March 20
May 21
June 23

SCHEDULE OF CHURCH EVENTS
- Palm Sunday Luncheon organized by ACYOC Sr. & Jr.
Following the Divine Liturgy at Magaros Artinian Hall
- 10th Annual Yerevan Night organized by Hayreniq
Association at “Magaros Artinian” Hall
- Senior's
Senior's Day Celebration.
Celebration. Divine Liturgy at 11:00 a.m.
Following the service Luncheon & Cultural Program at
Magaros Artinian Hall

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 aannual
Membership dues for the year 2016.. ($60.00 for adults and $30.00 ffor
students 18years and older) at their earliest convenience.
New Members: The parishioners, who are interested in becoming a
dues paying member of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged
to approach the Parish Council members in the church lobby to obtain
the membership application and for additional information contact the
church office during the week.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
Աղամալեան ընտանիք՝
Իրենց սիրելիներու յիշատակին
Խորանի Ծաղիկները՝
"Ann's Flowers" Ծաղկանոց
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by
Aghamalian Family
In memory of their loved ones
Altar Flowers by
"Ann's Flowers"
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.

ՄԱՐՏ 13,
13, 2016
2016 - MARCH 13,
13, 2016
2016
ՄԵԾ
ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ - ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ
SIXTH SUNDAY OF GREAT LENT—SUNDAY
LENT
ADVENT
Ճաշու Ընթերցուածներ:
Ընթերցուածներ:
Ես. 66:1-24; Կողոս. 2:8--3:17; Մատթ. 22:34-23:39
Synaxis Readings :

Isaiah 66:1-24;
24; Coloss. 2:8-3:17;
2:8
Matthew 22:34-23:39
Սուրբ Գիրքը կարդացած
կարդ
ատեն՝
այսպ աղօթեցէք Աստուծոյ. "Տէր
այսպէս
իմ Յիսուս Քրիստոս, բա'ց
բա
իմ
սրտիս ականջներն ու աչքերը,
որպէ
որպէսզի
ես քու խօսքերդ լսելու ու
անոնք հասկնալու կարողութիւնը
ունենամ,
եւ
քու
կամքդ
կատարեմ:"
Միշտ
աղօթեցէք
Աստուծոյ,
որ
ձ
ձեր
միտքը
լուսաւորէ ու իր խօսքերուն
խօսքերու
զօրութիւ
զօրութիւնը
հասկնալու
կարողութիւնը
տայ
ձեզ
ձեզի:
(Ս.Եփրեմ
Ս.Եփրեմ Ասորի)
When you begin to read the Holy
Scriptures, pray to God thus: "Lord
Jesus Christ, open the ears and eyes of my heart so that I may hear Thy
words and understand them, and may fulfill Thy will." Always pray
pr to
God, that He might illumine your mind and grant you the ability to
understand the power of His words.
words. (St. Ephrem the Assyrian)
____________________________________________
_______________________________________
Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ.
ՀԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻ HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Toronto, Ont. M1G 3T5
Tel: (416) 431-3001
www.torontoarmenianchurch.com

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ
Մեծի Պահոց վեցերորդ կիրակին կը կոչուի
Գալստեան Կիրակի: Այս կիրակին կ'ամփոփ
կ'ամփոփէ
Յիսուս Քրիստոսի ինչպէս Առաջին Գալստեան
Խորհուրդը, այնպէս ալ Երկրորդ Գալստեան
Խոստումը: Մեր Փրկիչի Առաջին Գալուստով՝
Աստուածայայտնութեամբ, մարդկութեան առջեւ
բացուեցաւ փրկութեան դուռը եւ տրուեցաւ փրկութեան ուղիով
առաջնորդուելու հնարաւորութիւնը: Իսկ Երկրորդ
րդ Գալստեան
յիշատակութեամբ, վերստին կը յիշենք, թէ Քրիստոսը աշխարհի
վախճանին «պիտի
պիտի գայ նոյն մարմինով ու Հօրը փառքով`դատելու
ողջերուն ու մեռածներուն» («Հաւատոյ
Հաւատոյ հանգանակ
հանգանակ»): Երկրորդ
Գալստեան մասին Աւետարանը կ'ըսէ. «Այն ատեն երկրի բոլոր

