CHURCH EVENTS
Nov. 6

Women's Guild Annual Bazaar
In Magaros Artinian Hall, from 12:30 p.m. to 5:00 p.m

Every
Tuesday
& Friday

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

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

Every
Saturday

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School classes
take place at our new location-Forest
Forest Manor Pu
Public School:
25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4
We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes
start 9:30 am - 1:30pm every Saturday throughout the
academic year from September 17-June 17.

Every
Sunday

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2, 2016
2016- OCTOBER 2, 2016
2016
ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ
Ճաշու ընթերցուածներ

ԺԷ.7--14, Բ. Կորնթ. ԺԳ.5
ԺԳ.5--13, Մարկ. ԺԱ.11
ԺԱ.11:27
:27--33
Ես. ԺԷ.7
:27
FOURTH SUNDAY AFTER EXALTATION
Synaxis readings

17:7--14; 2 Cor. 13:5
13:5--13; Mark 11:27
11:27--33
Is. 17:7

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

ոմն՝՝ Եպրաքսեա
Եպրաքսեայյ Իգնաթեւոսեանի յիշատակին
Մի ոմն
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝
աստում՝

world””
“Flowers of the world

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponso
sponsored by

Anonymous in memory of Yepraksya Ignatevosyan
Altar Flowers provided by

world””
“Flowers of the world

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 416-431-3001
3001 ext 222 or chose a
week on a calendar at the Donation table in the church lobby.

Ուրեմն յոյսի Աստուածը թող լեցնէ ձեզ ամէն ուրախութեամբ ու
խաղաղութեամբ՝ ձեր հաւատքին համեմատ, որպէսզի ձեր յոյսը
առատանայ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ:
զօրութեամբ (Հռովմ. 15:13)
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him,
so that you may overflow with hope by the power
power of the Holy
Spirit.
Spirit.(Romans 15:13)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

920 Progress Avenue, Toronto,
Toronto, ON
ON M1G 3T1
3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com
www.TorontoArmenianChurch.com

ՔՐԻՍՏՈՍԻ 72 ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ
Վարագայ Ս. Խաչի տօնին յաջորդող Շաբաթ
օրը, այս տարի Հոկտեմբեր 1-ին,
ին, Հայց. Առաք.
եկեղեցին կը նշէ Քրիստոսի 72 աշակե
աշակերտներու
յիշատակութեան օրը:
Ս. Աւետարանի
համաձայն, Յիսուս Քրիստոս 12 առաքեալներէ
զատ ունեցած է նաեւ 72 աշակերտներ, բայց
Բեթղեհէմի մանուկներու պէս, անոնց բոլորին
ստոյգ անունները միայն Աստուծոյ յայտնի են:
Աւետարաններուն մէջ, «աշակերտ» բառը ընդհանրապէս կը
գործածուի Քրիստոսի բոլոր հետեւորդներու համար
համար: Յիսուս
Քրիստոսն իր առաքեալներուն եւ աշակերտներուն ««իբրեւ գառներ
գայլերու մէջ»՝ երկու-երկու ուղարկեց` քարոզելու Աստուծոյ
Արքայութիւնը` ըսելով. «Ով որ ձեզ լսէ՝ Զիս լսած կ’’ըլլայ, եւ ով որ
ձեզ մերժէ՝ Զիս մերժած կ’ըլլայ, եւ ան որ Ինծի կ'անարգէ՝ զիս
ղրկողը կ'անարգէ» :
Ս. Հայրերու մեկնութեամբ թէ' 12-ին
ին եւ թէ' 72
72-ին նոյն
իշխանութիւնն էր տրուած, միայն 12-ը
ը աւելի մնայուն եղած են ու
միշտ շրջած են Քրիստոսի հետ: Յիսուսի աշակերտներու այս
երկու
խումբերու
քարոզչութեան
նպատակը
Աստուծոյ
Արքայութիւնը աւետելն ու տարածելն էր:
ԳԻՇԵՐՈՒԱՅ ԱՂՕԹՔ
ԱՂՕԹՔ
Պարգեւատու բարիքներու, եւ խաղաղութեան աղբիւր
աղբիւր,
Տէ՜ր,
մեր
Աստուածը.
սատանայական
բոլոր
խռովութիւններէն խաղաղացո՛ւր մեր միտքն ու
խորհուրդները, թէ՛ այս գիշեր եւ թէ՛ ամէն ժամանակ
ժամանակ: Որպէսզի
անցաւոր այս կեանքին մէջ Քեզմով առաջնորդուինք եւ հասնինք
երկնային յաւիտենական թագաւորութեանդ, որ աշխարհի
սկիզբէն իսկ պատրաստեցիր Քու սուրբերուդ համար
համար. եւ անոնց
հետ միասին շնորհակալութիւն յայտնելով փառաւորենք քեզ՝
Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից: Ամէն:
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ .........
Եկեղեցւոյ Ս. Սեղանը միշտ կը գտնուի Արեւելեան կողմը, իսկ
կեդրոնական դուռը` Արևմտեան:
DID YOU KNOW?.....
In our church the Holy Altar is always located on the East
side, and the main church door on the West.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............
Օհաննէս Էօզթօփալ
Ohannes Oztopal
Ղազարոս Ալլահվերտի
Ghazaros Allahverdi
Էօզթօփալ եւ Ալլահվերտի ընտանիքներու ննջեցելոց
The deceased members of Oztopal and Allahverdi families
Սարգիս Սահակեան
Sarkis Sahakian
Մաթեւոս Իսմաիլեան
Matevos Esmailian
Յարութիւն Գայաեան
Haroutiun Kayayan
Արթին եւ Խաթուն Հաճեան
Artin & Khatoun Hajian
Արմօնտ Համբարչեան
Armond Hambarchian
Շեհրան Տէրեան
Shehran Derian
Կարպիս եւ Կիւլքըզ Պօյաճի
Garbis & Gulkiz Boyaci

