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FOURTH SUNDAY AFTER EXALTATIONFOURTH SUNDAY AFTER EXALTATIONFOURTH SUNDAY AFTER EXALTATIONFOURTH SUNDAY AFTER EXALTATION
ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ 

    
Synaxis readingsSynaxis readingsSynaxis readingsSynaxis readings: : : : Is. 17:7Is. 17:7Is. 17:7Is. 17:7----14;  2 Cor. 13:514;  2 Cor. 13:514;  2 Cor. 13:514;  2 Cor. 13:5----13;  Mark 11:2713;  Mark 11:2713;  Mark 11:2713;  Mark 11:27

Ճաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներ: : : : ԵԵԵԵս. ԺԷ.7ս. ԺԷ.7ս. ԺԷ.7ս. ԺԷ.7----14, 14, 14, 14, Բ. Կորնթ. ԺԳ.5Բ. Կորնթ. ԺԳ.5Բ. Կորնթ. ԺԳ.5Բ. Կորնթ. ԺԳ.5
ԺԱ.11ԺԱ.11ԺԱ.11ԺԱ.11:27:27:27:27----33333333    

    

    
    

Եթէ ամէն մարդ զիս գովէ իմ չունեցած բարեմասնութիւններուս 
համար, հովի փչոց կը նկատեմ զանոնք: Եթէ մէկը մեղադրէ զիս 
բանի մը համար որուն մասին իմ խիղճս մաքուր է, երբէք հոգ չեմ 
ըներ:  Սակայն եթէ մէկը իմ թերութիւններուս համար զիս մեղադրէ, 
կը վշտանամ, բայց ոչ թէ մեղադրանքին համար այլ թերութիւններ 
ունենալուս համար:                                      Ս. Ներսէս ՇնորհալիՍ. Ներսէս ՇնորհալիՍ. Ներսէս ՇնորհալիՍ. Ներսէս Շնորհալի
 
If everyone praised me for merits I do not possess, I will perceive 
blowing wind. If somebody blames me of things 
conscience is clean, I will not care at all. But if anyone accuses
shortcomings, I will feel sad, not for the blame, but for 
shortcomings....                                                                                                                                                                        St.St.St.St. Nersess Shnorhali Nersess Shnorhali Nersess Shnorhali Nersess Shnorhali 
_______________________________________________________
Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻՍ. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻՍ. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻՍ. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻ            HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5
            Tel:Tel:Tel:Tel:(416)431(416)431(416)431(416)431----3001     Fax3001     Fax3001     Fax3001     Fax::::    (416)431(416)431(416)431(416)431----0202020269696969    

www.torontoarmenianchurch.comwww.torontoarmenianchurch.comwww.torontoarmenianchurch.comwww.torontoarmenianchurch.com        

 
Rev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh Zargarian, Pastor, Pastor, Pastor, Pastor    

, 201, 201, 201, 2015555    

FOURTH SUNDAY AFTER EXALTATIONFOURTH SUNDAY AFTER EXALTATIONFOURTH SUNDAY AFTER EXALTATIONFOURTH SUNDAY AFTER EXALTATION    
ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ     

13;  Mark 11:2713;  Mark 11:2713;  Mark 11:2713;  Mark 11:27----33333333    
Բ. Կորնթ. ԺԳ.5Բ. Կորնթ. ԺԳ.5Բ. Կորնթ. ԺԳ.5Բ. Կորնթ. ԺԳ.5----13, 13, 13, 13, Մարկ. Մարկ. Մարկ. Մարկ. 

    

թէ ամէն մարդ զիս գովէ իմ չունեցած բարեմասնութիւններուս 
թէ մէկը մեղադրէ զիս 

բանի մը համար որուն մասին իմ խիղճս մաքուր է, երբէք հոգ չեմ 
Սակայն եթէ մէկը իմ թերութիւններուս համար զիս մեղադրէ, 

ոչ թէ մեղադրանքին համար այլ թերութիւններ 
Ս. Ներսէս ՇնորհալիՍ. Ներսէս ՇնորհալիՍ. Ներսէս ՇնորհալիՍ. Ներսէս Շնորհալի    

will perceive it as a 
 for which my 

accuses me for my 
not for the blame, but for having 

Nersess Shnorhali Nersess Shnorhali Nersess Shnorhali Nersess Shnorhali     
_______________________________________________________          

HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH    

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5    

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----    REQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին..............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին..............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին..............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին..............

Ալպէր Անտոն Եուսէֆի               Alber Anton Yousef
Նորամայր Առաքելեանի             Noramayr Arakelian
Լորիկ Սիմրոճեանի                     Lorig Simrojian
Արմէն Սաֆարեանի                    Armen Safaryan 
Գառնիկ Գասապեանի                Karnig Kassabian
Յարութիւն Յարութիւնեանի      Haroutun Haroutunian
Յակոբ Յարութիւնեանի              Hagop Haroutunian
Սիրանոյշ Պօղոսեանի                Siranoush Boghossian
Մարիամ Կետիկեանի                Mariam Gedigian
Մկրտիչ Պօղոսեանի                   Mgrdich Boghossian
Մինաս Պօղոսեանի                     Minas Boghossian
 
Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրա
ողբացեալ      Ալպէր Անտոն ԵոԱլպէր Անտոն ԵոԱլպէր Անտոն ԵոԱլպէր Անտոն Եուսէֆիւսէֆիւսէֆիւսէֆի
յիշատակին` իրենց  հարազատներու կողմէ:
 