հեծեծեն,, ու պիտի տեսնեն մարդու Որդին՝ որ կու
տոհմերը պիտի հեծեծեն
վրայ,, զօրութեամբ ու մեծ փառքով
փառքով:: Եւ ան
գայ երկինքի ամպերուն վրայ
փողով,, ու պիտի
պիտի ղրկէ իր հրեշտակները բարձրաձայն փողով
հովերէն,, երկինքի մէկ ծայրէն
հաւաքեն իր ընտրեալները չորս հովերէն
ծայրը»» ((Մատթ.
մինչեւ միւս ծայրը
Մատթ. 24:30):

THE SUNDAY OF ADVENT
ADVENT
This Sunday, March 13, is the sixth Sunday of
Great Lent, known as
Sunday of Advent
(Kalusdyan Giragi). This Sunday teaches us about
the first Advent of Christ and also symbolizes
Promise His Second coming, the Second Advent,
which is a fundamental tenet of our Christian faith. Christ came to the
world for the salvation of humankind and by his first coming he opened
the door of our salvation and showed us the way to the salvation. In his
second coming "He
He is to come with the same body and with the glo
glory of
the Father to judge the living and the dead" ( 'Procession of Faith'). We
can find many references dedicated to the Second Advent in the
Gospels and Apostolic Letters, where our Lord warns us about His
return. We are told to be ready at all times because
ecause He will come again
for the judgment of sinners, and when the righteous will be able to
enter the Kingdom of God. “Then people will see the Son of Man coming

in clouds with great power and glory. He will send out his angels and
gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the
13:26--27)
ends of heaven.” (Mark 13:26

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............
Գեղամ Քէն Իւսթիւն-Գայսէրեանի
Գայսէրեանի
Զարեն Ալեքսանեանի
Հրաչ Տանիէլեանսի
ի
Ամալիկ Տանիէլեանսի
Գոհար Տէր Գէորգեանի
Տօքտ. Գրիգոր Տէր Գէորգեանի
Փարիկ Տիգրանեանի
Եօլանտա Պետրոսեանի
Ժիրայր Պետրոսեանի
Նորայր Տէր Գէորգեանի
Անդրանիկ Պապիկեանի
Արշավիր
շավիր Պապիկեանի
Արտաշէս եւ Սիրարփի Ամրօեանի

Kegham Ken Ustun-Kayserian
Zaren Alexanian
Hratch Danielians
Amalik Danielians
Kohar Der Kevorkian
Dr. Krikor Der Kevorkian
Parig Dikranian
Yolanda Bedrossian
Jirayr Bedrossian
Norayr Der Kevorkian
Antranik Babikian
Arshavir Babikian
Ardashes & Sirarpi Amroian

Յաւարտ
Ս.
Պատարագի
սուրճի
եւ
անուշեղէնի
հիւրասիրութիւն` ողբացեալներ
Գեղամ Քէն ԻւսթիւնԻւսթիւնԳայսէրեանի, Զարեն Ալեքսանեանի
եւ Հրաչ Տանիէլեանսի
յիշատակին` իրենց հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the
late Kegham Ken UstunUstun-Kayserian,
Kayserian, Zaren Alexanian and Hratch
Danielians
anielians by their loved ones.

ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ- CELEBRATED NAMES
Մարտ 12-ին Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Մուտն Ի Վիրապ տօնի
առիթով տօնելի անուններն են`
են

Գրիգոր, Կրէկըրի, Կրէկ, Քըրք, Գոգօ
ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ ԱՊՐԻ'Ք
On March 12 is the Feast of St. Grerory's Commitment to the Pit and
on this occasion the following names are celebrated:
Krikor,
Krikor, Gregory,
Gregory, Greg, Kurk, Koko

Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊ
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Գրիգոր Լուսաւորչի
Մուտն ի Վիրապը կը տօնէ Մեծ Պահքի վեցերորդ Կիրակիին
նախորդող Շաբաթ օրը: Անոր
յիշատակին
նուիրուած միւս երկու տօներն են՝ Ելն ի Վիրապէն
(Հոգեգալստեան
տեան երկրորդ կիրակիին նախորդող
շաբաթ օրը) եւ Գիւտ Նշխարաց (Հոգեգալստեան
չորրորդ կիրակիին նախորդող շաբաթ օրը):
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայոց առաջին
Եպիսկոպոսապետը ծնած է 239 թ.՝ Սուրէն Պարթեւ աշխարհիկ
անունով: Հայրը՝ Անակ Պարթեւը Արշակունիներու թագ
թագաւորական
գերդաստանէն էր: Հրապուրուած Պարսից Սասանեան Արտաշիր
արքայի
խոստումներով՝
Անակ
հալածեալ
Արշակունի
ներկայանալով Հայաստան կուգայ՝ նպատակ ունենալով Խոսրով
թագաւորին սպաննելու: Շահելով Խոսրովին վստահութիւնը՝
արքունիք ծառայութեան կը մտնէ եւ կը յաջողի թագաւորին
գաւորին սպաննել,
որու համար ալ իր ամբողջ ընտանիքը կը սրատուի: Միայն իր
մանուկ զաւակը կը փրկուի դայակ Սոփիայի կողմէ, զոր կը փախցուի
Կեսարիա: Հոն ան կը մկրտուի քրիստոնեայ՝ Գրիգոր անունով
(արթուն,
արթուն, հսկող) եւ կը ստանայ քրիստոնէական դաստիարակութիւն
ու բարձրագոյն կրթութիւն: Հոն Գրիգոր կ'ամուսնանայ եւ կ'ունենայ
երկու զաւակ՝ Վրթանէս եւ Արիստակէս:
287-ին
ին Հռովմէական բանակի աջակցութեամբ պարսիկները
յաղթելով՝ Հայոց Տրդատ Գ թագաւորը (Խոսրով
Խոսրով թագաւորի որդին) կը
վերադառնայ Հայաստան: Անոր հետ էր նաեւ Գրիգորը, որ կ
կը
նշանակուի Արքունի Դիւանապետ: Գրիգոր Հայաստան եկած էր
քարոզչական առաքելութեամբ եւ թագաւորին ծառայութեան մտած
էր իր ընտանիքի անունը իր հօր գործած մեղքէն մաքրելու համար:
Նոյն տարին, Տրդատը Եկեղեաց գաւառի Երիզա աւանին մօտ
ցանկացաւ Անահիտի մեհեանին մէջ տօնախմբել
ախմբել իր տարած
յաղթանակը,
եւ
կռապաշտական
զոհաբերութիւ
զոհաբերութիւններ
ու
արարողութիւններ կատարուին ի պատիւ Անահիտի: Գրիգոր կը
մերժէ Անահիտ Դիցուհիին երկրպագութիւն մատուցանել ըսելով.
«Աստուծոյ պատիւն ու պաշտամունքը կարելի չէ որեւէ մէկուն տալ»
(Ագաթանգեղոս, Հայոց Պատմութիւն):
մութիւն): Հոս իր քրիստոնեայ ըլլալը կը
բացայայտուի: Տրդատ ապարդիւն կը փորձէ իր սիրելի զինակցին
յորդորներով քրիստոնէութենէ ետ դարձնել: Տրդատ չի յաջողելով՝
Գրիգորին 12 անմարդկային տանջանքներու կ'ենթարկէ:(Գրիգոր
Տաթեւացիի մեկնութեամբ, այդ 12 չարչարանքները անոր Քրիստոսի
12 առաքեալներու չարչարակից դարձուցին): Տեսնելով, որ Գրիգոր
անյողդողդ կը մնայ իր հաւատքին մէջ եւ նաեւ կը բացայայտուի, թէ

Գրիգորը արքայասպան Անակին որդին է, Տրդատ թագաւորը զայն
Արտաշատի արքունի բանտի մահապարտներու գուբը կը նետէ, ուր
շուրջ 14 տարի կը
ը մնայ: Յետագային (V դ.)հոն կը կառուցուի Խոր
Վիրապի վանքը եւ կը հաստատուի միաբանութիւն, որ կը դառնայ ոչ
միայն համազգային
յին սրբավայր այլ նաեւ կրթամշակութային
կրթամշակու
եւ
գրչութեան կեդրոն:
ST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PIT
The Armenian Church observes St. Gregory's
Gregory Committing
to the Pit on the Saturday prior to the Sixth Sunday of
Great Lent, the Sunday of Advent, this year March 13.
13
This is the first of three celebrations in Armenian church
commemorated to St. Gregory the Illuminator. The
T
founder of Armenian Church St Gregory was born in 239
AD and was son of Anak Parthian (Պարթեւ)
(
of noble descent. With the
encouragement of Sasanid Persians, under the false pretence of protection
Anak moved to Armenia with the intention to assassinate king Tirdates I.
He succeeded in his plan, but in retaliation the Armenian nobles slain his
family. Anak's Son Gregory was saved by his nanny Sophia and they
escaped to Caesarea. Here he was raised and educated in a Christian
manner under the guidance of Christian Father Phirmilianos. He got
married and had two sons, Aristakes, who succeeded
succeede him as Catholicos and
attended the Council of Nicea, and Vertanes, who later succeeded his
brother as Catholicos.
When Khosrov's son King Trdat came of age, with the support of Roman
Emperor Diocletian he went back to Armenia to reclaim his father's
throne.
one. Gregory was Trdat's secretary,
secretary that came to serve the Armenian
King Tirdates III, as a way of cleansing his family name and with the
mission to spread Christianity in Armenia. In honor of his triumphal return
to Armenia's capital, Vagharshapat, Trdat ordered sacrifices to the pagan
goddess Anahit. Gregory refused to take part in the sacrifices. Instead, he
confessed his Christian faith. Later his true identity was revealed as the son
of Anak, who had murdered Trdat's father . Gregory was subjected to
twelve inhumane tortures, but did not denounce his faith. As a result, he
was thrown into a pit, where he stayed for 14
1 years.
He was consecrated the first Catholicos of the Armenian Church and
founded the Holy See of the Armenian Church Etchmiadzin in accordance
acc
with a vision he had of Christ descending on that spot in AD 303.

