ հիւանդութիւններ ունեցող մանուկները բժշկուին. 
այդպէս ալ կ՛ըլլայ, եւ այդ քարանձաւը կը դառնայ ուխտատեղի: 
Աղջիկները ծաղիկներով ծաղկեփունջեր կը կապէին ու կը բաժնէին 

աղկրփունջերէ ամենամեծը՝ Ծաղկամերը, խաչի տեսք 

Համբարձումին նաեւ կը կատարուէր Ջանգիւլումի վիճակահանութիւն եւ 
ծաղկահաւաք: 7 աղբիւրի ջուրով լեցուն կուժի մէջ կը տեղադրէին 7 գոյնի 

Դեռատի աղջիկ մը 
հարսի ճերմակ զգեստ կը հագնէր, կը վերցնէր կուժը եւ կուժէն դուրս բերուած 
առաջին առարկային տիրոջ մօտալուտ ամուսնութիւնը կը նախատեսուէր: 
Ապա իւրաքանչիւր իրին հետ կ՛ընտրուէր վիճակահանութեան գրութիւնը, 

ծ կ՛ըլլար առարկային 
տիրոջը: Այսօր ալ, Հայաստանի մէջ պահպանուած է այս գեղեցիկ 

եփէին: Այն կը 
բաժնուէր հարեւաններուն, բարեկամներուն կամ առնվազն եօթը տեղ: 

ջ, որ հունձքը բարեյաջող ու 
առատ ըլլար: Երբեմն Համբարձումի տօնը կը կոչէին Կաթնապուրի տօն: 

չէին երթար: Այդ 
զաւակ չունեցողները, Ս. Կարապետի Պասը կը 

դէպի Մշոյ Ս. Կարապետ 



 

 
FOLK TRADITIONS OF THE FEAST OF ASCENTIONFOLK TRADITIONS OF THE FEAST OF ASCENTIONFOLK TRADITIONS OF THE FEAST OF ASCENTIONFOLK TRADITIONS OF THE FEAST OF ASCENTION

The Ascension Day celebrations used to begin on Wednesday. That day was 
called Sunday of Tsaghkamayr. According to tradition, Tsaghkamayre reffers to 
the Christian nun Varvara, who ran away from her pagan  father and found 
refuge in  Ara  Mountain. Her fat

killed her. Just before her death, she asked God, who heal children who had 
smallpox and measles.  Her prayer was answered and the cave became a 
place of pilgrimage. 
The girls also made beautiful bouquets from the

from the fields. The largest of them was called Tsaghkamer, was shaped as a 
cross and was made for the church.

 
On the feast of Ascension it was popular to have a Jangyulum vijagakhagh and flower 
gathering. For the vijaghakhagh, the
different colours, put them in jar and add the belongings of young girls. 
Another young girl dressed in white would start take the belongings one at a time. 
They believed that the girl, whose belonging was p
year.  The other girls would get a small scroll that supposedly is a prediction about their 
future.  
    
On Thursday morning, the women prepared the traditional Gatnabour, cooked with 
milk and rice, somewhat similar to rice
or at least to seven households. Gatnabour was also distributed in the fields, to have a 
successful harvest. After this traditional dish the Feast of Ascension was also called the 
feast of Gatnabour. 
 
Starting from the Feast of Ascension until Vardavar, many people would not go to the 
holy sites for pilgrimages. During that time faithful,and especially the ones that could 
not have children, were fasting. The fast concluded when they went on a pilgrimage to 
the famous monastery of St. Garabed of Moush.
 

Ժողովրդային գետնի վրայ, անուանակոչութեան օր է՝
Համբարձում, Համբիկ, Համբօ, Հմայեակ Համբարձում, Համբիկ, Համբօ, Հմայեակ Համբարձում, Համբիկ, Համբօ, Հմայեակ Համբարձում, Համբիկ, Համբօ, Հմայեակ 
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The Ascension Day celebrations used to begin on Wednesday. That day was 
called Sunday of Tsaghkamayr. According to tradition, Tsaghkamayre reffers to 
the Christian nun Varvara, who ran away from her pagan  father and found 
refuge in  Ara  Mountain. Her father eventually found her in the cave and 

killed her. Just before her death, she asked God, who heal children who had 
smallpox and measles.  Her prayer was answered and the cave became a 
place of pilgrimage.  
The girls also made beautiful bouquets from the flowers they collected 

from the fields. The largest of them was called Tsaghkamer, was shaped as a 
cross and was made for the church. 

