
 

SCHEDULE OF CHURCH EVENTS  

FebruarFebruarFebruarFebruary 7y 7y 7y 7        - Annual Barekendan Lancheon Annual Barekendan Lancheon Annual Barekendan Lancheon Annual Barekendan Lancheon organized by Women's 
Guild, followed by Divine Liturgy at Magaros Artinian 
Hall 

March 6        March 6        March 6        March 6        ----    Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership 
                                                                                            AssemblyAssemblyAssemblyAssembly,,,,        followed by Divine Liturgy at Magaros 

Artinian Hall 
 

DATE    FASTS & FEASTS    February 2016    

7 7 7 7     Poon Paregentan (Eve of Great Lent) Poon Paregentan (Eve of Great Lent) Poon Paregentan (Eve of Great Lent) Poon Paregentan (Eve of Great Lent)     

8 First day of Lent 

13 St. Theodore the Warrior 

14141414    Second Sunday of Great LentSecond Sunday of Great LentSecond Sunday of Great LentSecond Sunday of Great Lent————Sunday of Sunday of Sunday of Sunday of ExpulsionExpulsionExpulsionExpulsion
Presentation of the Presentation of the Presentation of the Presentation of the LordLordLordLord        

20 St. Cyril of Jerusalem 

21212121    Third Sunday of Great LentThird Sunday of Great LentThird Sunday of Great LentThird Sunday of Great Lent————TheTheTheThe    Sunday of Sunday of Sunday of Sunday of     Prodigal Son Prodigal Son Prodigal Son Prodigal Son 

27 St. John, Bishop of Jerusalem, and our Holy Fathers John of 
Otsoon (Hovhan Otsnetsi), John of Vorodan (Hovhan 
Vorodnetsi), and Gregory of Datev (Krikor Datevatsi)

28282828    Fourth Sunday of Great LentFourth Sunday of Great LentFourth Sunday of Great LentFourth Sunday of Great Lent————The The The The Sunday of  Sunday of  Sunday of  Sunday of  Steward Steward Steward Steward 

 

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

Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝    "Ken's on Avenue" Ծաղկանոց    

    
TTTThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin are are are are sponsosponsosponsosponsored byred byred byred by

Anonymous  
Altar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers by   "Ken's on Avenue"    

 

Reminder:Reminder:Reminder: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.We encourage  our existing members to consider  paying  a
Membership dues for the year 2016.  ($60.00 for adults and $30.00 for 
students 18years and older). It will be truly appreciated if you could pay 
your annual membership fee before the Annual Membership Meeting, 
which will take place on March, 6 2016. 

organized by Women's  
ollowed by Divine Liturgy at Magaros Artinian 

Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership                                 
ollowed by Divine Liturgy at Magaros 

ExpulsionExpulsionExpulsionExpulsion    

Prodigal Son Prodigal Son Prodigal Son Prodigal Son     

St. John, Bishop of Jerusalem, and our Holy Fathers John of 
Otsoon (Hovhan Otsnetsi), John of Vorodan (Hovhan 

Datevatsi) 

Steward Steward Steward Steward     

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

    

red byred byred byred by    

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 

We encourage  our existing members to consider  paying  annual 
.  ($60.00 for adults and $30.00 for 

students 18years and older). It will be truly appreciated if you could pay 
ual Membership Meeting, 

    

ՓԵՏՐՈՒԱՐ 7ՓԵՏՐՈՒԱՐ 7ՓԵՏՐՈՒԱՐ 7ՓԵՏՐՈՒԱՐ 7, 201, 201, 201, 201

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
EVE OF THE GREAT LENTEVE OF THE GREAT LENTEVE OF THE GREAT LENTEVE OF THE GREAT LENT

Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ ----    Ես. 58:1-
Synaxis Readings Synaxis Readings Synaxis Readings Synaxis Readings ----    Isaiah 58:1-14; Romans 13:11