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալ
Օհաննէս Էօզթօփալի եւ Սարգիս Սահակեանի
յիշատակին` իրենց հարազատներու կողմէ:
կողմէ
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for
late Ohannes
Ohannes Oztopal and Sarkis Sahakian by their loved ones.
REMEMBRANCE OF 72 HOLY DISCIPLES OF CHRIST
On Saturday following the Feast of the Holy
Cross of Varak the Armenian Church remembers
the 72 disciples of Jesus Christ. This year it falls
on
October
1
1.
According to Holy Bible in addition to 12 apostles
Jesus Christ's also had 72 disciples, but
unfortunately their names are not mentioned in
the Holy Bible. Like the Children of Bethlehem, all their names are
known only to God. In the New Testament the word
w
“disciple” is used
of the followers of the Jesus Christ. Christ sent out his apostles and
disciples “like lambs among wolves” two by two, to go ahead of him to
every town and place where he himself was about to go, saying them:
“Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me;
and whoever rejects me rejects the one who sent me…” (Luke 10:16).

seventy--two returned with joy and said, “Lord, even the demons
The seventy
submit to us in your name.”

trample
He replied, “I have given you authority to tr
ample on snakes and
scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm
you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice
that your names are written in heaven.” (Luke 10: 1-20).
These disciples remained true to the Lord and their calling, and spread
the Gospel. According to Holy Fathers both 12 and both 72 given almost
the same authority, except the 12 were always travelled and stayed with
Jesus. During the Divine Liturgy all 72 disciples are remembered
collectively.
ՄԱՍ
Մասը տարբեր է Հաղորդութեան նշխարհէն: Ան
բարակ հաց մըն է, առանց պատկերի, որ
կ'օրհնուի Ս. Պատարագի ժամանակ եւ վերջը կը
բաշխուի ժողովուրդին եւ յատկապէս անոնց,
որոնք այդ օրը Սուրբ Հաղորդութիւն չեն
ստացած: Այսպէսով անոնք ալ հաղորդակից կը
դառնան Ս. Խորհուրդին:
Հաւատացեալները մասը կը ստանան իրենց աջ
ձեռքի երեսին վրայ եւ համբուրելէ ետք բերաննին
կը դնեն։ Մասը խորհրդանիշ է
Ս. Սեղանի
ն: Անոր համար մաս բաշխողը
օրհնութիւններուն:
կ՛ըսէ,
• սա եղիցի քեզ մաս եւ բաժին ի Ս. Պատարագի
իսկ ստացողը կը պատասխանէ
• բաժին իմ եղիցի ի Տէր յաւիտեան։

MAHS
Mahs is different from Sacramental Wafer (nshkhar) . It is a thin
unleavened bread made without an image and is blessed at the church.
At the end of Liturgy, it is distributed to the people, especially to those
who did not receive a Holy Communion. Mahs
ahs is a symbol, a part from
the blessings of the Holy Altar. Therefore the giver says:
• May this be to you a share and portion of the Holy Sacrifice
And the receiver answers:
• My portion is God forever.

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՐՁ
ՀԱՆԴԵՐՁ
Հողաթափ: Եկեղեցւոյ սպասաււորները Ս.
Սեղան կը բարձրանան ոչ թէ կօշիկներով
կօ
այլ յատուկ հողաթափեր հագած: Եկեղեցւոյ
մէջ հողաթափ հագնիլը պարզութեան
պարզութ
եւ
մաքրութեան նշան է:
Պատարագիչ հոգեւորականի հողաթափին մէջ սովորաբար
ասեղնագործուած է թունաւոր օձի կամ կարիճի
կարիճ պատկեր: Ասիկա
կը կատարուի քանզի Սաղմոս 91--ի մէջ կ'ըսուի.