ԳԻՏԷ՞
ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ...............
Լուսաւորչի վիրապը կը գտնուի Խոր Վիրապ
վանքին մէջ`
Արտաշատի բլուրին վրայ։
Քարաշէն և բոլորակ, 4.5 մ տրամագիծով եւ 6.5 մ
խորութեամբ գուբ մըն է վիրապը: Նախկինում այդ հորը ունէր իր
այսօրուայ խորութեան կրկնակի չափը: Բայց քանի որ
ուխտաւորներու համար դժուար էր վար իջնելն ու բարձրանալը՝ 19րդ դարու սկզբին մինչեւ կէսը հողով լեցուեցաւ: Այսօր մետաղեայ
սանդուխտի 25 աստիճաններով կ'իջնեն վար, ուր 2 մաշուած
տեղերով քար մը կայ, որպէս Լուսաւորիչի ծնրադրութեան տեղերը:
DID YOU KNOW?...................
KNOW?...................
Illuminator 's dungeon is located in Khorvirap monastery.. It is a deep pit ,
with a diameter of 4.5 and 6.5 m deep. In ancient times, the depth of the
pit was double the size of its current depth . Since it was difficult for
pilgrims to go down and climb up the pit , in the early 19th century half of
it was filled. Today visitors use 25 steps of vertical metal ladder to ggo down.
At the bottom of the pit there is a stone with 2 worn spots, that is believed
to be the places where St. Gregory kneeled to pray.
ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ- DAILY PRAYER
Բոլորը խնամող Տէր, Քու սուրբ երկիւղդ պահապան դիր
մեր աչքերուն՝ որ այլեւս անառակ ու ցանկացող աչքով
չնայինք, մեր ականջներուն՝ որ ախորժ չզգանք չար
խօսքեր լսելէ, մեր բերաններուն՝ որ ստութիւն չխօսինք,
մեր սրտերուն՝ որ չարութիւն չխորհինք, մեր ձեռքերուն՝
որ անիրաւութիւն չգործենք, մեր ոտքերուն՝ որ
անօրէնութեան ճամբաներէն չքալենք. այլ ուղղէ՛ ասոնց
շարժումը, որպէսզի միշտ Քու պատուիրաններուդ
համաձայն ըլլան՝ ամէն բանի մէջ. եւ ողորմէ՛ Քու արարածներուդ
արարածներուդ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: (Ս. Ներսես Շնորհալի)
DAILY PRAYER
All provident Lord, place Your holy fear as a guard before my eyes so they
may not look lustfully; before my ears so that they may not delight in
hearing evil words; before my mouth
outh so that it may not speak any
falsehoods; before my heart so that it may not think evil; before my hands
so that they may not do injustice; before my feet, that they may not walk
in the paths of injustice; but rather direct them, that they may always b
be
according to all Your commandments. Have mercy upon Your Creatures
and upon me, a great sinner. (St. Nerses Shnorhali)

ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ԿԱՆԹԵՂԸ
ԿԱՆԹԵՂԸ
Արագած լերան վրայ առանց պարան կախուած կանթեղի
մասին աոաջին վկայութիւնը
վկայութի
տուած է 18-րդ դարու
հեղինակ
Վարդան
Արեւելցի
իր
«Աշխարհացոյց»
աշխատութեան մէջ։ Կանթեղի մասին գրած են նաև Ղազար
Ա Ջարկեցի (կթղ.` 1737—
—1751 թթ.) և Սիմեոն Ա Երեւանցի
(կթղ. 1763-1780թթ.) կաթողիկոսները։ Թէ՛ Ղ. Ջահկեցին, թէ՛
Գ.Երեւանցին եւ թէ' Վարդան Վարդապետը
Վարդապետ կը խօսին Լուսաւորչի
կանթեղին չորս հատկանիշներու
ու մասին.
մասին
ա) կանթեղը կախուած է աոանց պարանի;
պարան
բ) անոր մէջ իւղի փոխարեն Լուսաւ
աւորչի արցունքներն են լեցուած;
գ) կանթեղն այս անմար է եւ պիտի վառուի մինչեւ Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստը եւ Ահեղ Դատաստանը;
Դատաստանը
դ) կանթեղի լոյսը տեսած են եւ կրնան տեսնիլ միայն արդար մարդիկ։
«Հարցում եւ Պատասխան»-ի
ի համաձայն Լուսաւորիչի Կանթեղը
Աստուծոյ կողմէ Հայոց աշխարհին պարգեւած շնորհներէն մինն է:
Հայոց մատենագրութեան
եան մէջ առաջին անձը, որ տեսած է
Լուսաւորիչի Կանթեղը, յայտնի է Գրիգոր Ականատես անունով: Անոր
մասին Վարդան Վարդապետը
ը կ'ըսէ,
կ'ըսէ թէ Գրիգոր Ականատեսը ապրած
է 13-րդ դարու առաջին կէսին
ին եւ
եղած է Սաղմոսավանքի
առաջնորդը: Ան Ականատես անունը ստացած է տեսնելով կանթեղի
լոյսը։

DATE
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27

FASTS & FEASTS - March 2016
Sixth Sunday of Great Lent—
Lent—Advent
Remembrance of Christ's Raising of Lazarus
Palm SundaySunday-Christ's Triumphal Entry into Jerusalem
The Holy Week Begins
Great Monday
Great Tuesday
Great Wednesday
Great Thursday
Good Friday - The Commemoration of Christ’s Passion,
Crucifixion and Death
Great Saturday—Easter
Saturday Easter Eve
EASTER - The Commemoration of the glorious resurrection of
our Lord and Savior Jesus Christ

LENTEN KITCHEN
The Great Lent is a season of fasting and self-reflection.
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 with
everyone. 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.
CREAMY CAULIFLOWER
CAULIFLOWER AND BROCCOLI SOUP
Ingredients
1 cup of cauliflower florets
1 cup of broccoli florets
1 cup of chopped carrots
1 cup of chopped potatoes (cut into
small cubes)
1 medium onion, chopped
1/4 cup of olive oil
1 can of coconut milk (or you can make your own)
2 tbsp of dried basil
0.2 tsp black pepper
Salt to taste
Preparation
In a saucepan sauté the onions, add black pepper and basil. Stir in the
potatoes and let cook for about 5 minutes, and the add carrots,
cauliflower and broccoli and let cook for another 5 minutes stirring
occasionally. Add 3 cups of water and bring it to boil
boil. Cook on a
medium heat 15-20 minutes. Stir in the coconut milk, add salt and
quick boil put aside. You can enjoy this soup as is or puree it before
serving.
ԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ
LENTEN RECIPES FROM YOUR HOME
Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for
your table in our "Lenten Kitchen" section and we
would like to ask our parishioners to share their recipes with us. If you
are interested
erested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, please
call the church office at 416-431-3001
3001 ext. 222 to submit.

THE HOLY TRINITY ARMENIAN APOSTOLIC
CHURCH

Cordially invites all the faithful parishioners
during the Lenten
enten Period to partake in the
PEACE & REST SERVICES
Which will take place every Wednesday at 8:00 PM
P
February 10 – Rev. Archpriest Zareh Zargarian
Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church
February 17 – Rev. Fr. Datev Menengichian
Men
Pastor’s Assistant at Holy Trinity Armenian Church
February 24 – His Grace Bishop Abgar Hovakimian
Primate of the Armenian Church Diocese of Canada
March 2

– Rev. Serop Megerditchian
Parish Priest of Armenian Evangelical Church

March 9

– Very Reverend Father Keghart Kosbakian
Parish Priest of St. Mary’s Armenian Apostolic Church

March 16

– Very Reverend Fr. Elia Kiredjian
Parish Priest of St. Gregory Armenian Catholic Church
SUNRISE SERVICES
February 11 – March 17, 2016
Every Thursday at 10:30 AM
Every Sunday following Divine Liturgy

WHEN TAKING MAHS
ՄԱՍ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՏԵՆ
The GIVER says: Մաս եւ բաժին եղիցին քեզ ի Սուրբ Պատարագէն:
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.