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late 
Alber Anton YousefAlber Anton YousefAlber Anton YousefAlber Anton Yousef    and and and and Lorig SimrojianLorig SimrojianLorig SimrojianLorig Simrojian

 

ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Դուն սուրբդ եւ կատարեալդ
վրայ, ո՛րչափ լաւ կը ճանչնաս
ենք փորձուելու եւ սխալելու
փառասիրութիւններէն, մեր
այնպիսի կացութիւններ, 
թուի մեզ երբեմն: Բայց 
յաղթութիւն խոստացար անոնց
եւ քեզի կ’ապաւինին
առաջնորդութիւն եղիր, ո՛վ

DAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRER
O Holy and Consummate Lord, who was tempted on earth,  
you truly know us and how every day we 
are subjected to temptations. 
ambitions, the lack of our faith 
sometimes seems impossible to 
win and promised a victory to those who would follow your 
path and will submit themselves to you. 

please guide us into your ways. Amen.

REQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICE    
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին..............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին..............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին..............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին..............    

Alber Anton Yousef 
Noramayr Arakelian 
Lorig Simrojian 
Armen Safaryan  
Karnig Kassabian 
Haroutun Haroutunian 
Hagop Haroutunian 
Siranoush Boghossian 
Mariam Gedigian 
Mgrdich Boghossian 
Minas Boghossian 

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ 
ւսէֆիւսէֆիւսէֆիւսէֆի        եւ եւ եւ եւ Լորիկ ՍիմրոճեանիԼորիկ ՍիմրոճեանիԼորիկ ՍիմրոճեանիԼորիկ Սիմրոճեանի 

հարազատներու կողմէ: 

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late                      
Lorig SimrojianLorig SimrojianLorig SimrojianLorig Simrojian by their loved ones. 

 

ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ    
կատարեալդ, որ փորձուեցար երկրիս 

ճանչնաս մեզի, որ ամէն օր ենթակայ 
սխալելու: Մեր հացի պայքարէն, մեր 

մեր հաւատքի պակասէն կը ծնին 
որոնց դիմադրելը անհնարին կը 
 դուն որ յաղթել կրցար, նաեւ 
անոնց որ քու ճամբովդ կը քալեն 

ապաւինին: Մեզի ներշնչանք եւ 
ո՛վ Տէր Յիսուս Քրիստոս: Ամէն: 

DAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRER    
O Holy and Consummate Lord, who was tempted on earth,  

how every day we make mistakes and 
are subjected to temptations. Our struggle for living, our 

our faith put us in situations, which 
le to overcome. But you managed to 

a victory to those who would follow your 
path and will submit themselves to you. O Lord Jesus Christ, 

Amen. 



 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅԵԿԵՂԵՑՒՈՅԵԿԵՂԵՑՒՈՅԵԿԵՂԵՑՒՈՅ    ԽՈՐԱՆԻ ԽՈՐԱՆԻ ԽՈՐԱՆԻ ԽՈՐԱՆԻ ՍՊԱՍՆԵՐ ՍՊԱՍՆԵՐ ՍՊԱՍՆԵՐ ՍՊԱՍՆԵՐ 
CHURCH ALTAR VESSELS CHURCH ALTAR VESSELS CHURCH ALTAR VESSELS CHURCH ALTAR VESSELS         

    
ՄԻՒՌՈՆԱԹԱՓՄԻՒՌՈՆԱԹԱՓՄԻՒՌՈՆԱԹԱՓՄԻՒՌՈՆԱԹԱՓ    ԱՂԱՒՆԻԱՂԱՒՆԻԱՂԱՒՆԻԱՂԱՒՆԻ: : : : ՄիՄիՄիՄիւռոնաթափը ւռոնաթափը ւռոնաթափը ւռոնաթափը 
ոսկեայ  կամ արծաթեայ անօթ մըն  է, որուն 
մէջ կը պահուի Սրբալոյս  Միւռոնը: 
Սրբալոյս միւռոնը կը  հանդիսանայ Սուրբ 
Հոգւոյ շնորհները փոխանցելու միջոցը: 
Քանի որ Յորդանան գետին մէջ  Քրիստոսի 
մկրտութեան ատեն Սուրբ Հոգին  Անոր 
վրայ իջաւ աղավնիի կերպարանքով, 
Միւռոնի անօթը աղաւնաձեւ է:                                              
           Սրբալոյս միւռոնը կը գործածուի մկրտուածները դրոշմելու, 
եպիսկոպոսները եւ հոգեւորականները  ձեռնադրելու եւ օծելու, 
Ջրօրհնէքի արարողութեան ատեն եւ նոր եկեղեցիներն 
եկեղեցական նուիրական իրերը օծելու համար: Միւռոնը
Սուրբ Էջմիածնի մէջ, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
տարին անգամ մը: Այս տարի կատարուեցաւ XXI 
Միւռոնօրհնէքի արարողութիւնը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին՝ 
Սեպտեմբեր   27-ին: Նոր օրհնուած Միւռոնը, հայրապետական 
կնիքով դրոշմուած սափորներով կը բաժնուի հայ եկեղեցւոյ բոլոր 
թեմերուն:Կան նաեւ ոչ աղաւնաձեւ միւռոնաթափեր, որ կը կոչուին 
Միւռոնաշիշ կամ «բթնոց»: 
 

