ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............
Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւ Rev.Archpriest Zareh Zargarian,
Zargarian, Pastor

NOVEMBER 22, 201 - ՆՈՅԵՄԲԵՐ 22, 2015
FIRST SUNDAY OF ADVENT
ՅԻՍՆԱԿԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱԿԻ
Synaxis Readings - 1Thess. 1:1-10, Luke 12:13-31
Ճաշու Ընթերցուածներ - 1 Թես. 1:1-10, Ղուկ. 12:13-31

Հրանդ Կիւրիւնլուօղլու
Hrant Gurunluoglu
Մուրատ Կիւրիւնլուօղլու
Mourat Gurunluoglu
Մարինէ Կիւրիւնլուօղլու
Marine Gurunluoglu
Կիւրիւնլուօղլու գերդաստանի ննջեցելոց
The deceased members of Gurunluoglu family
Անի Չուլճեան-Թահթաճեան
Ani Chouljian-Tahtajian
Գոհարիկ Կիւնայտըն
Koharig Gunaydin
Արշալոյս Այնաճեան
Arshalouys Aynacian
Յակոբ Այնաճեան
Hagop Aynaciyan
Նոյեմի Մամուրեան
Noyemi Mamourian
Պահիէ Նահապետեան
Bahieh Nahabedian
Պօղոս եւ Ալիս Տէրմէնճեան
Boghos & Alice Dermenjian
Համբարձում եւ Անահիտ Չայլաքեան Hampartzum & Anahid Caylakyan

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալ Հրանդ
Հրանդ Կիւրիւնլուօղլուի
Կիւրիւնլուօղլուի եւ Գոհարիկ Կիւնայտընի
իւնայտընի
յիշատակին` իրենց հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late
Hrant Gurunluoglu and Koharig Gunaydin by their loved ones.

Փորձութիւններու ատենը անհնար է, որ Տէրն ու Իր սուրբ
հրեշտակները օգնութեան չհասնին, միայն թէ դուն մի'
յուսահատիր ու մի' դադրիր խոնարհութեամբ Տէրոջը կանչելէ:
(Հայր Պիմեն)
It is impossible for the Lord and His holy angels not to come for
your help during the difficult times in your life, but you should not
be discouraged by trials and should not cease praying and calling
His Holy name.
(Abba Poemen)
____________________________________________________________
Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ.
ՀԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻ HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5
Tel: (416) 431-3001 Fax: (416)431-0269
www.torontoarmenianchurch.com

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԽՈՐԱՆԻ ՍՊԱՍՆԵՐ
CHURCH ALTAR VESSELS
Կանթեղը արծաթեայ, պղնձեայ կամ այլ
գունաւոր մետաղներէ պատրաստուած կէս կլոր
աման մըն է: Կ'ունենայ երեք շղթաներ, իսկ
վերի մասը՝ կախելու օղակ: Կանթեղներու վարի
մասը յաճախ կախուած կ'ըլլայ փոքրիկ խաչ մը: Կանթեղները կը
դրուին Ս. Սեղանի եւ սրբապատկերներու առջեւ:Ս. Սեղանի առջեւ
կախուած կանթեղը միշտ վառ է:
The Lamp is usually made of silver, copper or other metals and has a semicircular shape. It usually has 3 chains that connect at the top with a ring, that
serves for hanging. Often there is a small cross hanging from the bottom
part of the lamp. The Lamps are placed before the Altar and the icons and
the Lamp before the Altar is always burning.

ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Կը գոհանանք Քեզմէ, Տէ՛ր Աստուած մեր, որ Քու
երեւելի լոյսով ուրախացուցիր Քու բոլոր արարածներդ.
Քու պատուիրաններու իմանալի լոյսով լուսաւորեցիր
բոլոր անոնց, որոնք կը հաւատան Քեզի: Զօրացու'ր
նաեւ եւ մեզ, Տէր՛, պահելու Քու պատուիրաններն
այսօր եւ ամենայն ժամ, որպէսզի լուսաւորուած
միտքով միշտ Քու կամքդ կատարենք եւ գալիք
բարիքներուն հասնինք բոլոր սուրբերուն հետ` մեր Տէր
եւ
Փրկիչ Յիսուս
Քրիստոսի
շնորհով
ու
մարդասիրութեամբ,
Որուն
կը
վայելէ
փառք,
իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ և յաւիտեանս
յաւիտենից. Ամէն:
DAILY PRAYER
We thank you, Lord our God, that with Your glorious light
you exhilarated
all Your creatures, and with the
concievable light of Your commandments You enlightened
all those, who believe in You. Give us strength, O Lord, to
keep Your commandments today and all the time, so with
our enlightened minds we may fulfill Your will, and may
attain the coming good things along with all thy saints by
the grace and humanity of our Lord and Savior Jesus Christ,
to Whom is befitting glory, power and honor, now and
always and forever and ever. Amen.

Յուստինիանոս կայսր Ս. Մարիամ Աստուածածնի անունով կառուցած
էր Մորիոյ բլուրին վրայ: Տաճարի նաւակատիքը եղած է 543 թ.
Նոյեմբեր
21-ին:
638 թ. Յուստինիանոսի կառուցած տաճարը կը վերածուի
մահմետական
մզկիթի: Ս. Աստուածածնի ընծայման տօնը կը
տարածուի ամբողջ քրիստոնեայ աշխարհի մէջ, իսկ Հայ Եկեղեցին
սկսած է այն տօնել 18-րդ դարէն ի վեր:

PRESENTATION OF THE HOLY MOTHER-OF-GOD TO THE
TEMPLE
On November 21 the Armenian church and all traditional churches
celebrate one of the seven Feasts commemorating the Holy Mother of God,
The feast of Presentation of St. Mary to the
Temple.
According to Tradition parents of Holy
Mother of God, Joachim and Anna prayed for
years to have a child, and made a solemn
promise, that if a child were born to them, the
child would be dedicated to the service of
God. God answered their prayers and a
daughter was born to them. They named her
Mary and did not forget their promise. When
Mary was three years old, Joachim and Anna
presented her to the Temple. Tradition tells us that she stayed there for about
twelve years under the care of devoted women and maidens until she was
betrothed to the carpenter named Joseph.

FEASTS AND SAITS OF ARMENIAN CHURCH
ՏՕՆ ԸՆԾԱՅՄԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ
Նոյեմբեր 21-ին քրիստոնէական բոլոր
եկեղեցիները կը տօնեն Ս. Կոյս Մարիամին
նուիրուած 7 տօներէն մէկը՝ Տօն Ս.
Ատուածածնի Տաճարին Ընծայման, որ
անշարժ տօն է:
Աւանդութեան համաձայն ` Ս. Տիրամօր երեք
տարին լրանալէ ետք անոր աստուածավախ եւ
բարեպաշտ ծնողքը` Ս. Յովակիմն եւ Ս.
Աննան, իրենց ըրած ուխտին համաձայն, Ս. Մարիամը կ'ընծայեն
տաճարին,
ուր
ան
կ'ապրի
մինչեւ
նշանուիլը:
Տօնի հաստատումը
կ'առնչուի ան տաճարին հետ, որ

ՊԱՀՔ ՅԻՍՆԱԿԻ
Այս կիրակի, ըստ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ
օրացոյցի «Յիսնակի» պահոց շրջանի առաջին
Կիրակին է: Յիսնակի պահոց շրջանը յիսուն
օրերու տեւողութիւն ունի , որը կը նախորդէ Ս.
Ծննդեան տօնին: Նախապէս Մեծ Պահքի նման
ամբողջովին պահքի շրջան էր, բայց այժմ
Չորեքշաբթիի եւ Ուրբաթի պահքերէն զատ,
սովորական երեք շաբաթապահքեր ունի.
առաջին շաբաթը՝ «Յիսնակաց պահք», երկրորդ
շաբաթը, որ Ձմեռնամուտի պահքն է՝ Ս. Յակոբի պահք և վերջին
շաբաթը Ս. Ծննդեան պահք։ Յիսնակի Պահքի շրջանն ալ Մեծ պահոց
շրջանի նման ինքնամաքրութեան ու աղօթքի շրջան է, որու ընթացքին