On the feast of Ascension it was popular to have a Jangyulum vijagakhagh and flower 
gathering. For the vijaghakhagh, the girls would collect water from 7 springs and 7 
different colours, put them in jar and add the belongings of young girls. 
Another young girl dressed in white would start take the belongings one at a time. 
They believed that the girl, whose belonging was picked first, would get married that 
year.  The other girls would get a small scroll that supposedly is a prediction about their 

On Thursday morning, the women prepared the traditional Gatnabour, cooked with 
milk and rice, somewhat similar to rice pudding. It was distributed to neighbors, friends 
or at least to seven households. Gatnabour was also distributed in the fields, to have a 
successful harvest. After this traditional dish the Feast of Ascension was also called the 

ting from the Feast of Ascension until Vardavar, many people would not go to the 
holy sites for pilgrimages. During that time faithful,and especially the ones that could 
not have children, were fasting. The fast concluded when they went on a pilgrimage to 
the famous monastery of St. Garabed of Moush.    

Ժողովրդային գետնի վրայ, անուանակոչութեան օր է՝
Համբարձում, Համբիկ, Համբօ, Հմայեակ Համբարձում, Համբիկ, Համբօ, Հմայեակ Համբարձում, Համբիկ, Համբօ, Հմայեակ Համբարձում, Համբիկ, Համբօ, Հմայեակ անուն կրողներուն:

 
 

 

FOLK TRADITIONS OF THE FEAST OF ASCENTIONFOLK TRADITIONS OF THE FEAST OF ASCENTIONFOLK TRADITIONS OF THE FEAST OF ASCENTIONFOLK TRADITIONS OF THE FEAST OF ASCENTION    

The Ascension Day celebrations used to begin on Wednesday. That day was 
called Sunday of Tsaghkamayr. According to tradition, Tsaghkamayre reffers to 
the Christian nun Varvara, who ran away from her pagan  father and found 

her eventually found her in the cave and 
killed her. Just before her death, she asked God, who heal children who had 
smallpox and measles.  Her prayer was answered and the cave became a 

flowers they collected 
from the fields. The largest of them was called Tsaghkamer, was shaped as a 

On the feast of Ascension it was popular to have a Jangyulum vijagakhagh and flower 
girls would collect water from 7 springs and 7 

different colours, put them in jar and add the belongings of young girls.  
Another young girl dressed in white would start take the belongings one at a time. 

icked first, would get married that 
year.  The other girls would get a small scroll that supposedly is a prediction about their 

On Thursday morning, the women prepared the traditional Gatnabour, cooked with 
pudding. It was distributed to neighbors, friends 

or at least to seven households. Gatnabour was also distributed in the fields, to have a 
successful harvest. After this traditional dish the Feast of Ascension was also called the 

ting from the Feast of Ascension until Vardavar, many people would not go to the 
holy sites for pilgrimages. During that time faithful,and especially the ones that could 
not have children, were fasting. The fast concluded when they went on a pilgrimage to 

Ժողովրդային գետնի վրայ, անուանակոչութեան օր է՝ 
անուն կրողներուն: 



 

SCHEDULE OF CHURCH EVENTSSCHEDULE OF CHURCH EVENTSSCHEDULE OF CHURCH EVENTSSCHEDULE OF CHURCH EVENTS

May 1May 1May 1May 1, 2016, 2016, 2016, 2016    The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop 
Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. 
Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity 
Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish 
Priest Rev. Archpriest Zareh Zargarian’sPriest Rev. Archpriest Zareh Zargarian’sPriest Rev. Archpriest Zareh Zargarian’sPriest Rev. Archpriest Zareh Zargarian’s
& Reception& Reception& Reception& Reception

    
May 5, 2016May 5, 2016May 5, 2016May 5, 2016    Feast of Ascension . Feast of Ascension . Feast of Ascension . Feast of Ascension . 