DOVE OR DOVEDOVE OR DOVEDOVE OR DOVEDOVE OR DOVE----SHAPED HOLY CHRISM SHAPED HOLY CHRISM SHAPED HOLY CHRISM SHAPED HOLY CHRISM 
CONTAINERCONTAINERCONTAINERCONTAINER: In the Armenian church, Holy Chrism 
represents the gifts of the Holy Spirit. During  Christ's 
baptism in the river of Jordan the Holy Spirit was 
revealed as a dove and  therefore  the Holy Chrism is 
kept in a dove-shaped container with wings
gold or silver). 
The Holy Chrism  is used during the baptism and 
confirmation, on the feast of Nativity and Epiphany, 

ordination of Priests and Bishops, during the consecration of Churches, 
Holy sites and sacred articles. It is made of pure virgin olive oil, b
and 40 kind of incense, flowers, roots, plants, oils, and leaf extracts.
         Blessing of the Holy Chrism is performed once every seven years at 
Mother See of holy Echmiadsin by the  Catholicos of All Armenians.The 
dove-shaped Holy Chrism container is specific to the Armenian church. 

ՍՊԱՍՆԵՐ ՍՊԱՍՆԵՐ ՍՊԱՍՆԵՐ ՍՊԱՍՆԵՐ     

                                               
Սրբալոյս միւռոնը կը գործածուի մկրտուածները դրոշմելու, 

եպիսկոպոսները եւ հոգեւորականները  ձեռնադրելու եւ օծելու, 
եւ նոր եկեղեցիներն ու 

Միւռոնը կ'օրհնուի 
Կաթողիկոսի կողմէ 5-7 

XXI դ. երկրորդ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին՝ 

Նոր օրհնուած Միւռոնը, հայրապետական 
կնիքով դրոշմուած սափորներով կը բաժնուի հայ եկեղեցւոյ բոլոր 

Կան նաեւ ոչ աղաւնաձեւ միւռոնաթափեր, որ կը կոչուին 

SHAPED HOLY CHRISM SHAPED HOLY CHRISM SHAPED HOLY CHRISM SHAPED HOLY CHRISM 
In the Armenian church, Holy Chrism 

represents the gifts of the Holy Spirit. During  Christ's 
baptism in the river of Jordan the Holy Spirit was 

dove and  therefore  the Holy Chrism is 
shaped container with wings (made of 

The Holy Chrism  is used during the baptism and 
confirmation, on the feast of Nativity and Epiphany, 

ordination of Priests and Bishops, during the consecration of Churches, 
Holy sites and sacred articles. It is made of pure virgin olive oil, balsam 
and 40 kind of incense, flowers, roots, plants, oils, and leaf extracts. 

performed once every seven years at 
Mother See of holy Echmiadsin by the  Catholicos of All Armenians.The 

Armenian church.     

 
ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ................ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ................ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ................ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ................    

Յիսուս Քրիստոսի Համբարձ
տարբեր երկիրներ գացին՝
Աւետարանը քարոզելու
նուիրական սրբութիւններ
Հայոց առաջին լուսաւորիչ 
Հայաստան բերաւ Աստուածամուխ 
մը  Մովսէս Մարգարէի պատրաստած
էր մինչեւ Քրիստոսի ժամանակը: Եդեսիոյ մէջ
Թադէոս առաքեալը այդ 
Երբ Արտազ՝ Սանատրուկ 
ճանապարհին Տարօն գ
լեցուն շիշը պահեց եղրդենիի
Աստուածամուխ Ս. Գեղարդով
Շուրջ 300 տարի ետք, հայոց երկրորդ Լուսաւ
Գրիգորը տեսիլքով կը գտնէ
Տրդատ թագաւորը) ու կը խառնէ իր պատրաստած 
միւռոնին:  Ահա այս Սրբալոյս միւռոնն է

մեր Հայկական Միւռոնին:  Միւռոնօրհնէքի ժամանակ
միւռոնը նորին խառնելով՝ անոր զօրութիւնը կը փոխանցուի 
վերջինիս:Միւռոնի գտնուած տեղը կը հիմնուի Եղրդո
Միաբանութիւնը: 
 
DID YOU KNOW?DID YOU KNOW?DID YOU KNOW?DID YOU KNOW?     
After the Ascension of our Lord, the Apostles 
different countries to spread the Gospel of Jesus Christ
also took some sacred objects with them. According to 
tradition, the first Illuminator of  Armenia Apostle Thaddeus 
brought to Armenian the Holy Spear and a portion of the 
chrism blessed by Moses, that remained till 
Christ. To fulfill the promise of Christ
Edessa and healed King Abgar from his maladies.
divine order St. Thaddeus buried the bottle of Holy O
an evergreen tree in the region of Taron
later St. Gregory the Illuminator found it through a vision
and  the monastery of Yeghrdut was established in the place, 
where the Chrism was discovered. St. Gregory
the first chrism that he blessed.  Till this day
is mixed with the new batch  of Holy Chrism, passing on

ամբարձումէն յետոյ, առաքեալները 
ացին՝ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ 

Աւետարանը քարոզելու եւ իրենց հետ տարին նաեւ 
նուիրական սրբութիւններ: Աւանդութեան համաձայն, 
Հայոց առաջին լուսաւորիչ Թադէոս առաքեալը  իր հետ 

Աստուածամուխ Ս. Գեղարդը,  եւ մաս 
Մովսէս Մարգարէի պատրաստած իւղէն, որ հասած 

նչեւ Քրիստոսի ժամանակը: Եդեսիոյ մէջ Ս. 
այդ իւղով բուժեց Աբգար թագաւորը: 

՝ Սանատրուկ թագաւորին կ'երթար, 
գաւառէն անցաւ եւ այս իւղով 
եղրդենիի ծառի մը  տակ եւ 

Գեղարդով աղբիւր մը  բխեցուց հոն:  
այոց երկրորդ Լուսաւորիչ  Ս. 