    
«Երբ ծոմ պահէք, տրտումերես 
մի՛ ըլլաք՝ կեղծաւորներուն 
պէս. որովհետեւ իրենց 
երեսները կը խաթարեն, 
որպէսզի երեւնան մարդոց՝ 
թէ ծոմ կը պահեն: 
Ճշմա՛րտապէս կը 
յայտարարեմ ձեզի. “Անոնք 
ունեցած կ՚ըլլան իրենց 
վարձատրութիւնը”: Բայց 
դո՛ւն՝ երբ ծոմ պահես՝ օծէ՛ 
գլուխդ ու լուա՛ երեսդ, որպէսզի 
չերեւնաս մարդոց՝ ծոմ պահողի պէս, 
քու Հօրդ՝ որ գաղտնի տեղ կը գտնուի: Եւ քու Հայրդ՝ որ 
գաղտնիքը, պիտի հատուցանէ քեզի
 
“And whenever you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they 
disfigure their faces so as to show others that they are fasting. Truly I tell 
you, they have received their reward. But
head and wash your face, so that your fasting may be seen not by others 
but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret 
will reward you."                              
_____________________________________________________

ՍՍՍՍ. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻ   

920 Progress Avenue, 

   Tel: (416)

www.torontoarmenianchurch.co
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ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ        
EVE OF THE GREAT LENTEVE OF THE GREAT LENTEVE OF THE GREAT LENTEVE OF THE GREAT LENT    

    
-14,  Հռովմ. 13:11-14:23,  Մատթ. 6:1-21    

14; Romans 13:11-14:23; Matthew 6:1-21 

Երբ ծոմ պահէք, տրտումերես 

դո՛ւն՝ երբ ծոմ պահես՝ օծէ՛ 
գլուխդ ու լուա՛ երեսդ, որպէսզի 
չերեւնաս մարդոց՝ ծոմ պահողի պէս, հապա 
քու Հօրդ՝ որ գաղտնի տեղ կը գտնուի: Եւ քու Հայրդ՝ որ կը տեսնէ 
գաղտնիքը, պիտի հատուցանէ քեզի»:     Մատթէոս 6:16Մատթէոս 6:16Մատթէոս 6:16Մատթէոս 6:16----18181818 

And whenever you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they 
disfigure their faces so as to show others that they are fasting. Truly I tell 
you, they have received their reward. But when you fast, put oil on your 
head and wash your face, so that your fasting may be seen not by others 
but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret 

                             MatthewMatthewMatthewMatthew    6: 16: 16: 16: 16666----18181818    
__________________________________________________________ 

   HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH 

920 Progress Avenue, Toronto, Ont. M1G 3T5 

(416) 431-3001       

www.torontoarmenianchurch.com 



ԿԿԿԿ. . . . ՊՈԼՍՊՈԼՍՊՈԼՍՊՈԼՍՈՅՈՅՈՅՈՅ    Ս.Ս.Ս.Ս.    ԺՈՂՈՎԻ 150 ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ (381ԺՈՂՈՎԻ 150 ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ (381ԺՈՂՈՎԻ 150 ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ (381ԺՈՂՈՎԻ 150 ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ (381) ) ) ) 
ՅՅՅՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԵԵԵԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐ    

 Այս տարի Փետրուար 6-ին Հայց. Առաք. Եկեղեցին կը 
տօնէ Կ. Պոլսոյ տիեզերական ժողովի 150 
հայրապետներու (381թ.) յիշատակութեան օրը:Կ. 
Պոլսոյ Տիեզերական Բ. ժողովը տեղի ունեցաւ Կ. 
Պոլսոյ մէջ, 381-ին, Թէոդորոս կայսեր հրամանով եւ 150 
հայրապետներու մասնակցութեամբ: Այս ժողովին գումարման 
պատճառը Ս. Հոգիին վերաբերեալ Մակեդոնի սխալ ուսուցումն էր
Ինչպէս Արիոս չէր ընդուներ Յիսուսի աստուածութիւնը, 
Մակեդոն չէր ընդուներ Ս. Հոգիին աստուածութիւնը: Ան կ'
թէ Ս. Հոգին համագոյակից եւ հաւասար չէ Հօր եւ Որդւոյն եւ ուստի չի 
կրնար մաս կազմել Ս. Երրորդութեան: Ժողովը խիստ կերպով
քննադատեց Մակեդոնի ուսուցումը եւ դատապարտեց զայն ո
համախոհերը: Ժողովը հաստատեց Նիկիոյ Ա. 
հաստատուած դաւանանքը, որ կը պաշտպանէր Ս. Հոգիին 
աստուածութիւնը եւ Ս. Երրորդութիւնը: Ընդունելով Հօր, Որդ
Հոգիին համագոյակից, համահաւասար եւ անբաժանելի 
ժողովը որդեգրեց քրիստոնէական ուղղափառ դաւանա
աստուածութիւն՝ երեք անձիք» բանաձեւը: Իսկ Մակեդոնի համակիր 
եպիսկոպոսները, որոնք թիւով 36 հոգի էին, մերժեցին ընդունիլ 
ուղղափառ հայրապետներուն որոշումները: Ընդունելով այս 
տիեզերաժողովը` Հայ եկեղեցին կը նշէ անոր մասնակից 150 
հայրապետներու յիշատակութեան օրը: 

