Մայիս 14,
14, 2017 - May 14,
14, 2017
Ե. ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆՑ - ԵՐԵՒՈՒՄՆ Ս.ԽԱՉԻՆ
Ճաշու Ընթերցուածներ
Ղուկ. 11:33-12:12, Գործք 17:1
17:1-15, Ա. Յովհ. Ա. 1-10, Յովհ. 7:14-23
Մատթ.
Մատթ.. 13:53-58, Մարկ 6:30-44
APPARITION OF THE CROSS
Synaxis Readings Luke 11:33-12:12,
12, Acts 17:1-15; 1 John 1:1-10; John 7:14--23,
Mat. 13:53
13:53-58, Mark 6:30-44

Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ կը
կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ զօրութիւնն է:
(1 Կորնթ. 1:18)
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who
are being saved it is the power of God
God. ( 1 Cor. 1:18)
___________________________________________________________
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1
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Յանուն Ս. Երրորդութիւն Հայց.Առաք. Եկեղեցւոյ
Հովիւի եւ Ծխական Խորհուրդի
Խորհուրդի՝

Շնորհաւոր Մայրերու Oր

Օn behalf of
Holy Trinity Armenian Church Parish Council and Priest
We would like to wish to all our mothers

Happy, Mother's Day
ՄՕՐ ԱՂՕԹՔԸ
ԱՂՕԹՔԸ
Արարիչ ամենայնի, Տէր Աստուած, շնորհակալ եմ քեզմէ իմ
զաւակներուս համար: Օգնէ ինծի, որ անոնց
նց դաստիարակութեան
գործին
մէջ
միշտ
Քու իմաստութեամբդ,
սիրովդ
ու
համբերութեամբդ
բդ առաջնորդուիմ: Կը պաղատիմ Քեզ Տէր իմ,
պահէ զանոնք
ք Քու պահապան աջի հովանու ներքոյ, հաստատէ
զանոնք Քու ճշմարտութեանդ մէջ եւ թող իրենցմով Քու սուրբ
անունը փառաւորուի: Քու կամքիդ համաձայն պարգեւէ
զաւակներուս իրենց անհրաժեշտը եւ թող Քու բոլոր պարգեւներդ
քեզի ծառայելու համար գործածեն: Կ'աղօթե
Կ'աղօթեմ,
մ, որ զաւակներս
դառնան Քու սիրոյդ
յդ արտայա
արտայայտութիւնը եւ երբեք չտրտմեցնեն
Քեզի: Ամէն:
MOTHER'S PRAYER
Creator of all things our Father, I thank you for my children. Grant me Your
wisdom, love and patience and help me raise them right. Please Lord, protect
them, lead them in your ways and may Your Holy name be glorified through
them. My Lord, provide
rovide their needs according to Thy will
ill and may my children
use Your gifts to serve You. I pray, that they may become the true expressions
expression of
Your love for everyone around them and may they never disappoint You. Amen.
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ԵՐԵՒՈՒՄՆ Ս. ԽԱՉԻ
Ս. Յարութեան տօնին յաջորդող
հինգերորդ

կիրակի

օրը,

մեր

հայրապետներու

տնօրինութեան

համաձայն

Հայաստանեայց

Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կը
յիշատակէ Սուրբ
րբ Խաչի երևման
տօնը, որը Երուսաղէմի
Երուսաղ
մէջ Ս.
Խաչի

նշանի

յիշատակութիւնն
կութիւնն

երեւման
եր
է:

Այս

օրը

հաւատացեալները մէկ անգամ եւս
կը յիշեն Տիրոջ չարչարանքները, անոր խաչելութիւնը, և խաչի վրայ անոր
թափած անմեղ արեան շնորհիւ մարդկային ցեղի փրկութիւնը:
Այս տօնը պատմական դէպքի մը յիշատակութիւնն է: 351 թ. ցերեկուայ
ընթացքին,

երկնքի

վրայ

կ’երեւի
երեւի

լուսաւոր

Խաչ

մը՝

տարածուելով

Գողգոթայէն մինչև Ձիթենեաց լեռը:
մի Կ
Կիւրեղ եպիսկոպոսը նամակ կը գրէ
գր Կ. Պոլսոյ
Այս առիթով Երուսաղէմի
Կոստանդին

կայսեր՝ այդ զարմանալի եր
երեւոյթը
յթը համարելով ուղղափառ

դաւանութեան ճշմարիտ
իտ ըլլալուն ապացոյցը եւ կը յորդորէ անոր
անո հրաժարիլ
արիոսականները պաշտպանել
պաշտպանելէ: Այս դէպքին ականատես կ’ըլլան
ըլլան ոչ միայն
Երուսաղէմի մէջ բնակող քրիստոնեաները, այլև տարբեր դաւանանքներու ու
կրօններու պատկանող մարդիկ: Երկնային հրաշքի շնորհիւ շատեր կը
հաւատան Յիսուսին, կը մկրտուին սուրբ Կիւրեղի ձեռքով՝ անդամագրուելով
Քրիստոսի Եկեղեցւոյ:
Երուսաղէմի Կիւրեղ եպիսկոպոսի այդ նամակը թարգման
թարգմանուած
ուած է հայերէնի
եւ ամէն տարի կ'ընթերցուի
ուի Ս. Խաչի երեւման տօնին: Ս. Յարութ
արութեան տօնի
շարժականութեան
ան պատճառ
պատճառաւ Ս. Խաչի Երեւման տօնը կրնայ
նայ հանդիպիլ
Ապրիլ 19-էն մինչեւ Մայիս
այիս 23-ը:
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APPARITION OF THE CROSS
This