Գրիգորը տեսիլքով կը գտնէ միւռոնը (անով կը բուժէ 
ու կը խառնէ իր պատրաստած 

Ահա այս Սրբալոյս միւռոնն է, որ խառնուած է 
օրհնէքի ժամանակ ալ հին 

զօրութիւնը կը փոխանցուի 
նուած տեղը կը հիմնուի Եղրդուտի 

Lord, the Apostles left for  
the Gospel of Jesus Christ. They  

with them. According to 
tradition, the first Illuminator of  Armenia Apostle Thaddeus 

Spear and a portion of the 
, that remained till the time of Jesus 

the promise of Christ, Taddeus first went to 
Edessa and healed King Abgar from his maladies. Then by a 

Thaddeus buried the bottle of Holy Oil under 
Taron. About 300  years 

Gregory the Illuminator found it through a vision 
d  the monastery of Yeghrdut was established in the place, 

. St. Gregory mixed it with 
the first chrism that he blessed.  Till this day, the old chrism 

new batch  of Holy Chrism, passing on its virtue.  



ՍՍՍՍ. ՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿ ԵՒ Ս.ԵՒ Ս.ԵՒ Ս.ԵՒ Ս. ՀԱՄԱԶԱՍՊՀԱՄԱԶԱՍՊՀԱՄԱԶԱՍՊՀԱՄԱԶԱՍՊ
ԻՇԽԱՆՆԵՐԻՇԽԱՆՆԵՐԻՇԽԱՆՆԵՐԻՇԽԱՆՆԵՐՈՒՈՒՈՒՈՒ ՅՅՅՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹ

Վարագայ Ս. Խաչի տօնին յաջորդող
օրը, այս տարի Հոկտեմբեր 1
Առաքելական Եկեղեցին տօնեց 
Համազասպ իշխաններու յիշատակ
             Ս. Սահակը եւ Ս. Համազասպ

պատկանէին Արծրունեաց իշխանական տոհմին ու զաւակներն էին
Գագիկ Արծրունիի: Անոնք կ’իշխէին Վասպուրականի
Դարուն, երբ Հայասատանը կը գտնուէր Արաբական 
տիրապետութեան տակ: 785 թուին, Ամիրապետը Հայաստանի
նոր կառավարիչ կը նշանակէ Խազմը, որ դաժան էր ու 
մահմետական: Ս. Սահակ ու Ս. Համազասպ իշխանները
կրտսեր եղբօր՝ Մեհրուժանի հետ կարգի համաձայն 
կը կատարեն նոր կառավարիչին: Բայց անիկա կը մեղադրէ 
եղբայրները 775 թ. ապստամբութեան մասնակցելու համար,
ձերբակալէ զանոնք եւ դաժան տանջանքներու
Սպառնալով, կը պահանջէ որ անոնք խզեն իրենց 
Յոյներու հետ, ապա նաեւ հրաժարիլ քրիստոնէական
եւ ընդունիլ իսլամ: Մեհրուժանը տանջանքներէն
կ'ընդունի մահմետականութիւնը ու նուէրներով կը վերադառնայ 
Վան, սակայն տեղ չհասած, իբրեւ դաւաճան 
Համազասպի տեղապահ՝ Դաւիթ Մամիկոնեանի
Համազասպն ու Սահակը, աղօթելով անտրտունջ
հալածանքները՝ ի սէր Քրիստոսի ու 786 թուին, նախ
կրտսեր եղբայրը՝ Սահակը (Համազասպի առաջարկով 
մարտիրոսութեան պսակին առաջինը ինք կ'արժանանայ): Ապա կը 
գլխատուի Համազասպը, որ ձեռքերը երկինք պարզած կ'աղօթէ. 
Գոհութիւն կու տամ քեզի ամենակալ Աստուած, որ
մեզի մեռնելու Քո անուանդ ու փառքիդ համար»
կախել կու տայ անոնց մարմիները եւ ապա կ'այրէ
անոնցմէ մասունք չմնայ: 
 
COMMEMORATION OF COMMEMORATION OF COMMEMORATION OF COMMEMORATION OF STSTSTST. SAHAK AND HAMAZASP ARTSROUNI. SAHAK AND HAMAZASP ARTSROUNI. SAHAK AND HAMAZASP ARTSROUNI. SAHAK AND HAMAZASP ARTSROUNI

 
On Thursday  following the Feast of the Cross of Varak, this year 
October 1,  the  Armenian Church celebrated remembrance day 
Sahak and St. Hamazasp. 
St. Sahak and St. Hamazasp were sons of Gagaik Artzrouni ruled 

ՀԱՄԱԶԱՍՊՀԱՄԱԶԱՍՊՀԱՄԱԶԱՍՊՀԱՄԱԶԱՍՊ ԱՐԾՐՈՒՆԻԱՐԾՐՈՒՆԻԱՐԾՐՈՒՆԻԱՐԾՐՈՒՆԻ 

ԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԵԵԵԱՆԱՆԱՆԱՆ ՕՐՕՐՕՐՕՐ    

աջորդող Հինգշաբթի 

այս տարի Հոկտեմբեր 1-ին, Հայց. 
տօնեց Ս. Սահակ և Ս. 