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ.........ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ.........ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ.........ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ.........    
Հայց. Առաք. Ս. Եկեղեցին կ'ընդունի միայն առաջին 3 տիեզերական 
ժողովներու որոշումները՝   325-ի Նիկիոյ   Ա. Տիեզերական
381-ի Կ. Պոլսոյ Բ. Տիեզերական  ժողովի եւ 431-ի Եփեսոսի Գ
Տիեզերական ժողովի: Այս 3 ժողովներու ընդունած 
աստուածաբանական սկզբունքներն ալ դարձան Հայ եկեղեցւոյ 
դաւանանքի հիմքը: 
DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............    
The Armenian Church recognizes the Ecumenical Councils of Nicaea 
(325), Constantinople (381), and Ephesus (431). The decisions and the 
dogmatic formulations of these councils are the basis of the theological 
thought of the Armenian Church. Some councils recognized by the Latin 
and Byzantine Orthodox Churches as Ecumenical were rejected 
the councils of Armenian Church. The councils not recognized by the 
Armenian Church are as follows: the Council of Chalcedon (451), the 
Second Council of Constantinople (553), the Third Council of 
Constantinople (681) and the Second Council of Nicaea (787). 
(www.armenianchurch.org) 

ին, Թէոդորոս կայսեր հրամանով եւ 150 
Այս ժողովին գումարման 

սխալ ուսուցումն էր: 
Ինչպէս Արիոս չէր ընդուներ Յիսուսի աստուածութիւնը, այնպէս ալ 

աստուածութիւնը: Ան կ'ուսուցանէր, 
թէ Ս. Հոգին համագոյակից եւ հաւասար չէ Հօր եւ Որդւոյն եւ ուստի չի 

Ժողովը խիստ կերպով 
կեդոնի ուսուցումը եւ դատապարտեց զայն ու իր 

 ժողովի մէջ 
ր Ս. Հոգիին 

նդունելով Հօր, Որդւոյն եւ Ս. 
եւ անբաժանելի ըլլալը՝ 

ական ուղղափառ դաւանանքի «Մէկ 
Մակեդոնի համակիր 

եպիսկոպոսները, որոնք թիւով 36 հոգի էին, մերժեցին ընդունիլ 
Ընդունելով այս 

շէ անոր մասնակից 150 

տիեզերական 
Տիեզերական  ժողովի, 

Եփեսոսի Գ. 
Տիեզերական ժողովի: Այս 3 ժողովներու ընդունած 
աստուածաբանական սկզբունքներն ալ դարձան Հայ եկեղեցւոյ 

The Armenian Church recognizes the Ecumenical Councils of Nicaea 
he decisions and the 

dogmatic formulations of these councils are the basis of the theological 
Some councils recognized by the Latin 

rejected during 
he councils not recognized by the 

: the Council of Chalcedon (451), the 
Second Council of Constantinople (553), the Third Council of 
Constantinople (681) and the Second Council of Nicaea (787). 