Sunday,

May

14,

the

Armenian

Church

commemorates the Feast of the Apparition of the Cross
(Yerevoumun Sourp Khatchi). The Apparition of the Holy
Cross is the first feast dedicated to the Holy Cross in the
Armenian liturgical calendar.
This feast is celebrated in remembrance of the appearance
of the sign of the cross over the city of Jerusalem in 351 that remained in the sky
for several hours. The apparition extended from Golgotha to the Mount of Olives
(about two miles), and was seen by everyone in Jerusalem. The Patriarch of
Jerusalem, Cyril wrote a letter to Emperor Constantine of Byzantium wherein he
describes the miraculous and beautiful scene and used this occasion to remind
Emperor of his father’s (Constantine the Great) orthodox faith. Cyril said the
Apparition was a further reason to return to orthodoxy and to stop defending the
heretical movement of Aryanism
Aryanism.
Traditionally, the Armenian translation of Cyril’s message is read on this feast day
during the Antasdan prior to the Gospel lection. This event is celebrated by the
Armenian and Greek churches. The Greeks observe it on the fixed date of May 7,
while the Armenian date is moveable depending on the date of Easter and nay fall
from April 19-May 23.. It is celebrated 28 days after the Easter Sunday.
Sunday
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Մի ոմն՝
իր հարազատներու յիշատակին

Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

"Ken's Flowers on Avenue
Avenue""

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by

Anonymous
In Loving memory of their deceased loved ones
Altar Flowers provided b
by

"Ken's Flowers on Avenue
Avenue""
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ՄՕՐ ՁԵՌՔԵՐԸ

Պարույր Սեւակ

Այս ձեռքերը` մօ՜ր ձեռքերը,
Հինաւուրց ու նոր ձեռքերը…
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Պսակուելիս ո՜նց են պարել այս ձեռքերը`
Ի՜նչ նազանքով ,
Երազանքո՜վ:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Լոյսը մինչեւ լոյս չեն մարել այս ձեռքերը,
Առաջնեկն է երբ որ ծնուել,
Նրա արդար կաթով սնուել:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Զրկանք կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը
Ծով լռութեա՜մբ,
Համբերութեա՜մբ:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը…
Երկինք պարզուած սիւն են դարձել այս ձեռքերը,
Որ չփլուի իր տան սիւնը`
Որդին կռուից դառնայ տունը:
Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը՝
Մինչեւ տատի ձեռք են դառել այս ձեռքերը,
Այս ձեռքերը` ուժը հատած,
Բայց թոռան հետ նոր ուժ գտած…
Քար են շրջել, սար են շարժել այս ձեռքերը…
Ինչե՜ր, ինչե՜ր, ինչե՜ր չարժեն այս ձեռքերը`
Նո՞ւրբ ձեռքերը,
Սո՜ւրբ ձեռքերը:
…Եկէք այսօր մենք համբուրենք որդիաբար
Մեզ աշխարհում ծնած, սնած,
Մեզ աշխարհում շահած, պահած,
Մեզնից երբեք չկշտացած,
Փոշի սրբող, լուացք անող,
Անվերջ դատող, անվերջ բանող
Ա՛յս ձեռքերը`
Թող որ ճաքած ու կոշտացած,
Բայց մեզ համար մետաքսի պէս
Խա՜ս ձեռքերը…
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REMINDER
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 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
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 offi
office during the week at 416-431
431-3001.
CHURCH EVENTS
Tuesdays &
Fridays

Sassoun Dance Ensemble Practices at church
Juniors and Seniors
Seniors,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

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 churc
church.

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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MOTHER'S DAY IN CANADA
This Sunday May 14, we celebrate Mother's D
Day. The Mother’s Day date in Canada
is on the second Sunday of May each year. It is a day meant to honour our mothers
and appreciate their role in their families as well as in the society.
Early celebrations of Mother’s Day originated from the United States.
States Carnations
are a popular Mother's Day symbol in both Canada and the United States.
Mother's Day is not a statutory holiday in Canada, but it falls on a Sunday, when
many organizations, schools, and government offices are closed and we have more
mo
opportunity to spend time with our mothers or take them oout
ut for a treat. Even
though it is nice to give gifts to our mothers, it is very important to spend some
extra time with our moms, give them a hug, tel
telll them how much we love them,
thank them for their love and care and how much we appreciate them for helping,
comforting and guidingg us through life’s challenges.
Mother’s Day is celebrated in many countries around the world and falls
fall on
different days depending on the country
country.. It is held on the second Sunday of May in
many countries, such as Australia
Australia, Canada and the United States. In Armenia the
mother's Day is celebrated on April 7, on the feast day of Annunciation of Virgin
the Mary. In middle eastern countries such as Lebanon and Syria Mother's Day is
celebrated on March 21. In Catholic church the whole month of May has been
dedicated to the Holy Mother
other of God
God- the Virgin Mary.
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THE KISS OF PEACE
The GIVER says
says: Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
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. ՊԱՏԱՐԱԳԻ 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 usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus
koheepareesnagadarsestseh.
May the Lord gra
grant
nt 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
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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Nathalie
Balabanian
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