
 

Մայիս 7Մայիս 7Մայիս 7Մայիս 7

Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆԱՑ Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆԱՑ Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆԱՑ Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՆԱՆԱՑ 

 Գործք 13:16Գործք 13:16Գործք 13:16Գործք 13:16----43434343
 

Acts 13:16Acts 13:16Acts 13:16Acts 13:16

Ուրեմն, ի՛նչպէս ընդունեցիք Քրիստոս Յիսու
արմատացած ու շինուած անոր վրայ, եւ հաստատուած հաւատքին մէջ՝ 
ինչպէս սորվեցաք, ու ճոխացէ՛ք անոր մէջ շնորհակալութեամբ: (Կող. 
 
So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, 
rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and 
overflowing with thankfulness.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ուրեմն, ի՛նչպէս ընդունեցիք Քրիստոս Յիսուս Տէրը՝ ա՛յնպէս ընթացէք անով, 
արմատացած ու շինուած անոր վրայ, եւ հաստատուած հաւատքին մէջ՝ 
ինչպէս սորվեցաք, ու ճոխացէ՛ք անոր մէջ շնորհակալութեամբ: (Կող. 

So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, 
nd built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and 

overflowing with thankfulness.(Col. 2:6-7) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ս Տէրը՝ ա՛յնպէս ընթացէք անով, 
արմատացած ու շինուած անոր վրայ, եւ հաստատուած հաւատքին մէջ՝ 
ինչպէս սորվեցաք, ու ճոխացէ՛ք անոր մէջ շնորհակալութեամբ: (Կող. 2:6-7) 

So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, 
nd built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............

 
Ռուբիկ Փիրջահան 

Վահրամ Կարապետյան 

Րօզէմիլա  Աւանէսի-Մնացականեան

Պէվըրլի Քէօփրիւլեան 

Կարապետ եւ Ռօզալի  Քէօփրիւլեան

Լութֆիկ Քէօփրիւլեան 

Բաթրիկ Քէօփրիւլեան 

Վազգէն Մուշլըեան 

Մուշլեըան եւ Մարտիկեան 
ընտանիքներու ննջեցելոց 

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուր
Ռուբիկ Փիրջահանի Ռուբիկ Փիրջահանի Ռուբիկ Փիրջահանի Ռուբիկ Փիրջահանի յիշատակին`իր հարազատներու կողմէ:

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late 
Pirdjahan Pirdjahan Pirdjahan Pirdjahan by  his loved ones. 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ

    իր հարազատներու յիշատակինիր հարազատներու յիշատակինիր հարազատներու յիշատակինիր հարազատներու յիշատակին

Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin

In Loving memory of their deceased loved onesIn Loving memory of their deceased loved onesIn Loving memory of their deceased loved onesIn Loving memory of their deceased loved ones

Altar Flowers provided b
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Robik Pirdjahan 

Vahram Karapetyan 

Մնացականեան Rosemila Avanessy-Mnatsakanian

Beverly Keoprulian 

ալի  Քէօփրիւլեան Garabed & Rosali Keoprulian

Ludwig Keoprulian  

Patrick Keoprulian 

Vasken Musluyan 

Մուշլեըան եւ Մարտիկեան 
 

The deceased members of Musluyan & 
Mardigian Families 

 
Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ 

յիշատակին`իր հարազատներու կողմէ: 

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late 
 

    

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

իր հարազատներու յիշատակինիր հարազատներու յիշատակինիր հարազատներու յիշատակինիր հարազատներու յիշատակին    
    

Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝ 
""""Flowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the World""""    

  
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin  are sponsored by

Anonymous Anonymous Anonymous Anonymous     
In Loving memory of their deceased loved onesIn Loving memory of their deceased loved onesIn Loving memory of their deceased loved onesIn Loving memory of their deceased loved ones    

    

Altar Flowers provided by  
""""Flowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the World"""" 
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Mnatsakanian 

Garabed & Rosali Keoprulian 

The deceased members of Musluyan & 

ճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ ողբացեալ     

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Robik Robik Robik Robik 

թերթիկի նուիրատու՝ 

are sponsored by 



 