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

Ազատուհի Կիւտէշեանի                   
Առաքել Կիւտէշեանի                            
Օվսաննա Հալաճեանի                         
Գրիգոր եւ Մարի Արթինեանի             
Սուրէն Արթինեանի                            
Գառնիկ Խանծողեանի                       
Զուարթ Պօյաճեանի                           
Գրիգոր Պօյաճեանի                           
Վահան եւ Սաթենիկ Խաչատուրեանի
Հայրապետ եւ Խանէ Ազատխանեանի
Գրիգոր եւ Ռուբէն Ազատխանեանի
Սեդրակ  Ազատխանեան                     
Արսէն, Սեդա եւ Վարդան Յարութիւնեանի 
Asren, Seta & Vartan Harutyunian 

COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE 
ECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLEECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLEECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLEECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLE

    On February 6, the  Armenian Apostolic Church 
celebrates the150 pontiffs participating
Ecumenical Council of Constantinople
First Council of Constantinople (381), also known 
as the Second Ecumenical Council was summoned by 
the orders of Emperor Theodosius I
earlier decree in support of the doctrine of the 
address the controversial teachings of  Bishop Macedon regarding the 
Holy Spirit. As Arius was denying the divinity of Jesus Christ, Macedon 
was denying the divinity of  Holy Spirit a
Holy Spirit cannot be part of the Holy Trinity.  
    As the result, the Council reaffirmed 
adopted the formulation of orthodox Christianity 
persons”.  
    The Armenian Apostolic Church accepts
Constantinople  and commemorates the memory of 150 Patriarchs 
participating in the Council.
 

    

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----    REQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICE    
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............    

    
            Azadouhi Gideshian 

                       Arakel Gudeshian 
                         Ovsanna Halajian 

              Krikor & Mari Artinian 
                              SourenArtinian 

                          Karnig Khandzoghian 
                              Zevart Boyajian 
                               Krikor Boyajian 

Վահան եւ Սաթենիկ Խաչատուրեանի-Vahan & Satenig Khachadourian 
Հայրապետ եւ Խանէ Ազատխանեանի-Hayrabed & Khaneh Azadkhanian 
Գրիգոր եւ Ռուբէն Ազատխանեանի     Krikor & Rouben Azadkhanian  

անեան                      Setrak Azadkhanian 
Արսէն, Սեդա եւ Վարդան Յարութիւնեանի  

    
COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE COMMEMORATION OF 150 PONTIFFS PARTICIPATING IN THE 

ECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLEECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLEECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLEECUMENICAL COUNCIL OF CONSTANTINOPLE    
    

Armenian Apostolic Church 
pontiffs participating in the 
of Constantinople in 381.  The 

First Council of Constantinople (381), also known 
as the Second Ecumenical Council was summoned by 

Theodosius I, to confirm the 
earlier decree in support of the doctrine of the Council of Nicaea, to 
address the controversial teachings of  Bishop Macedon regarding the 

. As Arius was denying the divinity of Jesus Christ, Macedon 
was denying the divinity of  Holy Spirit and therefore pointing that the 

e part of the Holy Trinity.   
the Council reaffirmed the divinity of Holy Spirit and 

of orthodox Christianity  “One deity, three 

The Armenian Apostolic Church accepts the Ecumenical Council of 
commemorates the memory of 150 Patriarchs 

participating in the Council. 



ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔ
Պահքերուն նախորդ օրերը (բացառութեամբ 
օրապահքերու)  կը կոչուին «բարեկենդան
Մեծ Պահքի բարեկենդանը կը կոչուի ԲՈՒՆ 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ: Բարեկենդան կը նշանակէ 
Բարի կենդանութիւն, այսինքն` բարի եւ անհոգ 