Liturgy a Luncheon and Cultural Program
Hall, organized by Women's Gu
 

May 7, 2016May 7, 2016May 7, 2016May 7, 2016    Mother's DaMother's DaMother's DaMother's Da
Artinian" Hall. )rganized by St Sahag St Mesrop Saturday School 
 

May 15, 2016May 15, 2016May 15, 2016May 15, 2016    Newcomer's Gathering Newcomer's Gathering Newcomer's Gathering Newcomer's Gathering 
Services. Following the Divine Liturgy in 'Magaros
Hall    

May 21May 21May 21May 21, 2016, 2016, 2016, 2016    10th 10th 10th 10th Annual Yerevan NightAnnual Yerevan NightAnnual Yerevan NightAnnual Yerevan Night
in “Magaros Artinian” Hall
 

June 23June 23June 23June 23, 2016, 2016, 2016, 2016    Senior'Senior'Senior'Senior'ssss    
Divine Liturgy at 11:00 a.m.
Cultural Program
Visitation Committee of Holy Trinity Armenian Church

 

CHURCH MEMBERSHIPCHURCH MEMBERSHIPCHURCH MEMBERSHIPCHURCH MEMBERSHIP
Reminder:Reminder:Reminder:Reminder:  HTAC Parish Council would like to thank all our  members for 
your continuous financial and moral support for the prosperity and growth 
of   the Holy Trinity Armenian Church.
paying  annual Membership dues 
students 18years and older) at their earliest convenience.
    
 New Members:New Members:New Members:New Members:  The parishioners, who are interested in becoming  a dues paying member of 
Holy Trinity Armenian Church,  are encouraged to appr
the church lobby to obtain the membership application and for additional information  
contact the church office during the week.
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SCHEDULE OF CHURCH EVENTSSCHEDULE OF CHURCH EVENTSSCHEDULE OF CHURCH EVENTSSCHEDULE OF CHURCH EVENTS        
 

The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop 
Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. 
Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity 
Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish 
Priest Rev. Archpriest Zareh Zargarian’sPriest Rev. Archpriest Zareh Zargarian’sPriest Rev. Archpriest Zareh Zargarian’sPriest Rev. Archpriest Zareh Zargarian’s 50505050thththth    Birthday Gathering Birthday Gathering Birthday Gathering Birthday Gathering 
& Reception& Reception& Reception& Reception    in "Magaros Artinian" Hallin "Magaros Artinian" Hallin "Magaros Artinian" Hallin "Magaros Artinian" Hall    

Feast of Ascension . Feast of Ascension . Feast of Ascension . Feast of Ascension . Divine Liturgy at 10:30 am following Divine 
Liturgy a Luncheon and Cultural Program in Magaros
Hall, organized by Women's Guild 

Mother's DaMother's DaMother's DaMother's Day Breakfast  y Breakfast  y Breakfast  y Breakfast  10:00 am -12:00 pm in  "Magaros 
Artinian" Hall. )rganized by St Sahag St Mesrop Saturday School 

Newcomer's Gathering Newcomer's Gathering Newcomer's Gathering Newcomer's Gathering organized by Armenian Family Support 
Services. Following the Divine Liturgy in 'Magaros

Annual Yerevan NightAnnual Yerevan NightAnnual Yerevan NightAnnual Yerevan Night, , , ,     organized by Hayreniq  Association 
in “Magaros Artinian” Hall 

    Day CelebrationDay CelebrationDay CelebrationDay Celebration. . . .         
Divine Liturgy at 11:00 a.m.            Following the service
Cultural Program    in Magaros Artinian Hall organized
Visitation Committee of Holy Trinity Armenian Church

CHURCH MEMBERSHIPCHURCH MEMBERSHIPCHURCH MEMBERSHIPCHURCH MEMBERSHIP    
HTAC Parish Council would like to thank all our  members for 

your continuous financial and moral support for the prosperity and growth 
of   the Holy Trinity Armenian Church.We encourage  our existing members to consider  

Membership dues for the year 2016.  ($60.00 for adults and $30.00 for 
students 18years and older) at their earliest convenience. 

