Մայիս 8, 2016 - May 8,
8, 2016

ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ - SECOND PALM SUNDAY
Synaxis readings
Acts 23:12
23:12-35; 1 John 5:13-21; John 12:12-23
Ճաշու ընթերցուածներ.
Գործք ԻԳ. 12
12-35, Ա. Յովհ. Ե. 13-21, Յովհ. ԺԲ.12-23
23

Մենք՝ հայերս, մեր նախնիներով հպարտ ըլլալու բազմաթիւ պատճառներ
ունինք: Ուրեմն եկէք այնպէս ապրի
ապրինք
նք մեր կեանքը, որ գալիք սերունդներն ալ
իրե'նց նախնիներով հպարտանան......... (Վազգէն Ա Կաթողիկոս)
We,, Armenians, have many reasons to be proud of our ancestors. Therefore, let us live
our lives in a way that our future generations may be proud of their ancestors….
(Catholicos Vasken I)
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻ HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Toronto,
Toronto, Ont. M1G 3T5
Tel: (416) 431431-3001
www.torontoarmenianchurch.com
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Յանուն Ս. Երրորդութիւն Հայց.Առաք. Եկեղեցւոյ
Հովիւի եւ Ծխական 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
SECOND PALM SUNDAY
This Sunday May 8, the Armenian Apostolic
Church celebrates the Second Palm Sunday. This
holiday is named after the Palm Sunday and the
church service is similar and the same hymns are
read. On Palm Sunday we celebrate Christ's
triumphant entry into Jerus
Jerusalem where people
welcomed Him with palms, olive branches and
cries of Hosanna. On Second Palm Sunday we
celebrate Ascended Christ's triumphant entry into
heavenly Jerusalem, where He is greeted with
praise and delight by angels. Specific only to the Armen
Armenian
ian church, the Second Palm
Sunday was established by Catholicos Gregory II Vegayaser and is based on a
marvelous event from the history of our church
church.
According to tradition, during St. Gregory the Illuminator’s imprisonment in the
pit, every day he was visited by the same angel. However one day, the angel did not
come. The following morning, St. Gregory asked him about the reason for his absence.
The
he angel responded, that during His Ascension, Christ had passed through the 9
ranks of the Angels, and they celebrate that feast every year. The angel visiting St.
Gregory was from the fourth rank of angelic hosts, therefore, his rank of angels
commemorates
tes and celebrates Christ’s Ascension to heaven on the fourth day
following the Ascension.
The Second Palm
alm Sunday falls on the fourth day following the Ascension of our
Lord, has a 35 days movability and meets from May 3 to June 6.
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
Այս Կիրակի Մայիս 88-ին,
ին, Հայց. Առաք. Եկեղեցին կը տօնէ
Երկրորդ Ծաղկազարդը: Այս տօնի անուանումն
առնուած է Ս. Յարութեան տօնին նախորդող
Կիրակիի՝
Ծաղկազարդի
օրինակով:
Եթէ
Ծաղկազարդի տօնը կը խորհրդանշէ Քրիստոսի
Ք
յաղթական մուտքը Երուսաղ
Երուսաղէմ,
մ, ուր մարդիկ Տէրոջը
ցնծութեամբ կը դիմաւորէին, ապա
Երկրորդ
Ծաղկազարդը կը յիշատակէ համբարձեալ Քրիստոսի
մուտքը Վերին Երուսաղէմ, ուր Աստուածորդուն
փառաբանութեամբ կը դիմաւորէին հրեշտակները:
Երկրորդ Ծա
Ծաղկազարդը
ղկազարդը եկեղեցական տօնացոյցի մէջ
մ
հաստատուած է Գրիգոր Բ
Բ. Վկայասէր Կաթողիկոսի կողմէ եւ զայն կը տօնէ
միայն Հայ եկեղեցին: Այս օրը շատ ն
նմանութիւններ
ւններ ունի առաջին
Ծաղկազարդին, քանի որ նոյն պաշտամունքը կը մատուցուի,
մատուցուի կ'ընթերցուին
նոյն շարականները:Երկրորդ Ծաղկազարդի առիթով մեզի հասած է սքանչելի
աւանդութիւն մը հայոց պատմութեան էջերէն. «Մեր հաւատքի Հայրը Ս. Գրիգոր