կեանք, որ կը պատկերէ Ադամի եւ Եւայի վայելած
երանավետ կեանքը Եդեմական պարտէզի մէջ: Բուն Բարեկենդանը
նաեւ կենդանական եւ ճոխ ուտելիք գործածելու վերջին օրն է: Հայց. 
Առաք. Սուրբ Եկեղեցւոյ տօնացոյցի համաձայն այս տարի Կիրակի 7 
Փետրուարը Բուն Բարեկենդանին օրն է, իսկ յաջորդ օրը՝ Երկուշաբթի 
8 Փետրուարը՝ Մեծ Պահքի առաջին օրն է՝  սկիզբը Մեծի Պահոց:
Մեծ Պահքը կը տեւէ 48 օրեր, Բարեկենդանէն մինչեւ Սուրբ 
Յարութեան ( Սուրբ Զատիկի )տօնը: Պահքի առաջին 40 օ
խորհդանշեն , անապատի մէջ Յիսուս Քրիստոսի քառասունօրեայ 
ծոմապահութեան, ապաշխարհութեան եւ աղօթքի շրջանը: 
Քառասունօրեայ պահքին կը յաջորդէ մէկ շաբթուայ պահքի շրջան մը 
եւս, որ է Աւագ Շաբաթը:  
Մարդիկ   յաճախ կը կարծեն, թէ պահքը միայն կենդանական
ունեցող ուտելիքներէ հրաժարիլն է: Բայց իրականութեան
ոչ միայն որոշակի սնունդէ ինքզինքը զրկելն է 
բարեգործութեամբ, աղօթքով ու ապաշխար
Աստուածահաճոյ կեանքի վերադառնալն է: Այս տարի Մեծ Պահքը կը 
կիսուի Մարտ 2-ին, որը կը կոչուի  Միջինք: Հարկ է նշել, որ Միջինքի 
օրը Պահքը չի լուծուիր:Պահքի շրջանին կ'օգտագործուին զուտ 
բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք եւ ուտելիքի 
սահմանափակումին զուգահեռ կը հրաժարին նաեւ մոլի 
սովորութիւններէն: 
Մեծ պահքը ունի ութ կիրակիներ, Բուն Բարեկենդան, Արտաքսման 
Կիրակի, Անառակ Որդիի Կիրակի, Անիրաւ Տնտեսի Կիրակի, Անիրաւ 
Դատաւորի Կիրակի, Գալստեան Կիրակի , Ծաղկազարդ:
 

PAREGENTAN AND THE GREAT LENTPAREGENTAN AND THE GREAT LENTPAREGENTAN AND THE GREAT LENTPAREGENTAN AND THE GREAT LENT    
The days before fasting (with the exception of day log fasts)
Paregentan, and the day before the Great Lent is called Poon Paregentan. 
Poon Paregentan is celebrated on Sunday, the day before Lent begins
year on February 7th. Similar to the Western traditions of Mardi Gras or 
Carnival, it is a day during which people are encouraged to have fun and eat 
and drink merrily prior to fasting. It symbolizes  the life of Adam and Eve
the garden of Eden, before they sinned and were exiled. Paregentan comes 
from two words - pari which means “good” and gentani, which means “alive” 
or “living”.  

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔ        
դ օրերը (բացառութեամբ 

բարեկենդան», իսկ 
Մեծ Պահքի բարեկենդանը կը կոչուի ԲՈՒՆ 

Բարեկենդան կը նշանակէ 
Բարի կենդանութիւն, այսինքն` բարի եւ անհոգ 

Ադամի եւ Եւայի վայելած 
Բարեկենդանը, 

նաեւ կենդանական եւ ճոխ ուտելիք գործածելու վերջին օրն է: Հայց. 
տօնացոյցի համաձայն այս տարի Կիրակի 7 

Փետրուարը Բուն Բարեկենդանին օրն է, իսկ յաջորդ օրը՝ Երկուշաբթի 
՝ Մեծ Պահքի առաջին օրն է՝  սկիզբը Մեծի Պահոց:        

Բարեկենդանէն մինչեւ Սուրբ 
Յարութեան ( Սուրբ Զատիկի )տօնը: Պահքի առաջին 40 օրերը կը 

անապատի մէջ Յիսուս Քրիստոսի քառասունօրեայ 
ծոմապահութեան, ապաշխարհութեան եւ աղօթքի շրջանը: 
Քառասունօրեայ պահքին կը յաջորդէ մէկ շաբթուայ պահքի շրջան մը 

կենդանական ծագում 
իրականութեան մէջ Պահքը 

 , այլ նաեւ, 
ապաշխարհութեամբ 

տարի Մեծ Պահքը կը 
Հարկ է նշել, որ Միջինքի 

Պահքի շրջանին կ'օգտագործուին զուտ 
բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք եւ ուտելիքի 
սահմանափակումին զուգահեռ կը հրաժարին նաեւ մոլի 