Հայց. Առաք. Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի 
շրջանի Դ կիրակին կ'անուանէ
տարի Մայիս  
Յիսուս Քրիստոսի արեամբ հաստատուեցաւ: 
Կարմիր կիրակին կը կոչուի նաեւ Նահատակաց կ
Սրբոց Կիրակի քանզի  կարմիրը նաեւ Քրիստոսի 
եկեղեցւոյ եւ հաւատքի համար մարտիրոսացած 
նահատակներու սուրբ արեան խորհրդանիշն է:
 
Յայտնի է, որ կարմիր գոյնը առհասարակ պայքարի 

խորհրդանշան է: Ու այս Կիրակիի
քրիստոնէական կեանքն ալ
չարիքներու, մոլութիւններու
 
Այս կիրակին իրեն յատուկ շարական չունի, սակայն սովորութեան 
համաձայն շատ եկեղեցիներէն ներս եկեղեցւոյ վարագոյրը, պատարագիչին 
զգեստը, դպիրներու շապիկը օրու
կ'ըլլան: Կարմիր կիրակին 
Զատկուայ տօնի նմանութեա

 In the Calendar of the Armenian Church, the third Sunday following the Glorious 
Resurrection of Our Lord Jesus Christ is known as Red Sunday, this yea
One of the symbolic meanings of 
symbolizes the blood of the holy martyrs who sacrificed their lives for Christ, His 
Holy Church, and their Christian faith. 
 
It is known that the color red is a symbol of the struggle as well. This Sunday is 
called "red" as a reminder to us, that Christian life is a struggle against evil
temptations of this world. The Red Sunday is a reminder for ourselv
steadfast in the Lord, and to continue to lead our lives in goodness and 
righteousness.  
 
There is no special church hymn for this Sunday, but in many churches it is a 
custom to have the church veil, the attire of priest and deacons in red col
Sunday comes 22 days after Easter and is a movable feast 

ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ    
    

Հայց. Առաք. Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի 
շրջանի Դ կիրակին կ'անուանէ Կարմիր Կիրակի, այս 
տարի Մայիս  7-ին:  Ան կը խոհրդանշէ, թէ եկեղեցին 
Յիսուս Քրիստոսի արեամբ հաստատուեցաւ: 
Կարմիր կիրակին կը կոչուի նաեւ Նահատակաց կ
Սրբոց Կիրակի քանզի  կարմիրը նաեւ Քրիստոսի 
եկեղեցւոյ եւ հաւատքի համար մարտիրոսացած 
նահատակներու սուրբ արեան խորհրդանիշն է:

Յայտնի է, որ կարմիր գոյնը առհասարակ պայքարի 
Կիրակիի «կարմիր» անունը կը յիշեցնէ
ալ պայքար է աշխարհին մէջ գոյութիւն

մոլութիւններու եւ գայթակղութիւններու դէմ:  

Այս կիրակին իրեն յատուկ շարական չունի, սակայն սովորութեան 
համաձայն շատ եկեղեցիներէն ներս եկեղեցւոյ վարագոյրը, պատարագիչին 
զգեստը, դպիրներու շապիկը օրուան համապատասխան կարմիր 

 կը հանդիպի Ս. Յարութեան տօնէն 22 օր յետոյ եւ 
Զատկուայ տօնի նմանութեամբ ունի 35 օրերու շարժականութիւն

    
RED SUNDAYRED SUNDAYRED SUNDAYRED SUNDAY    

    
In the Calendar of the Armenian Church, the third Sunday following the Glorious 

f Our Lord Jesus Christ is known as Red Sunday, this yea
One of the symbolic meanings of Red Sunday is  the colour  of Christ's blood. It also 
symbolizes the blood of the holy martyrs who sacrificed their lives for Christ, His 

r Christian faith.  