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 to obtain the membership application and for additional information  
contact the church office during the week. 

 

The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop The Divine Liturgy will be celebrated by His Grace Bishop Vazgen Vazgen Vazgen Vazgen 
Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. Mirzakhanyan, Primate of the Armenian Diocese of Georgia. 
Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity Following the divine Liturgy The Parish Council of Holy Trinity 
Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish Armenian Church cordially invites you to attend beloved Parish 

Birthday Gathering Birthday Gathering Birthday Gathering Birthday Gathering 

following Divine 
in Magaros Artinian 

12:00 pm in  "Magaros 
Artinian" Hall. )rganized by St Sahag St Mesrop Saturday School  

organized by Armenian Family Support 
Services. Following the Divine Liturgy in 'Magaros Artinian' 

organized by Hayreniq  Association 

Following the service    Luncheon & 
in Magaros Artinian Hall organized by the Senior's 

Visitation Committee of Holy Trinity Armenian Church 

HTAC Parish Council would like to thank all our  members for 
your continuous financial and moral support for the prosperity and growth 

We encourage  our existing members to consider  
.  ($60.00 for adults and $30.00 for 

The parishioners, who are interested in becoming  a dues paying member of 
oach the Parish Council members in 

the church lobby to obtain the membership application and for additional information  



 

DATEDATEDATEDATE    

5 5 5 5     Ascension of our Lord Jesus ChristAscension of our Lord Jesus ChristAscension of our Lord Jesus ChristAscension of our Lord Jesus Christ

8888    Second Palm SundaySecond Palm SundaySecond Palm SundaySecond Palm Sunday    

15151515    Pentecost Pentecost Pentecost Pentecost (Eve of the Fast of Elijah)

22222222    First Sunday after PentecostFirst Sunday after PentecostFirst Sunday after PentecostFirst Sunday after Pentecost

(Beginning of Sundays of Resurrection)

23232323    Sts. HripsimiankSts. HripsimiankSts. HripsimiankSts. Hripsimiank    

24242424    Sts. GayaniankSts. GayaniankSts. GayaniankSts. Gayaniank    

26262626    St. John the BaptistSt. John the BaptistSt. John the BaptistSt. John the Baptist    

28282828    St. Gregory the IlluminatorSt. Gregory the IlluminatorSt. Gregory the IlluminatorSt. Gregory the Illuminator

29292929    Second Sunday afterSecond Sunday afterSecond Sunday afterSecond Sunday after    PentecostPentecostPentecostPentecost

Feast of Holy EchmiadzinFeast of Holy EchmiadzinFeast of Holy EchmiadzinFeast of Holy Echmiadzin

30303030    The Holy Children of BethlehemThe Holy Children of BethlehemThe Holy Children of BethlehemThe Holy Children of Bethlehem

31313131    Sts. Nooneh and Maneh the VirginsSts. Nooneh and Maneh the VirginsSts. Nooneh and Maneh the VirginsSts. Nooneh and Maneh the Virgins

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
Գարապուլութ, Եարտըմեան եւ Իշխանեան ընտանիքներ՝

Գասպ
Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by
Karabulut, Yardemian and  Ishkanian Families

In Loving memory of Kas
Altar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers by
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FEAST DAYSFEAST DAYSFEAST DAYSFEAST DAYS 
MAY, 2016MAY, 2016MAY, 2016MAY, 2016 

Ascension of our Lord Jesus ChristAscension of our Lord Jesus ChristAscension of our Lord Jesus ChristAscension of our Lord Jesus Christ    

    

(Eve of the Fast of Elijah)    