Մեծ պահքը ունի ութ կիրակիներ, Բուն Բարեկենդան, Արտաքսման 
Անառակ Որդիի Կիրակի, Անիրաւ Տնտեսի Կիրակի, Անիրաւ 

Դատաւորի Կիրակի, Գալստեան Կիրակի , Ծաղկազարդ: 

(with the exception of day log fasts) are called 
and the day before the Great Lent is called Poon Paregentan. 

is celebrated on Sunday, the day before Lent begins, this 
Similar to the Western traditions of Mardi Gras or 

aged to have fun and eat 
the life of Adam and Eve in 

Paregentan comes 
which means “alive” 

The first 40 days of fasting symbolize the 40 days period of 
and repentance of our Lord Jesus Christ  
desert. Following the 40 days long fast there is a 
weeklong fast during the Holy week as well. 
This is why the Great Lent lasts for 48 days.
In the early years of church, the 
traditions hardly permitted the consumption of 
any food besides bread and salt. Therefore
refers to the  Lent as Aghouhatzk, meaning "salt and bread"
Lenten rules have changed to allow other food, as long as it 
from animals (meat, milk, dairy, eggs etc.)
honey. People, who were fasting, were 
vegetarian food.  Alcoholic beverages were also forbidden.
think that fasting is only the  rejection of
all it is a time of abstinence not only from food, but also from bad habits, 
thoughts and behaviour, as well as time to repent and 
virtuous life.  
The 24th day or the of Great Lent, which
called Mijink. It marks,  that the first half 
This year Mijink is on March 2. Please note, t
Mijink.  
Great Lent has seven Sundays and each Sunday has a special meaning: Eve of 
Great Lent (Poon Paregentan), Sunday of Expulsion,
Son, Sunday of the Stewart, Sunday of
Palm Sunday. 
 

ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞......................... 
Հին եկեղեցւոյ կանոններու համաձայն Մեծ Պահքի շրջանին 
արգիլուած էին պսակադրութիւնները եւ
Ա. Կաթողիկոսի շրջաբերականով, խիստ անհրաժեշտութեան 
պարագային, բացառութեամբ Աւագ շաբթուայ՝ թույլատրուեց
պսակադրութիւն կատարել Մեծ Պահքի շրջանի Շաբաթ եւ
օրերուն միայն: (Source: www.qahana.am)
 
DID YOU KNOW?DID YOU KNOW?DID YOU KNOW?DID YOU KNOW?..................... 
According to the terms of the ancient church, during the period of Great 
Lent it was forbidden to perform the sacrament of marriage and sacrifice 
offerings. However , by the encyclical of late 
Vazken I, in cases of strict necess
marriages only on Saturdays and Sundays of the Lent period, with the 
exception of the Holy week.  

symbolize the 40 days period of praying, fasting 
of our Lord Jesus Christ  in the 

. Following the 40 days long fast there is a 
weeklong fast during the Holy week as well. 

nt lasts for 48 days. 
In the early years of church, the  Lenten 

ed the consumption of 
Therefore, the Armenian Church sometimes 

, meaning "salt and bread". Over time, 
allow other food, as long as it  did not derive 
dairy, eggs etc.), with the exception of 

People, who were fasting, were now permitted  to consume only 
verages were also forbidden. Often people 

rejection of animal food, but in reality, first of 
it is a time of abstinence not only from food, but also from bad habits, 

thoughts and behaviour, as well as time to repent and pray and lead a 

, which always falls on a Wednesday,  is 
the first half of Great Lent has already passed. 

Please note, that the fasting is not broken on 

and each Sunday has a special meaning: Eve of 
Sunday of Expulsion, Sunday of the Prodigal 

Sunday of the Judge, Sunday of Advent and 

համաձայն Մեծ Պահքի շրջանին 
լուած էին պսակադրութիւնները եւ մատաղը: Սակայն Վազգէն 
աթողիկոսի շրջաբերականով, խիստ անհրաժեշտութեան 

պարագային, բացառութեամբ Աւագ շաբթուայ՝ թույլատրուեցաւ 
կատարել Մեծ Պահքի շրջանի Շաբաթ եւ Կիրակի 

www.qahana.am) 