It is known that the color red is a symbol of the struggle as well. This Sunday is 
called "red" as a reminder to us, that Christian life is a struggle against evil

of this world. The Red Sunday is a reminder for ourselv
steadfast in the Lord, and to continue to lead our lives in goodness and 

There is no special church hymn for this Sunday, but in many churches it is a 
custom to have the church veil, the attire of priest and deacons in red col

22 days after Easter and is a movable feast just like Easter.
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Հայց. Առաք. Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի ՅՅՅՅինանց 
Կարմիր Կիրակի, այս 

ին:  Ան կը խոհրդանշէ, թէ եկեղեցին 
Յիսուս Քրիստոսի արեամբ հաստատուեցաւ: 
Կարմիր կիրակին կը կոչուի նաեւ Նահատակաց կամ 
Սրբոց Կիրակի քանզի  կարմիրը նաեւ Քրիստոսի 
եկեղեցւոյ եւ հաւատքի համար մարտիրոսացած 
նահատակներու սուրբ արեան խորհրդանիշն է: 

Յայտնի է, որ կարմիր գոյնը առհասարակ պայքարի 
յիշեցնէ մեզի, որ 

գոյութիւն ունեցող 

Այս կիրակին իրեն յատուկ շարական չունի, սակայն սովորութեան 
համաձայն շատ եկեղեցիներէն ներս եկեղեցւոյ վարագոյրը, պատարագիչին 

ապատասխան կարմիր գոյն 
կը հանդիպի Ս. Յարութեան տօնէն 22 օր յետոյ եւ 

մբ ունի 35 օրերու շարժականութիւն։ 

In the Calendar of the Armenian Church, the third Sunday following the Glorious 
f Our Lord Jesus Christ is known as Red Sunday, this year May 7. 

of Christ's blood. It also 
symbolizes the blood of the holy martyrs who sacrificed their lives for Christ, His 

It is known that the color red is a symbol of the struggle as well. This Sunday is 
called "red" as a reminder to us, that Christian life is a struggle against evil and 

of this world. The Red Sunday is a reminder for ourselves to remain 
steadfast in the Lord, and to continue to lead our lives in goodness and 

There is no special church hymn for this Sunday, but in many churches it is a 
custom to have the church veil, the attire of priest and deacons in red colour. Red 

just like Easter. 



 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
 
Ժամանակին, պսակի արարողութեան
կանաչ ու կարմիր կը
արգասաւորութեան 
Իրանահայերու մէջ այսօր 
պսակի ընթացքին նորապսակներու
պարանոցի շուրջը կանաչ 
կապելը: Սովորութիւն 
արարողութենէ 
ծիսակատարութեամբ կանաչ
 
Ժողովրդական լեզուով մէկու մը կ
ամուսնացնել: 
 
Կարմիր կիրակին կը կազմէ զատկական տօնական հանդիսութիւններու 
շարունակութիւնը: Կը բնութագրուի ծիսական ուտ
հաւկիթներ, եւայլն), ուխտագնացութեամբ, մատաղով:
որոնք առիթը չէին ունեց
յաջորդ  Կիրակի՝ Կարմիր Կիրակիին 
կը տօնէին  խնջոյքներով  ու  նուագով:
 

In parts of Armenia it was customary to put festively decorated 
red and green ribbons over the shoulders of newlyweds during 
their wedding ceremony. It was considered a symbol of 
prosperity. After the wedding there was a s
take off the ribbons. Till this day, Iranian Armenians keep this 
interesting tradition. 
 
According to the Armenian folk traditions t
Red meant f
    

The Red Sunday is a continuation of Easter ce
foods and pilgrimages to monasteries and 
a chance to go on a pilgrimage on Green Sunday, would do that on Red Sunday 
instead.  