իշատակութեան օրը: 
ամազասպը կը 

ին ու զաւակներն էին 
Վասպուրականի վրայ Ը. 

ր Արաբական 
Հայաստանի մէջ 

է Խազմը, որ դաժան էր ու խիստ 
իշխանները իրենց 

 այցելութիւն մը 
իկա կը մեղադրէ 

մասնակցելու համար, կը 
տանջանքներու կ'ենթարկէ: 

 բոլոր կապերը 
քրիստոնէական դաւանանքէն 

տանջանքներէն ազդուած 
րներով կը վերադառնայ 

 կը գլխատուի 
Մամիկոնեանի կողմէ: Իսկ 

անտրտունջ կը տանին 
նախ կը գլխատուի 

Համազասպի առաջարկով 
մարտիրոսութեան պսակին առաջինը ինք կ'արժանանայ): Ապա կը 

որ ձեռքերը երկինք պարզած կ'աղօթէ. « 
որ արժանի ըրիր 

»: Խազմը նախ 

այրէ, որպէսզի 

. SAHAK AND HAMAZASP ARTSROUNI. SAHAK AND HAMAZASP ARTSROUNI. SAHAK AND HAMAZASP ARTSROUNI. SAHAK AND HAMAZASP ARTSROUNI    

following the Feast of the Cross of Varak, this year 
October 1,  the  Armenian Church celebrated remembrance day  of  St. 

and St. Hamazasp.  
Hamazasp were sons of Gagaik Artzrouni ruled  and 

over the region of Vaspourakan in the 8
Armenia was under the rule of  Arabs 
prosecuted for their faith.  In 785, a new governor named Khazm 
was appointed in Armenia, who was a cruel man and devout 
Muslim. S. Sahak and St. Hamazasp, their younger brother, 
Mehrujan paid a customary visit to the new governor. But 
they were arrested for their involvement in the rebellion of 
Armenian nobles against Arab rule in 
They were brutally tortured, were threatened to cut their ties 
with Greeks and then given a choice:  either renounce their 
Christian faith and convert to Islam or die.  The younger brother 
Mehrujan, in the face of tortures gave in, accepted Islam. He was sent 
home with gifts, but on his way he was killed by David Mamikonian
traitor. Hamazasp and Sahak, on the other hand, stayed firm in their 
faith.  As a result, the brothers were severely tortured and finally beheaded 

in 786 AD. Then, their bodies were hung, then 

spread in the wind, so that no relics would remain from their martyred 

bodies.  
    

ՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻՔՐԻՍՏՈՍԻ        72727272        ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ
    

Վարագայ Ս. Խաչի տօնին յաջորդող Շաբաթ 
օրը, այս տարի Հոկտեմբեր 3
Առաքելական եկեղեցին կը նշէ Յիսուս 
Քրիստոսի 72 աշակերտներու 
յիշատակութեան օրը: 
        
Ս. Աւետարանի հ
Քրիստոս 12 առաքե
նաև 72 աշակերտներ, բայց ցաւ
անունները Աւետարանի մէջ չեն նշուած: 
Բեթղեհէմի մանուկներու նման

բոլորին ստոյգ  անունները միայն Աստուծոյ
 
««««ԱսկէԱսկէԱսկէԱսկէ    ետք՝ետք՝ետք՝ետք՝    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    եօթանասունեօթանասունեօթանասունեօթանասուն
երկուերկուերկուերկու----երկուերկուերկուերկու    ղրկեցղրկեցղրկեցղրկեց    զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք    բոլորբոլորբոլորբոլոր    քաղաքներնքաղաքներնքաղաքներնքաղաքներն
պիտիպիտիպիտիպիտի    երթարերթարերթարերթար: : : : ԵւԵւԵւԵւ    ըսաւըսաւըսաւըսաւ    անոնցանոնցանոնցանոնց. «. «. «. «
գործաւորները՝գործաւորները՝գործաւորները՝գործաւորները՝    քիչքիչքիչքիչ. . . . ուրեմնուրեմնուրեմնուրեմն    հունձքինհունձքինհունձքինհունձքին
գործաւորներգործաւորներգործաւորներգործաւորներ    ուղարկէուղարկէուղարկէուղարկէ    իրիրիրիր    հունձքինհունձքինհունձքինհունձքին
իբրիբրիբրիբր    գառնուկներ՝գառնուկներ՝գառնուկներ՝գառնուկներ՝    գայլերուգայլերուգայլերուգայլերու    մէջմէջմէջմէջ: : : : Բուժեցէ՛քԲուժեցէ՛քԲուժեցէ՛քԲուժեցէ՛ք

over the region of Vaspourakan in the 8th century. At that time 
Armenia was under the rule of  Arabs and Christians were 
prosecuted for their faith.  In 785, a new governor named Khazm 

was a cruel man and devout 
Muslim. S. Sahak and St. Hamazasp, their younger brother, 
Mehrujan paid a customary visit to the new governor. But 

were arrested for their involvement in the rebellion of 
 775.     