According to the terms of the ancient church, during the period of Great 
Lent it was forbidden to perform the sacrament of marriage and sacrifice 
offerings. However , by the encyclical of late Catholicos of all Armenians 
Vazken I, in cases of strict necessity, it was permitted to perform 
marriages only on Saturdays and Sundays of the Lent period, with the 



ՊԱՀՔԻ ԽՈՀԱՊԱՀՔԻ ԽՈՀԱՊԱՀՔԻ ԽՈՀԱՊԱՀՔԻ ԽՈՀԱՆՆՆՆՈՑ ՈՑ ՈՑ ՈՑ ----    LENTEN KITCHENLENTEN KITCHENLENTEN KITCHENLENTEN KITCHEN    
The Great Lent is approaching and the Christian world is preparing  
for the season of fasting and self-reflection.  As the Lenten diet is 
based strictly on vegetarian dishes, we thought this will provide a 
great opportunity to our parish members to share their recip
pass on their art of cooking  mastered throughout the years of cooking 
for their families. Please note that each recipe is modified to suit the 
taste of the cook and you are free to make changes based on your 
preferences. Our first recipe is provided by a very well respected 
members of our church and a beloved mother and a grandmother.   

SWISS CSWISS CSWISS CSWISS CHARD NIVIGHARD NIVIGHARD NIVIGHARD NIVIG    
IngrIngrIngrIngreeeedientdientdientdientssss::::    
3 bunches of  Swiss chard 
2 cups of water 
0.5 cup of olive oil 
1 medium onion 
1can or about 1 lb of precooked chickpeas 
0.5 cup of tomato paste 
0.5 tbsp of pepper paste 
6-7 cloves of garlic 
PreparationPreparationPreparationPreparation::::    Wash and stem the Swiss chard and cut into small pieces. 
Place the chopped chard  and 2 cups of water in a pot and bring it to 
the boil over the high heat. Reduce the heat and simmer for about 5 
minutes. Drain and squeeze to remove the excess water. In a sauc
sauté the onions, cut in slivers, until golden. Add the chard and sauté 
for 10 minutes, then add the tomato paste, pepper paste and sauté for 
few more minutes, then add chickpeas, salt and 0.5 cup of hot water. 
Cover and simmer for 20 minutes or until the water is evaporated. At 
the end, add the crushed garlic. Decorate with lemon wedges and 
serve. Squeeze the lemon juice over Nivig just before you eat.

ԲԲԲԲարի ախորժակարի ախորժակարի ախորժակարի ախորժակ    

    

LENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOME
Every Sunday of the Lent we will have a new 
your table in our "Lenten Kitchen" section and w

would like to ask our parishioners to share their recipes with us. If you 
are interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, please 
call the church office at 416-431-3001 ext. 222 to submit.

Lent is approaching and the Christian world is preparing  
reflection.  As the Lenten diet is 

based strictly on vegetarian dishes, we thought this will provide a 
great opportunity to our parish members to share their recipes and  to 
pass on their art of cooking  mastered throughout the years of cooking 
for their families. Please note that each recipe is modified to suit the 
taste of the cook and you are free to make changes based on your 

vided by a very well respected 
members of our church and a beloved mother and a grandmother.    

and stem the Swiss chard and cut into small pieces. 
Place the chopped chard  and 2 cups of water in a pot and bring it to 

the heat and simmer for about 5 
minutes. Drain and squeeze to remove the excess water. In a saucepan  

until golden. Add the chard and sauté 
for 10 minutes, then add the tomato paste, pepper paste and sauté for 

0.5 cup of hot water. 
until the water is evaporated. At 

add the crushed garlic. Decorate with lemon wedges and 
serve. Squeeze the lemon juice over Nivig just before you eat.    

LENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOME    
Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for 

in our "Lenten Kitchen" section and we 
s with us. If you 

are interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, please 
to submit.  

ABOUT FASTINGABOUT FASTINGABOUT FASTINGABOUT FASTING
The practce of  fasting was stipulated 
Eden and was the first 
Adam: ‘You may freely eat of every tree of the garden; but 
of the tree of the knowledge of good and evil you shall not 
eat..." (Genesis 2.16). 