First Sunday after PentecostFirst Sunday after PentecostFirst Sunday after PentecostFirst Sunday after Pentecost    

(Beginning of Sundays of Resurrection) 

St. Gregory the IlluminatorSt. Gregory the IlluminatorSt. Gregory the IlluminatorSt. Gregory the Illuminator————Deliverance from the pitDeliverance from the pitDeliverance from the pitDeliverance from the pit    

PentecostPentecostPentecostPentecost    

Feast of Holy EchmiadzinFeast of Holy EchmiadzinFeast of Holy EchmiadzinFeast of Holy Echmiadzin    

The Holy Children of BethlehemThe Holy Children of BethlehemThe Holy Children of BethlehemThe Holy Children of Bethlehem    

Sts. Nooneh and Maneh the VirginsSts. Nooneh and Maneh the VirginsSts. Nooneh and Maneh the VirginsSts. Nooneh and Maneh the Virgins    

 
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Գարապուլութ, Եարտըմեան եւ Իշխանեան ընտանիքներ՝
պար Եարտըմեանի յիշատակին 

Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝ "Ken's on Avenue Rd." Ծաղկանոց
 

 
 

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by
Karabulut, Yardemian and  Ishkanian Families 

In Loving memory of Kasbar Yardemian  
Altar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers by   "Ken's on Avenue Rd."  

 
 

 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 
Գարապուլութ, Եարտըմեան եւ Իշխանեան ընտանիքներ՝ 

Ծաղկանոց 

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored byThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by    



 

Զարդարեցէք Տէրոջ
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու 
համար  ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ 

գրասենեակ՝ 416
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն:

Parishioners, who would like to donate altar flowers in memory of their loved ones or 
for a special occasion, please contact the church office at 416
chose a week on a calendar at the Donation table in the church lobby.

The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says
Kreesdos ee mech mer haydnetsav

Christ is revealed amongst us.

The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  
Orhnyal eh haydnootyoonun Kreesdosee

Blessed is the revelation of Christ

ON ON ON ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ

Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն

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

    

DURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSION

During the General Confession you can either join those who come forward 
and kneel before the Altar or stay where you are. When you receive the 
Holy Communion cross 
against God). It is recommended, as St. Paul says, that ladies should cover 
their heads as a sign of modesty (1 Cor. 11:5).
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ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ 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 կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն  
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն: 

    
ALTAR FLOWALTAR FLOWALTAR FLOWALTAR FLOWERSERSERSERS    

Parishioners, who would like to donate altar flowers in memory of their loved ones or 
for a special occasion, please contact the church office at 416-431
chose a week on a calendar at the Donation table in the church lobby.

 

 

THE KISS THE KISS THE KISS THE KISS OF PEACEOF PEACEOF PEACEOF PEACE    
    

The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says:  Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdos ee mech mer haydnetsav    

Christ is revealed amongst us. 

    
The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի

Orhnyal eh haydnootyoonun Kreesdosee    
Blessed is the revelation of Christ    

    

LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ

    
յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն

բերան իմ: 
Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee peran eem.

at all times. His praise shall be at all times in my mouth

DURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSION    
    

During the General Confession you can either join those who come forward 
and kneel before the Altar or stay where you are. When you receive the 
Holy Communion cross yourself and say 'megha Asdoodzoh' (I sinned 
against God). It is recommended, as St. Paul says, that ladies should cover 
their heads as a sign of modesty (1 Cor. 11:5). 

 

Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու, 
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու 
համար  ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ 

կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն  

Parishioners, who would like to donate altar flowers in memory of their loved ones or 
431-3001 ext 222 or 

chose a week on a calendar at the Donation table in the church lobby. 

    

Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի 

LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKLEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK        
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ    

րհնութիւն նորա ի 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee peran eem.  
at all times. His praise shall be at all times in my mouth. 

During the General Confession you can either join those who come forward 
and kneel before the Altar or stay where you are. When you receive the 

yourself and say 'megha Asdoodzoh' (I sinned 
against God). It is recommended, as St. Paul says, that ladies should cover 
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