Լուսաւորիչ,, իր խոր վիրապային բանտարկութեան ընթացքին
ընթացքին,, կը վայելէ
Լուսաւորիչ
այցելութիւնը եւ ներկայութիւնը երկնային էակի մը:
մը: Կը պատահի որ
հրեշտակը.. ու յաջորդ օրը երբ
Համբարձման չորրորդ օրը բացակայի այդ հրեշտակը
բացատրէ,, որ ամէն տարի
Լուսաւորիչ կը հարցնէ պատճառը՝ Հրեշտակը կը բացատրէ
համար,, ինը օրեր
Քրիստոսի երկինք յաղթական վերադարձը փառաբանելու համար
շարունակ հանդէսներ կը սարքուին հրեշտակներու ինը դասակարգերու կողմէ։
Եւ որովհետեւ ինք կը պատկանէր հրեշտակաց չորրորդ դասուն
դասուն,, ուստի
ըլլալ,, հանդիսադրելու համար Յիսուսի
պարտաւոր էր այդ օր իր խումբին հետ ըլլալ
Չորրորդ
դ օրը
օրը»»։(Շնորհք Պատրիարք, «Գունագեղ
Գունագեղ Կիրակիներ եւ
երկինք մուտքի Չորրոր
Հոգեգալուստ»): Ներսէս Շնորհալիի եղբօր՝
Գրիգոր Գ.
Գ Պահլաւունի
Կաթողիկոսի (1113(1113-1166) գրած «Մեծահրաշ այս խորհուրդ» շարականը օրուայ
ընթերցուող շարականներէն է եւ նուիրուած է
այս գեղեցիկ ազգային
աւանդութիւնը: Երկրորդ Ծաղկազարդը կը հանդիպի Հոգեգալստեան
Հոգեգալ
տօնին
յաջորդող Կիրակիին, կամ Զատկուայ եօթերորդ Կիրակիին եւ ունի 35 օրուայ
շարժականութիւն (Մայիս 3--էն Յունիս 6-ը):
Գրիգոր
Բ.
կաթողիկոսը
(1066ինքզինքը
նուիրած
է
1066-1105)
կրօնաւորական բարեպաշտութեան եւ գրական աշխատութիւններու:
Կաթողիկոսը յոյն եւ ասորի աղբիւրներէն հայերէնի թարգմանած է
մարտիրոսներու վկայաբանութիււնները եւ այդ իսկ պատճառով
ստացած է Վկայասէր մականունը:
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս Առաւել
Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............
Սերոբ Սէմիրամիս
Serope Semiramis
Վազգէն Մուշլըեան
Vasken Musliyan
Մուշլըեան եւ Մարտիկեան ընտանիքներու ննջեցելոց
The deceased members of Musliyan and Mardikian Families

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ ողբացեալ
Սերոբ Սէմիրամիսի յիշատակին` իր հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Serope
Semiramis by his loved ones.
ՄՕՐ ԱՂՕԹՔԸ
ԱՂՕԹՔԸ
Արարիչ ամենայնի, Տէր Աստուած, շնորհակալ եմ քեզմէ իմ
զաւակներուս համար: Օգնէ ինծի, որ իրենց դաստիարակութեան
գործին
մէջ
միշտ
Քու իմաստութեամբդ,
սիրովդ
ու
համբերութեամբդ
բդ առաջնորդուիմ: Կը պաղատիմ Քեզ Տէր իմ,
պահէ անոնք
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
ք չտրտմեցնեն
չտրտմեցն
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. Provide their needs, O Lord, according to Thy Will and may my children
use Your gifts to serve You.
ou. I pray, that they may become the true expression of
Your love for everyone around them and may they never disappoint You. Amen.
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SCHEDULE OF CHURCH EVENTS
May 7, 2016

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

May 15, 2016

Newcomer's Gathering organized by Armenian Family Support
Services. Following the Divine Liturgy in 'Magaros Artinian'
Hall
10th Annual Yerevan Night
Night,, organized by Hayreniq Association
in “Magaros Artinian” Hall
Senior's
Senior's Day Celebration.
Celebration.
Divine Liturgy at 11:00 a.m. Following the service Luncheon &
Cultural Program in Magaros Artinian Hall organized by the Senior's
Visitation Committee of Holy Trinity Armenian Church

May 21,
21, 2016
June 23,
23, 2016

CHURCH MEMBERSHIP
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.
Church.We
We encourage our existing members
to consider paying annual Membership dues for the year 201
2016.. ($60.00 for adults and
$30.00 for students 18years and older) at their earliest convenience.
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 to obtain the membership application and for
additional information contactt the church office during the week.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
Սաթուրի ընտանիք
Խորանի Ծաղիկները՝ "FLOW" Ծաղկանոց

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by
Satouri Family
Altar Flowers by
"FLOW"
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ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու,
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու
համար ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ
գրասենեակ՝ 416
416-431-3001 կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյ
օրացոյցէն:
ALTAR FLOWERS
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
416-431
431-3001 ext 222 or
chose a week on a calendar at the Donation table in the church lobby.

DATE

FEAST DAYS
MAY, 2016
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Second Palm Sunday

15

Pentecost (Eve of the Fast of Elijah)

22

First Sunday after Pentecost
(Beginning of Sundays of Resurrection)

23

Sts. Hripsimiank

24

Sts. Gayaniank

26

St. John the Baptist

28

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

29

Second Sunday after Pentecost
Feast of Holy Echmiadzin

30

The Holy Children of Bethlehem

31

Sts. Nooneh and Maneh the Virgins

THE KISS OF PEACE
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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
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ
Օրհնեցից ըզՏէր 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 praise shall be at all times in my mouth.
mouth
DURING 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).
WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE
LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU SAY:Heeshestzeh
SAY:Heeshestzeh Der zamenaym Badarakus koh.
Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո:
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS: Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus
koh ee parees na gadarsestseh.
Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս քո ի բարիս նա
կատարեսցէ:
May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all your counsel in
goodness.(Psalm 20:4)

7

8

9