According to the church calendar, a
fasting days. Most of the 158 days of 
weeklong fasts as well. WednesdayWednesdayWednesdayWednesdayssss
fasting days in memory of the betrayal 
Lord Jesus Christ. The longest fast is the G
tradition, there are three types of fasting
abstain from the food of animal ori
second type of fasting permits the use 
type of fasting, tsom (Ծոմ), is the 
water. 

ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ
Եկեղեցական տօնացոյցի համաձայն տարին 
եւ պահոց օրերու: Պահոց 158 օրերը մեծ մասամբ
շաբաթապահքեր են: Տարուայ բոլոր 
յիշատակ Յիսուս Քրիստոսի մատնութեան եւ չարչարանքներու
խաչելութեան պահքի օրեր են: 
Պահքն է, որ կը տեւէ 48 օրեր:  
Եկեղեցական աւանդութեան համաձայն
տեսակի պահքեր: Առաջինը սովորական պահքն է, որու ընթացքին կը 
հրաժարինք  կենդանական ծագում ունեցող սնուն
(բացառութեամբ մեղրի) եւ 
սրբապահքն է, որու ընթացքին կը հրաժարին
ծագումով ուտելիքներէն՝ բաւարարուելով միայն
Պահքի երրորդ տեսակը ծոմապահութիւնն  է, երբ
հրաժարինք սնունդէն եւ ջուրէն:  

    
THE POWER OF FASTINGTHE POWER OF FASTINGTHE POWER OF FASTINGTHE POWER OF FASTING    

When the diciples could not cast out the evil 
possessing a boy for years, his father 
pleaded to free his son from demon. The demon
son of speech and it seized him, threw
rigid. The boy was brought to Jesus
immediately threw the boy into a convulsion
spirit and commanded it to leave and 
asked him privately, “Why couldn’t we drive it out?”
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ABOUT FASTINGABOUT FASTINGABOUT FASTINGABOUT FASTING    
fasting was stipulated back in the garden of 

and was the first commandment given by God to 
Adam: ‘You may freely eat of every tree of the garden; but 
of the tree of the knowledge of good and evil you shall not 

 
, a year is divided into holidays and 

158 days of fasting are short, day long fasts and 
ssss    and Fridayand Fridayand Fridayand Fridayssss    throughout the year are 

in memory of the betrayal and sufferings and crucifixion of our 
fast is the Great Lent. According to church 

fasting. The first is the fast, when we 
food of animal origin (except honey) and alcohol. The 

use of bread and salt only. And the third 
is the refusal of all types of food and even 

ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ    
յցի համաձայն տարին կը բաժանուի տօնական 

օրերը մեծ մասամբ օրապահքեր եւ 
ոլոր Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերըՉորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերըՉորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերըՉորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, ի 

յիշատակ Յիսուս Քրիստոսի մատնութեան եւ չարչարանքներու ու 
պահքի օրեր են:  Ամենաերկարատեւ պահքը Մեծ 

ան համաձայն գոյութիւն ունին երեք 
Առաջինը սովորական պահքն է, որու ընթացքին կը 

կենդանական ծագում ունեցող սնունդէն 
 ոգելից խմիչքներէն: Երկրորդը՝ 

սրբապահքն է, որու ընթացքին կը հրաժարինք նոյնիսկ բուսական 
ներէն՝ բաւարարուելով միայն աղ ու հացով: 

պահութիւնն  է, երբ ընդհանրապէս կը 
 

    (Mark 9(Mark 9(Mark 9(Mark 9:14:14:14:14----29)29)29)29)    
could not cast out the evil spirit, that was 

is father came to Jesus and 
demon. The demon robbed his 

threw him to the ground and made him 
Jesus. When the impure spirit saw Jesus, it 

threw the boy into a convulsion. Jesus rebuked the impure 
leave and never come back. Later,  his disciples 

asked him privately, “Why couldn’t we drive it out?” He replied, “This k“This k“This k“This kind ind ind ind 
and fastingand fastingand fastingand fasting””””....    ((((Mark 9:29)Mark 9:29)Mark 9:29)Mark 9:29)    IngridientIngridientIngridientIngridient        