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ    

արարողութեան ընթացքին, 
կը  կապէին որպէս 

խորհրդանիշ: 
 ալ սովորութիւն կայ 

նորապսակներու ուսէն կամ 
 ու կարմիր ժապաւէն 

 էր նաեւ պսակի 
ետք յատուկ 

կանաչ-կարմիրը վերցնելը:   

Ժողովրդական լեզուով մէկու մը կանաչ-կարմիր կապիլ կը նշանակէր

Կարմիր կիրակին կը կազմէ զատկական տօնական հանդիսութիւններու 
նութագրուի ծիսական ուտեստով (կարմիր, կանաչ 

եւայլն), ուխտագնացութեամբ, մատաղով: Այն ուխտաւորները, 
ն ունեցած Կանաչ կիրակի օրը ուխտավայր երթ

յաջորդ  Կիրակի՝ Կարմիր Կիրակիին օրը կ'երթային ուխտագնացութեան եւ 
ու  նուագով: 

 
FOLK TRADITIONSFOLK TRADITIONSFOLK TRADITIONSFOLK TRADITIONS    

In parts of Armenia it was customary to put festively decorated 
red and green ribbons over the shoulders of newlyweds during 
their wedding ceremony. It was considered a symbol of 
prosperity. After the wedding there was a special ceremony to 
take off the ribbons. Till this day, Iranian Armenians keep this 
interesting tradition.  

According to the Armenian folk traditions to tie the Green and 
t for someone to get married. 

he Red Sunday is a continuation of Easter celebrations and is celebrated by special 
monasteries and churches. The pilgrims, that did not have 

a chance to go on a pilgrimage on Green Sunday, would do that on Red Sunday 

4 

կը նշանակէր անոր 

Կարմիր կիրակին կը կազմէ զատկական տօնական հանդիսութիւններու 
եստով (կարմիր, կանաչ 

ն ուխտաւորները, 
ած Կանաչ կիրակի օրը ուխտավայր երթալու, 

կ'երթային ուխտագնացութեան եւ 

In parts of Armenia it was customary to put festively decorated 
red and green ribbons over the shoulders of newlyweds during 
their wedding ceremony. It was considered a symbol of 

pecial ceremony to 
take off the ribbons. Till this day, Iranian Armenians keep this 

o tie the Green and 

lebrations and is celebrated by special 
The pilgrims, that did not have 

a chance to go on a pilgrimage on Green Sunday, would do that on Red Sunday 



 

ԳԳԳԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................ԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................ԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................ԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................
Հայ եկեղեցւոյ  սովորութեան համաձայ
ատենը խաչին համար 
սպիտակ թելերէ  հիւսուած նարօ
ճերմակ գոյները կը խորհրդանշ
կողէն հոսած արիւնն ու ջո
նիզակած են խաչին վրայ եղած ժամանակ (ե
եռամեծ վարդապետ Ս. Գրիգոր Տաթեւացիի յիշատակութեամբ  
գոյնք որակացն կարմիր եւ սպիտակ՝ արեանն եւ ջրոյն ունին զխորհուրդ 
բղխեալ՝ ի կենարար կողէն Քրիստոսի. որով միացեալ պսակեց
սուրբ»):  Հայ եկեղեցական մատենագրութե
Ս. Մկրտութեան խորհուրդ, 
 
DID YOU KNOW?......................DID YOU KNOW?......................DID YOU KNOW?......................DID YOU KNOW?......................
According to the traditions of 
sacrament of Baptism, the Narod is used for the cross
and white strings. According to St. Krikor of Datev the red and white colours of 
narod  symbolize the Blood and the water, that flowed  
Christ, when one of the soldiers pierced Him with a spear while on the cross.
Armenian church bibliography the water is associated to the sacrament of Baptism 
and the blood with the Holy Communion.

ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Դուն սուրբդ եւ կատարեալդ
կը ճանչնաս մեզ, որ ամէն
Մեր հացի պայքարէն, մեր
պակասէն կը ծնին այնպիսի
անհնարին կը թուի մեզ երբեմն
յաղթութիւն խոստացար ա
կ’ապաւինին: Մեզի ներշնչում
Յիսուս Քրիստոս: Ամէն: 

O Holy and Consummate Lord, who was tempted on earth,  you truly know us and 
how every day we make mistakes and are subjecte
for living, our ambitions, the lack of our faith put us in situations, which 
sometimes seems impossible to overcome. But you were victorious  and promised a 
victory to those who would follow your path and will submit themselv
Lord Jesus Christ, please guide us into your ways. Amen.

ԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................ԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................ԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................ԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................    
Հայ եկեղեցւոյ  սովորութեան համաձայն Ս. Մկրտութեան 

  կը գործածուի կարմիր ու 
սպիտակ թելերէ  հիւսուած նարօտը: Նարօտի կարմիր եւ 

կը խորհրդանշեն խաչի վրայ Քրիստոսի 
ւնն ու ջուրը , երբ զինուորները զինք 

զակած են խաչին վրայ եղած ժամանակ (եկեղեցւոյ 
Ս. Գրիգոր Տաթեւացիի յիշատակութեամբ  

գոյնք որակացն կարմիր եւ սպիտակ՝ արեանն եւ ջրոյն ունին զխորհուրդ 
բղխեալ՝ ի կենարար կողէն Քրիստոսի. որով միացեալ պսակեց

եկեղեցական մատենագրութեան մէջ ջուրն ընկալուած է իբրեւ 
ան խորհուրդ, իսկ արիւնը` Ս. Հաղորդութեան:  

DID YOU KNOW?......................DID YOU KNOW?......................DID YOU KNOW?......................DID YOU KNOW?......................    
According to the traditions of Armenian Apostolic Holy church, during the 

the Narod is used for the cross. Narod  is braided from red, 
According to St. Krikor of Datev the red and white colours of 

narod  symbolize the Blood and the water, that flowed   from the side of Jesus 
oldiers pierced Him with a spear while on the cross.

Armenian church bibliography the water is associated to the sacrament of Baptism 
and the blood with the Holy Communion. 

 

    

ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ    
կատարեալդ, որ փորձուեցար երկրիս վրայ, ո՛րչափ

ամէն օր ենթակայ ենք փորձուելու եւ սխալելու
մեր փառասիրութիւններէն, մեր հաւատքի

այնպիսի կացութիւններ որոնց դիմադրել
երբեմն: Բայց դուն որ յաղթել կրցար
անոնց որ քու ճամբովդ կը քալեն 

ներշնչում եւ առաջնորդութիւն եղիր, 

DAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRER    
O Holy and Consummate Lord, who was tempted on earth,  you truly know us and 
how every day we make mistakes and are subjected to temptations. Our struggle 

the lack of our faith put us in situations, which 
sometimes seems impossible to overcome. But you were victorious  and promised a 
victory to those who would follow your path and will submit themselv
Lord Jesus Christ, please guide us into your ways. Amen. 
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Ս. Գրիգոր Տաթեւացիի յիշատակութեամբ  «Նարօտին 
գոյնք որակացն կարմիր եւ սպիտակ՝ արեանն եւ ջրոյն ունին զխորհուրդ 
բղխեալ՝ ի կենարար կողէն Քրիստոսի. որով միացեալ պսակեցաւ եկեղեցի 

ան մէջ ջուրն ընկալուած է իբրեւ 

church, during the 
Narod  is braided from red, 

According to St. Krikor of Datev the red and white colours of 
from the side of Jesus 

oldiers pierced Him with a spear while on the cross. In 
Armenian church bibliography the water is associated to the sacrament of Baptism 

ո՛րչափ լաւ 
սխալելու: 
հաւատքի 
դիմադրել 

կրցար, նաեւ 
 եւ քեզի 

, ո՛վ Տէր 

O Holy and Consummate Lord, who was tempted on earth,  you truly know us and 
d to temptations. Our struggle 

the lack of our faith put us in situations, which 
sometimes seems impossible to overcome. But you were victorious  and promised a 
victory to those who would follow your path and will submit themselves to you. O 



 

REMINDERREMINDERREMINDERREMINDER
Pleasebe advised that the Holy Trinity Armenian Church 
Annual Membership Meeting that will take place on 
7, 2017 at 1:30 p.m. in “Magaros7, 2017 at 1:30 p.m. in “Magaros7, 2017 at 1:30 p.m. in “Magaros7, 2017 at 1:30 p.m. in “Magaros
encourage all dues paying members
 

Reminder: Reminder: Reminder: 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.  
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 
Membership Meeting ($70.00 for adults and $30.00 for students 18ye
Thank you.    

