CHURCH EVENTS

Oct. 30

Lecture "Water the Source of Life"
Speaker: Prof. Ashot Khachatryan, MD, PhD
at 1:30 pm in "Maral Ishkanian" Hall

Nov. 6

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

Nov. 25

Ladies Christmas Party
Party.
rty In support of Sick Kids Foundation,
Organized by Women's Guild , at 7:30 pm in "Magaros Artinian"

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 30,
30, 2016
2016- OCTOBER 30,
30, 2016
2016

Hall

* For tickets
ickets and reservations please church office at 416-431-3001
Dec. 4

88th Anniversary of The Establishment Of The Church Parish.
Parish.
Divine Liturgy & Special Requiem Service,, followed by the
Anniversary Banquet in 'Magaros Artinian' Hall*

Ը. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ
ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ
Ճաշու ընթերցուածներ
ԼԳ..151--14 Ղուկ. Ը. 17
17--21
Ես. ԼԳ
15-25,
25, Եփես. Ա. 1

8th SUNDAY AFTER EXALTATION

*For tickets
ickets and reservations please church office at 416-431-3001.
Every
Tuesday
& Friday

Sassoun Dance Ensemble Practices at church
Juniors and 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 Surpuhi Evran

Every
Saturday

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday
Saturday School classestake
place at our new location-Forest
Forest Manor Public School:

Synaxis readings

22::15
15--25
25;; Eph. 1:1
1:1--14 Lk 8:17
8:17--21
Is. 22

25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4

We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes start
from 9:30 am -1:30pm
1:30pm every Saturday throughout the academic
year from September 17-June 17.

Every
Sunday

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

ALTAR FLOWERS
Parishioners, who would like to donate altar flowers
wers 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.

Սիրող անձը կը կամենայ աւելի շատ տալ քան թէ ստանալ եւ երբ
բարեգործութիւն ընէ, չի փորձեր բարեգործ երեւալ: (Յովհաննէս

Ոսկեբերան)

The loving person would rather give, than receive.
receive. Moreover
Moreover,
oreover, he does
not expect credit for his charity. (John Chrysostom)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ՍՈՒՐԲ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ
Սուրբ
Յովհաննէս
Ոսկեբերանը,
ընդհանրական
եկեղեցւոյ
տասներկու
վարդապետներէն մէկն է: Ծնած է
347թ.
Անտիոքի մէջ, ազնուական ու բարեպաշտ
ընտանիքի մը մէջ, եւ ազգութեամբ ասորի էէ:
Հայրը մահացած է, երբ ան տակաւին մանուկ
էր: Իր կրթութիւնը ստացած է Աթէնքի մէջ եւ
ուսանած իր ժամանակի հռչակաւոր հռետոր եւ
ճարտասան Լիբանիոսի մօտ: Դեռ երիտասարդ հասակէն փափաքած
է նուիրուիլ Աստուծոյ
տուծոյ եւ ապրիլ ճգնաւորի կեանքով, բայց մօրը
խնդրանքով չէ հեռացած տունէն: Մօրը մահէն յետոյ միայն
կ'առանձնանայ ու կը ճգնի շուրջ 6 տարի:
380 թուականին կը ձեռնադրուի սարկաւագ: 386 թուականին
Ձեռամբ Փլաբիանոս հայրապետին կը ձեռնադրուի քահանայ:
Երբ կը վախճանի Կ.Պոլսոյ Նեկտարիոս պատրիարքը
պատրիարքը, Արկադիոս
կայսեր պատուէրով՝ 398 թ. Յովհաննէս Ոսկեբերանը կը բերուի
Կոստանդնուպոլիս եւ իր կամքին հակառակ կը ձեռնադրուի Կ.
Պոլսոյ Պարտրիարք:
Իր Հայրապետութեան ընթացքին շատերը դարձի կը բերէ, բայց նաեւ
հակառակորդներ կ'ունեայ, մասնաւորապէս արքունական յոռի
բարքերը յանդիմանելու պատճառով: Իր թշնամիներու սադրանքով
403 թուականին ան կ’աքսորուի Բութանիա,
բայց ժողովուրդի
պահանջով արքունիքը շուտով ետ կը բերէ հայրապետը
հայրապետը: 404
թուականին Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերանը դարձեալ կ
կ’աքսորուի այս
անգամ Փոքր Հայքի Կոկիսոն քաղաքը: Աւելի ուշ կ'աքսորուի
Պոնտոս, բայց չդիմանալով ճանապարհի դժուարութիւններուն՝ դեռ
աքորաավայր չհասած կը մահանայ 407 թուականին:: 438
438թ. սուրբին
մարմինը մեծ հանդիսութեամբ կը բերուի եւ կ’ամփոփուի
ամփոփուի Կ. Պոլսոյ Ս.
Առաքելոց եկեղեցւոյ մէջ:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերանի յիշատակը
կը տօնէ, նախ՝ Տասներկու վարդապետներու շարքին`` Խաչվերացի Զ.
Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը, ապա, առանձին`` Խաչվերացի Է.
Կիրակիին յաջորդող շաբթուայ մէջ: Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերանի
աշխատութիւնները հայերէնի թարգմանուած են իր կենդանութեան
օրով:
Շնորհիւ
Աստուածաշունչ
մատեանի
իր
մեկնութիւններու
մեկնութիւններու,
քարոզներու, ներբողներու եւ թուղթերու անզուգական լեզուական
գեղեցկութեան Ս. Յովհաննէսին տրուեցաւ Ոսկեբերան մականունը:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
զհոգին.............
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.
............
Տոքթ. Աւետիս Սրկ. Պօղոսեան
Վարդուհի Տաքէսեան