They were brutally tortured, were threatened to cut their ties 
with Greeks and then given a choice:  either renounce their 

lam or die.  The younger brother 
jan, in the face of tortures gave in, accepted Islam. He was sent 

home with gifts, but on his way he was killed by David Mamikonian as a  
on the other hand, stayed firm in their 

the brothers were severely tortured and finally beheaded 

eir bodies were hung, then  burned, and their ashes were 

so that no relics would remain from their martyred 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ    ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ     ՕՐՕՐՕՐՕՐ    
    

Վարագայ Ս. Խաչի տօնին յաջորդող Շաբաթ 
օրը, այս տարի Հոկտեմբեր 3-ին,  Հայց. 
Առաքելական եկեղեցին կը նշէ Յիսուս 
Քրիստոսի 72 աշակերտներու 
յիշատակութեան օրը:  

Աւետարանի համաձայն, Յիսուս 
Քրիստոս 12 առաքեալներէ զատ ունեցած է 

շակերտներ, բայց ցաւոք անոնց 
անունները Աւետարանի մէջ չեն նշուած: 
Բեթղեհէմի մանուկներու նման, անոնց 

Աստուծոյ յայտնի են:  

եօթանասունեօթանասունեօթանասունեօթանասուն    ալալալալ    որոշեցորոշեցորոշեցորոշեց, , , , եւեւեւեւ    իրիրիրիր    առջեւէնառջեւէնառջեւէնառջեւէն    
քաղաքներնքաղաքներնքաղաքներնքաղաքներն    ուուուու    տեղերը՝տեղերը՝տեղերը՝տեղերը՝    ուրուրուրուր    ինքինքինքինք    

. «. «. «. «ՀունձքըՀունձքըՀունձքըՀունձքը    ի՛րապէսի՛րապէսի՛րապէսի՛րապէս    շատշատշատշատ    էէէէ, , , , բայցբայցբայցբայց    
հունձքինհունձքինհունձքինհունձքին    Տէրո՛ջՏէրո՛ջՏէրո՛ջՏէրո՛ջ    աղերսեցէքաղերսեցէքաղերսեցէքաղերսեցէք, , , , որորորոր    

հունձքինհունձքինհունձքինհունձքին: : : : Գացէ՛քԳացէ՛քԳացէ՛քԳացէ՛ք. . . . ահա՛ահա՛ահա՛ահա՛    եսեսեսես    կըկըկըկը    ղրկեմղրկեմղրկեմղրկեմ    ձեզձեզձեզձեզ    
Բուժեցէ՛քԲուժեցէ՛քԲուժեցէ՛քԲուժեցէ՛ք    անոանոանոանոնց նց նց նց մէջիմէջիմէջիմէջի    հիւանդներըհիւանդներըհիւանդներըհիւանդները    



եւեւեւեւ    ըսէ՛քըսէ՛քըսէ՛քըսէ՛ք    անոնցանոնցանոնցանոնց. “. “. “. “ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    թագաւորութիւնըթագաւորութիւնըթագաւորութիւնըթագաւորութիւնը    մօտեցածմօտեցածմօտեցածմօտեցած
որորորոր    մտիկմտիկմտիկմտիկ    կ՚ընէկ՚ընէկ՚ընէկ՚ընէ    ձեզի՝ձեզի՝ձեզի՝ձեզի՝    մտիկմտիկմտիկմտիկ    կ՚ընէկ՚ընէկ՚ընէկ՚ընէ    ինծի՛ինծի՛ինծի՛ինծի՛. . . . իսկիսկիսկիսկ    ա՛նա՛նա՛նա՛ն    որորորոր
կ՚անարգէկ՚անարգէկ՚անարգէկ՚անարգէ    ԶԶԶԶի՛սի՛սի՛սի՛ս, , , , եւեւեւեւ    ա՛նա՛նա՛նա՛ն    որորորոր    կ՚անարգէկ՚անարգէկ՚անարգէկ՚անարգէ    ԶԶԶԶիս՝իս՝իս՝իս՝    կ՚անարգէկ՚անարգէկ՚անարգէկ՚անարգէ    զզզզիսիսիսիս
                                                    ԵօթանասունԵօթանասունԵօթանասունԵօթանասուն    աշակերտներըաշակերտներըաշակերտներըաշակերտները    վերադարձանվերադարձանվերադարձանվերադարձան    ուրախութեամբուրախութեամբուրախութեամբուրախութեամբ
եւեւեւեւ    ըսինըսինըսինըսին. «. «. «. «Տէ՛րՏէ՛րՏէ՛րՏէ՛ր, , , , քուքուքուքու    անունովդ՝անունովդ՝անունովդ՝անունովդ՝    դեւե՛րնդեւե՛րնդեւե՛րնդեւե՛րն    ալալալալ    կըկըկըկը    հպատակէինհպատակէինհպատակէինհպատակէին
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    ըսաւըսաւըսաւըսաւ    անոնցանոնցանոնցանոնց. «. «. «. «Ահա՛Ահա՛Ահա՛Ահա՛    ձեզիձեզիձեզիձեզի    իշխանութիւնիշխանութիւնիշխանութիւնիշխանութիւն    կուկուկուկու
օձերուօձերուօձերուօձերու, , , , կարիճներուկարիճներուկարիճներուկարիճներու, , , , եւեւեւեւ    թշնամիինթշնամիինթշնամիինթշնամիին    ամբողջամբողջամբողջամբողջ    զօրութեանզօրութեանզօրութեանզօրութեան
բանբանբանբան    մըմըմըմը    պիտիպիտիպիտիպիտի    չվնասէչվնասէչվնասէչվնասէ    ձեզիձեզիձեզիձեզի: : : : ԲայցԲայցԲայցԲայց    դուքդուքդուքդուք    մի՛մի՛մի՛մի՛    ուրախանաք՝ուրախանաք՝ուրախանաք՝ուրախանաք՝
ոգիներըոգիներըոգիներըոգիները    կըկըկըկը    հպատակինհպատակինհպատակինհպատակին    ձեզիձեզիձեզիձեզի. . . . այլայլայլայլ    մանաւանդմանաւանդմանաւանդմանաւանդ    ուրախացէ՛ք՝ուրախացէ՛ք՝ուրախացէ՛ք՝ուրախացէ՛ք՝
անուններըանուններըանուններըանունները    գրուածգրուածգրուածգրուած    ենենենեն    երկի՛նքըերկի՛նքըերկի՛նքըերկի՛նքը»:»:»:»: (Ղուկ. 10:1-20):    
       Ս. Հայրերու մեկնութեամբ թէ' 12-ին եւ թէ' 72
իշխանութիւնն էր տրուած, միայն 12-ը աւելի մնայուն եղած են ու 
միշտ շրջած են Քրիստոսի հետ: Յիսուսի աշակերտներու այս 
խումբերու քարոզչութեան նպատակը Աստուծոյ 
աւետելն ու տարածելն էր:  
 