վրայէն...»» (Սաղմ. 91. 13):
«Դուն կը քալես իժերու եւ քարբերու վրայէն...
Յիշենք նաեւ, որ Տէրն Յիսուս իր աշակերտներուն իշխանութիւն
տուաւ
ոտնատակ ընելու օձերն ու կարիճները, որ կը
խորհրդանշեն չարը.

ձեզի
«Ահա՛ ձե
զի իշխանութիւն կու տամ՝ կոխելու օձերու, կարիճներու,
վրայ....»» ( Ղուկ. 10. 19):
եւ թշնամիին ամբողջ զօրութեան վրայ....
Ս. Սեղանի համար օգտագործուող հողաթափը կարելի չէ հագնիլ
եկեղեցիէն դուրս, այլապէս ան կը կորսնցնէ
կոր
իր իմաստը:
CHURCH VESTMENT
Slippers: Those who servee at the Holy Altar, wear special slippers
during the service, as a sign of simplicity and purity. Richly
embroidered slippers are used with the vestments of the celebrant
clergy. Generally, they have images of a snake and a scorpion
embroidered in the inner
ner soles, as it says in the Psalm 91:
'You will tread on the asp and the cobra
cobra**…' (Psalm 91:13).
Let's also not forget that Jesus gave his disciples a power to tread on
snakes and scorpions to symbolize the fact, that Christ tramples evil
underfoot.
'I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to
overcome all the power of the enemy…'
enemy… (Luke 10:19).
These slippers are not be worn outside of the church, as they will lose
their meaning.
*In English translations it says '…lion and cobra'.
cobr

Ս.ՓՈԿԱՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԵՒ
Ս. ԵՐԱՆՈՍԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ
Երկուշաբթի 3 Հոկտեմբերին կը տօնենք, Ս.Փոկաս
Փոկաս եւ Ս.Երանոս
հայրապետներու յիշատակը:
Ս.Փոկաս Պոնտոսի եկեղեցիէն էր եւ Սինոպ
քաղաքին եպիսկոպոսը:
ոպոսը: Դեռ մանուկ հասակէն
Աստուծմէէ շնորհ ստացած էր հրաշագործութի
հրաշագործութիւններ
կատարելու
րելու եւ իր տան դռները միշտ բաց էին
բոլորին համար: Նաեւ կը սիրէր
ր
զբաղուիլ
այգեգործութեամբ: Իր եպիսկոպոսութեան
պիսկոպոսութեան շրջանին
կը մեղադրուի
ադրուի քրիստոնեայ ըլլալուն ու Տրայանոս
կայսրը կը հրամայէ իր զինուորներուն սպաննել
աննել Փոկասը ուր որ
անոր հանդիպէին: Օր մը իր տան մէջ կը հիւրընկալէ կայսեր
զինուորները եւ անոնց աղուոր հիւրասիրելէն վերջջ կը յայտնէ իր
ով ըլլալը: Զինուորները կը փորձեն յորդորել
որել Փոկասը հրաժարելու
քրիստոնէութենէ, բայց ան չ'ուրանար
ուրանար իր հաւատքը եւ կը
նահատակուի 117 թ:
Նոյն օրը կը տօնենք նաեւ Սուրբ Երանոս
հայրապետի յիշատակը՝ յունարէն Իրէնէոս: Ան
ծնած է Զմիւռնիա 120 թուին եւ աշակերտած է
Սուրբ Պօղիկարպոսի, որ իր կարգին աշակերտն
էր Յովհաննէս Աւետարանիչին։ Ուսումը ստացած
է Հռոմ, ապա ձեռնադրուած է երէց: Կ'ուղղարկուի
Գաղիա, որ այժմու Ֆրանսան է, Լուկտունում
դած է Պոթինոս
քաղաքը, որ այսօր Լիոն կը կոչուի: Յաջորդած
եպիսկոպոսին, որ Լիոնի առաջին հայրապետն էր
էր։ Ան պայքար
մղած է նոյն դարու հերետիկոսներուն եւ աղանդներուն դէմ: Ս.
Երանոս կը համարուի արեւմուտքի առաջին մեծծ աստուածաբանը
եւ գրած է իր յայտնի «Ընդդէմ Հերձուածոց» աշխատո
աշխատութիւնը:
«Հայսմավուրք»-ի համաձայն՝ Սեպթիմոս
իմոս Սեւերոսի օրով, ան
դատաւորներու առջեւ համարձակօրէն
րէն կը վկայէ Քրիստոսի
մասին, որու հետեւանքով կ'ենթարկուի չարչարանքներու եւ կը
նահատակուի 202 թուականին:
COMMEMORATION OF PONTIFFS
PONTIFFS ST. POC
POCAS AND ST. YERANOS
On Monday
onday September 3, the Armenian Church will commemorate
Pontiffs St. Pokas And St. Yeranos.
St. Pocas
Pocas (Phocas) was from the church of Pontos and the Bishop of
town Sinop. From young age he was blessed with the divine grace to
perform miracles and his hospitable
pitable doors were always open to