Dr. Avedis Bogosyan
Vartouhi Dakessian

Աւագ Պահատուրեան
Գրիգոր Սարաֆեան

Avak Bahadourian
Krikor Sarafian

Կրէկըրի Տիրատուր

Gregory Diradour

Աստղիկ Խաչատուրեան

Astghik Khachatouryan

Մկրտիչ եւ Հռիփսիմէ Գասապեան

Mgrdich & Hripsime Kassabian

Գէորգ եւ Գաթրին Այտընօղլու

Kevork & Katherine Aydinoglu

Անդրանիկ Գասապեան

Antranik Kassabian

Մինաս եւ Արմաւենի Չաթալպաշեան Minas & Armaveni Chatalbashian
Գասապեան եւ Հաճըպօղոսեան գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Kassabian and Hajiboghossian families
Նազելի Մուշլուեան
Nazeli Musliyan
Մուշլուեան եւ Մարտիկեան գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Musliyan
yan and Mardigian families
Մաթէոս եւ Արշալոյս Գալպեան
Matevos and Arshalouys Galbian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալ Տոքթ. Աւետիս Սրկ. Պօղոսեանի յիշատակին` իր
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late Dr.
Avedis Bogosyan by his loved ones.
ԳԻՇԵՐՈՒԱՅ ԱՂՕԹՔ
ԱՂՕԹՔ
Պարգեւատու բարիքներու,
բարիքներու
եւ խաղաղութեան
աղբիւր, Տէ՜ր, մեր Աստուածը.
Աստուածը սատանայական բոլոր
խռովութիւններէն խաղաղեցո՛ւր մեր միտքն ու
խորհուրդները, թէ՛ այս գիշեր եւ թէ՛ ամէն ժամանակ:
Որպէսզի անցաւոր այս կեանքին մէջ Քեզմով
առաջնորդուինք
եւ
հասնինք
երկնային
յաւիտենական
թագաւորութեանդ, որ աշխարհի սկիզբէն իսկ պատրաստեցիր Քու
սուրբերուդ համար. եւ անոնց հետ միասին շնորհակալութիւն
յայտնելով փառաւորենք քեզ՝ Հայր,
Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:
Ամէն