REMEMBRANCE OF 72 HOLY DISCIPLES OF CHRISTREMEMBRANCE OF 72 HOLY DISCIPLES OF CHRISTREMEMBRANCE OF 72 HOLY DISCIPLES OF CHRISTREMEMBRANCE 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 3.
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.  

‘After this the Lord appointed seventy‘After this the Lord appointed seventy‘After this the Lord appointed seventy‘After this the Lord appointed seventy----two others and sent them two by two others and sent them two by two others and sent them two by two others and sent them two by 
two ahead of him to every town and place where he was about to go. He two ahead of him to every town and place where he was about to go. He two ahead of him to every town and place where he was about to go. He two ahead of him to every town and place where he was about to go. He 
told them, told them, told them, told them, “The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the “The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the “The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the “The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the 
Lord of the harvest, therefore, to Lord of the harvest, therefore, to Lord of the harvest, therefore, to Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.send out workers into his harvest field.send out workers into his harvest field.send out workers into his harvest field.
Go! I am sending you out like lambs among wolves.Go! I am sending you out like lambs among wolves.Go! I am sending you out like lambs among wolves.Go! I am sending you out like lambs among wolves.    Heal the sick who Heal the sick who Heal the sick who Heal the sick who 
are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’
“Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; “Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; “Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; “Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; 
but whobut whobut whobut whoever rejects me rejects him who sent me.”ever rejects me rejects him who sent me.”ever rejects me rejects him who sent me.”ever rejects me rejects him who sent me.”    
                                        The seventyThe seventyThe seventyThe seventy----two returned with joy and said, “Lord, even the two returned with joy and said, “Lord, even the two returned with joy and said, “Lord, even the two returned with joy and said, “Lord, even the 
demons submit to us in your name.”demons submit to us in your name.”demons submit to us in your name.”demons submit to us in your name.”    
He replied, He replied, He replied, He replied, “I have given you authority to trample on snakes and “I have given you authority to trample on snakes and “I have given you authority to trample on snakes and “I have given you authority to trample on snakes and 
scorpions and to overcome all the power of the enemy; scorpions and to overcome all the power of the enemy; scorpions and to overcome all the power of the enemy; scorpions and to overcome all the power of the enemy; 

մօտեցածմօտեցածմօտեցածմօտեցած    էէէէ    ձեզիձեզիձեզիձեզի”: ”: ”: ”: Ա՛նԱ՛նԱ՛նԱ՛ն    
որորորոր    կ՚անարգէկ՚անարգէկ՚անարգէկ՚անարգէ    ձեզ՝ձեզ՝ձեզ՝ձեզ՝    

իսիսիսիս    ղրկո՛ղըղրկո՛ղըղրկո՛ղըղրկո՛ղը»:»:»:»:    
ուրախութեամբուրախութեամբուրախութեամբուրախութեամբ, , , , 

հպատակէինհպատակէինհպատակէինհպատակէին    մեզիմեզիմեզիմեզի»: »: »: »: 
կուկուկուկու    տամ՝տամ՝տամ՝տամ՝    կոխելուկոխելուկոխելուկոխելու    

զօրութեանզօրութեանզօրութեանզօրութեան    վրայվրայվրայվրայ. . . . բնա՛ւբնա՛ւբնա՛ւբնա՛ւ    
ուրախանաք՝ուրախանաք՝ուրախանաք՝ուրախանաք՝    որորորոր    չարչարչարչար    
ուրախացէ՛ք՝ուրախացէ՛ք՝ուրախացէ՛ք՝ուրախացէ՛ք՝    որորորոր    ձերձերձերձեր    

ին եւ թէ' 72-ին նոյն 
ը աւելի մնայուն եղած են ու 

Յիսուսի աշակերտներու այս երկու 
 Արքայութիւնը 

REMEMBRANCE OF 72 HOLY DISCIPLES OF CHRISTREMEMBRANCE OF 72 HOLY DISCIPLES OF CHRISTREMEMBRANCE OF 72 HOLY DISCIPLES OF CHRISTREMEMBRANCE OF 72 HOLY DISCIPLES OF CHRIST     

On Saturday following the Feast of the Holy Cross 
the Armenian Church remembers the 72 

This year it falls on 
October 3. 
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 