everyone. He also enjoyed gardening. As the Bishop of
Sinop, he was being persecuted for being a Christian.
Emperor Trayanos ordered
orde
his soldiers to kill St. Pocas
wherever they meet him. One day, St. Pocas
Poc hosted the
soldiers
oldiers in his house, treated them to the dinner and
then revealed his identity. The soldiers, pleased with
the hospitality, tried to convince him to denounce his Christian faith to
save his life. But he refused and was martyred in 117 A. D.
The leading Christian theologian of the 2nd century St.
Yeranos, or Bishop Irenaeus of Lyons, was born in 120
AC in Smyrna, to the family of Greek parents. His
teacher was St. Polikarpos of Smyrnia. St. Polikarpos was
the last known living connection to the Apostles of
o
Christ, as he was the student of Apostle John. St.
Yeranos has studied in Rome, and then was ordained as a priest. After
the martyrdom of the Bishop of Lyons Pothinus, St. Yeranos had
succeeded him.His most known work was the ' Refutation of Heresies'.
In this thesis he was defending the orthodox Christianity against the
Gnostic views. According to the Armenian 'Haysmavourk' , during the
reign of Septimos Severos, St. Yeranos courageously spoke about our
Lord Jesus Christ before the judges. As a result,
res
he has been subjected to
tortures and was martyred in the year 202.
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ .........
Ս.
Երանոսի
«Ընդդէմ
Ընդդէմ
Հերձուածոց
Հերձուածոց»
աշխատութիւնը
թարգմանուեցաւ
տարբեր
լեզուներու,
ու, ինչպէս նաեւ հայերէնի: Դարերու
ընթացքին
միւս
լեզուներու
բնագիրները
կորսուեցան, ու հայկական
յկական թարգմանութեան ձեռագիրը ծառայեց
որպէս հիմք մեծ հայրապետի գրութիւնը արդի լեզուներու
թարգմանելուն:
DID YOU KNOW?.....
In his principal work the 'Refutation of Heresies', St. Yeranos'
defended the orthodox Christianity against its Gnostic rivals. This
Th work
was translated into
to many languages, as well as Armenian. Throughout
the centuries the original translations of this work were lost, and the
surviving Armenian translation became the main source of translating
this amazing testimony of the Orthodox faith into modern languages.

Date

FEAST DAYS - OCTOBER 2016
2016

1

The 72 Holy Disciples of Christ

2

Fourth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

3

St. Irenaeus of Lyons

4

Sts. Thekla and Barbara the virgins

8

The Holy Translators—Mesrob, Yeghishe,
hishe, Movses the Poet, Tavit
the Philosopher, Gregory of Nareg, Nerses of Kla

9

Fifth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

10

Sts. Tatool, Varos, Thomas, Anthony, Kronites the hermits and
the seven Khodajarags

11

Holy Apostles Ananias, Matthias,, Barnabas, Philip, John, Silas
and Silvanus

13

Sts. Dionysius the Areopagite and Apostles Timothy and Titus

15

The Holy Evangelists Matthew, Mark, Luke and John

16

Sixth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

17

Sts. Joseph, Longinus the centurion,, Joseph of Arimathea,
Lazarus, Martha and Mary

22

The 12 Holy Teachers (Doctors) of the Church: Hierotheus of
Athens, Dionysius the Areopagite, Sylvester of Rome, Athanasius
of Alexandria, Cyril of Jerusalem, Ephrem the Syrian, Basil of
Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory the Theologian, Epiphanius
of Cyprus, John Chrysostom, and Cyril of Alexandria

23

Seventh Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
Cross—
Discovery of the Holy Cross

29

St. John Chrysostom

30

Eighth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

31

All Saints—old and new, known and unknown

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).

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ
Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն 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.

WHEN TAKING MAHS
ՄԱՍ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՏԵՆ
ԱՏԵՆ
The GIVER says: Մաս եւ բաժին եղիցին քեզ ի Սուրբ
Պատարագէս
Պատարագէս:
Mahs yev pazheen yegheetseen kez ee Soorp Badarakes.
May this be to you a share and portion of the Holy Sacrifice
The RECEIVER says: Բաժին իմ Աստուած յաւիտեան:
Pahjeen eem Asdvadz haveedyan.
My portion is God forever.

Reminder: HTAC Parish Council would like to
thank all our members for your continuous
financial and moral support. We encourage our
existing members to consider paying annual
a
Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults
ts and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.
New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach
the Parish Council members in the church lobby,
lo
and for additional
information contact the church office during the week at (416)431(416)431
3001.