ST. JOHN CHRYSOSTOM
St. John Chrysostom is known To Armenian Church and
throughout the Christian East for his profound and
passionate homilies. St. John Chrysostom was the
Archbishop of Constantinople and he is one of the 12
Holy Fathers of the universal church. He was born in
Antioch in the year 347. He lost his father at a young
age. His mother devoted all her efforts to raising her
son in Christian piety. He received his education in Athens and studied
under the finest philosophers and rhetoricians.
After his mother passed away in 374, St. John
n retired to the mountains
and lead a monastic life for about 6 years, but was obliged to return to
Antioch to recover his health. St Meletius, the Bishop of Antioch,
ordained him as a deacon in the year 380. The following years were
devoted to work on new theological
ogical writings. In the year 386 St. John
was ordained as a priest by Bishop Flavian of Antioch.
St. Chrysostom had been a deacon for five years and a priest for twelve
years. When Nectarius, Bishop
p of Constantinople, died in 39
398, St John
was elevated to the See of Constantinople as the new Patriarch
Patriarch. His
incredible works and preaching’s brought many people to the Christian
faith. He openly disapproved the corrupt lifestyle of the court and
therefore was exiled twice. His enemies were not satisfied with the
sufferings he had already endured, and they banished him yet further,
to Pontus, at the very extremity of Byzantine (Eastern Roman Empire
Empire).
He died on his way in 407. His last words were, “Glory to God for all
things!” The holy relics of St John Chrysostom were solemnly
transferred to Constantinople in the year 438. St John was a splendid
preacher, and his inspired words earned him the name “Golden
“GoldenMouthed” (“Chrysostom”).
The Armenian Apostolic Church commemorats St. John Chrysostom
twice a year: First with the Twelve Holy Fathers of universal church
and separately in the week following the 7th Sunday of after exaltatio
exaltation
of Cross, this year October 29.
The writings of John Chrysostom were among the first documents
translated into Armenian after
ter the Bible. Today more manuscripts of
Chrysostom's works have come down to us than of any other non
nonArmenian author.

Ս.ՍՏԵՓԱՆՈՍ
ՀՌՈՄԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ,
ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ,
ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ,
ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ԵՒ ՄԱՐԴԿԱՆՑ
ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ
( Հոկտեմբեր 31, 2016)
2016
Ս. Ստեփանոս ծնած է Հռոմ։ Եղած
Եղա է Հռոմի Լուկիոս Ա (253254) նահատակ Պապի աւագ սարկաւագը եւ յաջորդած է
անոր Հռոմի Աթոռին վրայ։
վրա Վալերիանոս կայսեր (253¬260)
հալածանքներու ընթացքին զինուորները կը ձերբակալեն
Ստեփանոսը
եւ
կը
ստիպեն
անոր
ուրանալ
քրիստոնէական հաւատքը: Չյաջողելով՝
Չյաջող
իրեն կը տանին
Արէսի տաճար, որպէսզի կուռքերուն
կուռքերու երկրպագութիւն ընէ:
Բայց սուրբը կը սկսի աղօթել
աղօ
ու անոր աղօթքէն գետինը կը
սկսի շարժիլ, եւ տաճարի կէսը
կէ
կը կործանի։
Ս.
Ստեփանոս Հայրապետը նահատակուած է 257 թ: Երբ ինքը
եկեղեցւոյ մէջ Ս. Պատարագ կը մատուցանէր, կայսեր
զինուորները կը պաշարեն եկեղեցին եւ կը փորձեն կոտրել
դուռը: Ապա զինուորները
որները կը խուժեն եկեղեցի եւ կը
սպաննեն Հայրապետը:
Ստեփանոսը շատ շատերուն բերած է հաւատքի ի Քրիստոս, որոնց
մեծ մասը նահատակուած են։։ Եւ այս երանելիներու յիշատակը
եկեղեցին կը յիշատակէ Ս. Ստեփանոս Հայրապետի
Հայ
տօնի օրը:

COMMEMORATION OF STS. PONTIFF OF ROME ST. STEPANNOS,
THE PRIESTS, THE DEACONS AND THE PEOPLE

(October 31, 2016)