God.   
two others and sent them two by two others and sent them two by two others and sent them two by two others and sent them two by 

two ahead of him to every town and place where he was about to go. He two ahead of him to every town and place where he was about to go. He two ahead of him to every town and place where he was about to go. He two ahead of him to every town and place where he was about to go. He 
“The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the “The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the “The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the “The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the 

send out workers into his harvest field.send out workers into his harvest field.send out workers into his harvest field.send out workers into his harvest field.    
Heal the sick who Heal the sick who Heal the sick who Heal the sick who 

are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’        
“Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; “Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; “Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; “Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; 

two returned with joy and said, “Lord, even the two returned with joy and said, “Lord, even the two returned with joy and said, “Lord, even the two returned with joy and said, “Lord, even the 

“I have given you authority to trample on snakes and “I have given you authority to trample on snakes and “I have given you authority to trample on snakes and “I have given you authority to trample on snakes and 
scorpions and to overcome all the power of the enemy; scorpions and to overcome all the power of the enemy; scorpions and to overcome all the power of the enemy; scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will nothing will nothing will nothing will 

harm you.harm you.harm you.harm you.    However, do not rejoice that the spirits submit to you, but However, do not rejoice that the spirits submit to you, but However, do not rejoice that the spirits submit to you, but However, do not rejoice that the spirits submit to you, but 
rejoice that your names are written in heaven.”rejoice that your names are written in heaven.”rejoice that your names are written in heaven.”rejoice that your names are written in heaven.”
    
According to Holy Fathers both 12 and both 72 given almost the same 
authority, except the 12 were always 
During the Divine Liturgy all 72 disciples are remembered collectively.
 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝
Տէր Օհանէսեան ընտանիք իրենց ննջեցեալներու յիշատակին

Ս. Խորանի Ծաղիկների նուիրատուՍ. Խորանի Ծաղիկների նուիրատուՍ. Խորանի Ծաղիկների նուիրատուՍ. Խորանի Ծաղիկների նուիրատու
'FLOW' (Flowers of the 

    

 
Reminder:Reminder:Reminder:Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all 
our  members that have already paid their membership 
dues for the year 2015.  This is a reminder to the rest of 
our existing members, that  HTAC 2015 Membership fee is due ($60.00 
for adults and $30.00 for students 18years and older). It will be really 
appreciated if you could  pay your annual membership fee at your earliest 
convenience. 
New Members:New Members:New Members: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 t
membership application and for additional information or contact the 
church office during the week.  

    

CALENDAR OF EVENTSCALENDAR OF EVENTSCALENDAR OF EVENTSCALENDAR OF EVENTS
OctoberOctoberOctoberOctober    11117777                    ----    8888th Annual Walkathon,  th Annual Walkathon,  th Annual Walkathon,  th Annual Walkathon,  
                            kitchen renovations 
October 18    October 18    October 18    October 18    ----        Open House and Information Open House and Information Open House and Information Open House and Information 

'Private Sponsorship Program'
refugees of Armenian n
and AFSS. For more information and to RSVP please 
call the church office 

October 2October 2October 2October 24   4   4   4       ----        Debutante BallDebutante BallDebutante BallDebutante Ball    at at at at ''''The Westin PrinceThe Westin PrinceThe Westin PrinceThe Westin Prince
NovemNovemNovemNovember 8  ber 8  ber 8  ber 8  ----    Women's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual Bazaar
                           Artinaian Hall, 10:00am to  4:00 pm
                          please call the church office

However, do not rejoice that the spirits submit to you, but However, do not rejoice that the spirits submit to you, but However, do not rejoice that the spirits submit to you, but However, do not rejoice that the spirits submit to you, but 
rejoice that your names are written in heaven.”rejoice that your names are written in heaven.”rejoice that your names are written in heaven.”rejoice that your names are written in heaven.” (Luke 10: 1-20). 

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. 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝    
նէսեան ընտանիք իրենց ննջեցեալներու յիշատակին    

Ս. Խորանի Ծաղիկների նուիրատուՍ. Խորանի Ծաղիկների նուիրատուՍ. Խորանի Ծաղիկների նուիրատուՍ. Խորանի Ծաղիկների նուիրատու՝՝՝՝    
'FLOW' (Flowers of the World) ծաղկանոց 

HTAC Parish Council would like to thank all 
already paid their membership 

dues for the year 2015.  This is a reminder to the rest of 
our existing members, that  HTAC 2015 Membership fee is due ($60.00 
for adults and $30.00 for students 18years and older). It will be really 

pay your annual membership fee at your earliest 

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 or contact the 

    

CALENDAR OF EVENTSCALENDAR OF EVENTSCALENDAR OF EVENTSCALENDAR OF EVENTS    
th Annual Walkathon,  th Annual Walkathon,  th Annual Walkathon,  th Annual Walkathon,  In support of  HTACHTACHTACHTAC 

 
Open House and Information Open House and Information Open House and Information Open House and Information SSSSessionessionessionession at 1: 00pm   
'Private Sponsorship Program' with CIC,  for Syrian 

of Armenian nationality. Organized by HTAC 
and AFSS. For more information and to RSVP please  

 at 416-431-3001    
The Westin PrinceThe Westin PrinceThe Westin PrinceThe Westin Prince' Hotel' Hotel' Hotel' Hotel            TorontoTorontoTorontoToronto        

Women's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual Bazaar at Magaros      
Artinaian Hall, 10:00am to  4:00 pm. To reserve a table          
please call the church office at 416-431-3001 