Tuesdays & Tuesdays & Tuesdays & Tuesdays & 
FridaysFridaysFridaysFridays    

Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church 
Juniors and Seniors

Every Every Every Every 
TuesdayTuesdayTuesdayTuesday    

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

Every Every Every Every 
ThursdayThursdayThursdayThursday    

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

Every Every Every Every 
SaturdaySaturdaySaturdaySaturday    

St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool
classes take place at 
25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4
Eastern and Western Armenian class
From September to June

Every SundayEvery SundayEvery SundayEvery Sunday    Sunday School Sunday School Sunday School Sunday School 
Throughout the academic year the classes take place every Sunday 
from 10:30am
level of our church.

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

գրասենեակ՝ 416-431-3001 
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն

 

REMINDERREMINDERREMINDERREMINDER    
the Holy Trinity Armenian Church 94th 

Annual Membership Meeting that will take place on Sunday,Sunday,Sunday,Sunday,MMMMay ay ay ay 
7, 2017 at 1:30 p.m. in “Magaros7, 2017 at 1:30 p.m. in “Magaros7, 2017 at 1:30 p.m. in “Magaros7, 2017 at 1:30 p.m. in “Magaros    Artinian” HallArtinian” HallArtinian” HallArtinian” Hall. We strongly 

dues paying members to be present.    

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 prior to the Annual 

0.00 for adults and $30.00 for students 18ye

 

CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    

Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church     
Juniors and Seniors,Starting at 7:00pm 

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

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

St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool
classes take place at Forest Manor Public School: 
25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4 
Eastern and Western Armenian classes start from 9:30
From September to June. 

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

 

ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ    
էրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու, 

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

3001 կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն  
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն: 
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HTAC Parish Council would like to thank all our members for 
yourcontinuous financial and moral support. We encourage our existing members 

ou 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 

0.00 for adults and $30.00 for students 18years and older). 

St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchoolSt. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool 

es start from 9:30-1:30pm 

Throughout the academic year the classes take place every Sunday 
12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the lower 

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

կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն  
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The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says
Kreesdoseemechmerhaydnetsav
Christ is revealed amongst us.

The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  
Orhnyal eh haydnootyoonunKreesdosee

Blessed is th
 
 
 

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE 

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ

ՅիշեսցէՏէրզամենայնՊատարագսքո
Heeshestzeh Der zamen
May the Lord remember all your offerings.

THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: 
ՏացէքեզՏէրըստսրտիքումեւզամենայնխորհուրդս

քոիբարիսնակատարեսցէ
Datsehkez Der usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus

koheepareesnagadarsestseh.
May the Lord grant you according to your own heart, 
and fulfill all your counsel in goodness.(P

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ 

ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ
oրհնութիւննորաիբերանիմ

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 

I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth

 

 

 

 

THE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACE    
    

The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says:  Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ    
Kreesdoseemechmerhaydnetsav    
Christ is revealed amongst us. 

    
The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  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 WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE 
LITURGYLITURGYLITURGYLITURGY    

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
    

YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:    
ՅիշեսցէՏէրզամենայնՊատարագսքո: 

Heeshestzeh Der zamenaynBadarakuskoh.    
May the Lord remember all your offerings. 

 
THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS:     

ՏացէքեզՏէրըստսրտիքումեւզամենայնխորհուրդս
քոիբարիսնակատարեսցէ: 

Datsehkez Der usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus
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 BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK    

ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ 
ԱՌԱՋԱՌԱՋԱՌԱՋԱՌԱՋ    

ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ, յամենայնժամ, 
րհնութիւննորաիբերանիմ: 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 
peran eem.  

he Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth
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Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի 

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE 

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ    

ՏացէքեզՏէրըստսրտիքումեւզամենայնխորհուրդս 

Datsehkez Der usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus 

May the Lord grant you according to your own heart,  
 

    
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 

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