The Pontiff of Rome St. Stepanos (Pope Stephen I) was of Greek
ancestry and was born in Rome. He was the Bishop of Rome since 254
AD. He has been the deacon of the martyred Pope Lukianos
Lu
and later
became his successor. According to the Armenian “Haysmavourk”, St.
Stephan was a courageous and zealous Pontiff leading his flock in
Christian faith, and converted many to Christianity.
Christia
During the
persecutions of Emperor Valerian (253-260)
(253
, he was arrested and
brought to the pagan temple to worship. But St. Stephen prayed to God
instead. The earth began to shake , most of the temple turned into ruins
and St Stephen fled his prosecutors.
St. Stephen was killed in 257. While he was celebrating the Divine
Liturgy, the emperor's soldiers surrounded the church, went inside and
killed the Pontiff. St. Stephen brought many people to faith in Christ,
but many of them were martyred. And they are remembered together
on the feast day of St. Stephen.

DID YOU KNOW?..........
The first printed Bible in Armenian, was printed in
Amsterdam from March 11, 1666 - October 13,
1668 by Archimandrite Voskan of Yerevan
(Voskan Yerevantsi). The book consisted of 1,462
double column pages. It is believed, that this
his edition was printed fr
from a
manuscript dated 1295 A.D. and in some places was adjusted to the
Latin Vulgate. The first edition of Armenian Bible is considered a
masterpiece of the arts of printing and book-binding,
binding, and a valuable
artifact of the Armenian Christian heritage.
Recently the Armenian Museum of Ancient Manuscripts Matenadaran
has acquired a rare issue of the first Bible printed in Armenian. Voskan
Yerevantsi printed
nted this book as a present for Armenian Catholicos of
that time Jacob IV of Jugha (Hakob IV Jughayetsy) . This
his issue is bound
in silver. (www.news.am)
Also, this year marked the 350th anniversary of the first Bible printed
in Armenian. On this occasion, from October 6-8,
8, under the presidency
of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All
Armenians; the International Symposium on “Armenian Translation of
the Holy Bible and Its Publication in the Evolution of History” took
place in Gevorkian Theological Seminary at the Mother See of Holy
Etchmiadzin. The sympozium was aimed at re-evaluating
evaluating this
extremely important event in the history of Armenian church and
culture. (www.armenianchurch.org)
ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԲԱՆԱՒ
ԲԱՆԱՒՈՐ ՁԵՒԵՐ
HOW TO
TO ORALLY ADD
ADDRESS THE CLERGY
Վեհափառին՝ Աստուած օգնական Վեհափառ Տէր,
ր,
Catholicos:
Catholicos: God be Your helper Your Holiness
Եպիսկոպոսին՝
Եպիսկոպոսին Աստուած օգնական Սրբազան Հայր,
Bishop/Archbishop
Bishop/Archbishop:
/Archbishop: God be Your helper Your Grace
Հայր Սուրբին՝ Աստուած օգնական Հայր Սուրբ
Archimandrite
andrite:
od be Your helper Very Reverend Father
Archim
andrite: God
Քահանային` Օրհնեցէք, Տէր Հայր
Priest:
Priest: Bless me Father

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 Membership dues for the
year 2016 ($60.00 for adults 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,
C
are encouraged to
approach the Parish Council members in the church lobby, and for
additional information contact the church office during the week at
(416)431-3001.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

ընտանիք՝՝
Տիկին Տիանա Պօղոսեան եւ ընտանիք
Տոքթ.. Աւետիս Պօղոսեանի յիշատակին
Բրշ. Տոքթ
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

"Ann's Flowers"
Flowers"

The
he Altar Flowers and the Sunday Bulletin
Bulleti are sponsored by

Mrs. Diana Bogosyan and family
In loving memory of Dr. Avedis Bogosyan
Altar Flowers provided by

Flowers""
"Ann's Flowers

WHEN TAKING MAHS
ՄԱՍ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՏԵՆ
The GIVER says: Մաս եւ բաժին եղիցին քեզ ի Սուրբ 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.
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
nst God). It is recommended, as St. Paul says, that ladies
should cover their heads as a sign of modesty (1 Cor. 11:5).