կը
պատրաստուինք
Քրիստոսի
Սուրբ
Ծննդեան
ու
Աստուածայայտնութեան: Յիսնակի պահոց շրջանը կ'աւարտի Սուրբ
Ծննդեան Ճրագալոյցի պատարագով եւ Ջրօրհնէքի պատարագով, որը
կը կատարուի ի յիշատակ մեր Փրկչի՝ Յիսուս Քրիստոսի Մկրտութեան
ու Աստուածայայտնութեան:
FAST OF ADVENT
This Sunday is the first Sunday of ADVENT.
Advent or Hisnag is the fifty day period before
Christmas during which we all are called to prepare
ourselves f or the coming Birth of our Lord Jesus
Christ. Advent in the Armenian tradition is longer
than the Western Advent.

Initially the entire duration of Advent was a period of fasting. Now, there
are three week-long fasts The Fast of Advent, The Fast of St. James and
the Fast of the Nativity, along with the regular fasting days of
Wednesday and Friday. This is the time for us with our prayers, self
reflection, fasting, generosity, care and living by Christian values to get
ready in rejoicing the Birth of Savior Jesus Christ.

CALENDAR OF EVENTS
November 27- Ladies Christmas Party, 7:30 pm at Lara's Restaurant
in support of Sick Kids Foundation*
December 4 - Vesper Service Dedicated to 100th Anniversary of the
Armenian Genocide at 7:30 PM. Organized Under the Auspices
of His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios, Primate of
the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada) and His
Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian
Holy Apostolic Church Diocese of Canada
December 6 -87th Anniversary of The Establishment Of The ChurchParish.
Divine Liturgy & Special Requiem service followed by the
Anniversary Banquet in Magaros Artinian Hall*
*For thickets and reservations please church office at 416416-431431-3001.

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝
Սաթուրի ընտանիք
Ս. Խորանի Ծաղիկների նուիրատու՝

ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ
Մարդիկ յաճախ կը կարծեն, թէ պահքը
միայն կենդանական ծագում ունեցող
ուտելիքներէ
հրաժարիլն
է:
Բայց
իրականութեան մէջ Պահքը ոչ միայն
որոշակի սնունդէ ինքզինքը զրկելն է , այլ
նաեւ հոգեկան ու բարոյական բոլոր
տեսակի մոլութիւններէ, մեղաւոր միտքերէ
ու խօսքերէ մաքրուիլն ու անվայել գործերէ իր անձը հեռացնելն է,
աղօթքով ու ապաշխարհութեամբ Աստուածահաճոյ կեանքով ապրիլ է:
ABOUT FASTING
Often people think that fasting is merely a rejection of animal food, but in
reality, it is a time to abstain from temptations, sinful thoughts and
wrongdoings, cleanse our minds and hearts from fallacies and repent and
lead a virtuous life.

DATE
St. Clement
26
28
29

NOVEMBER FEASTS 2015

The Holy Apostles and our First Illuminators Thaddeus and
Bartholomew
Second Sunday of Advent

'Ken's on Avenue' ծաղկանոց
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
sponsored by

Satouri Family
Altar flowers are donated by

'Ken's on Avenue'
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: 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 church office during the week.

THE KISS OF PEACE
PEACE
The GIVER says:
says Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdos ee mech mer haydnetsav
Christ is revealed amongst us.
.
The RECEIVER says: Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի
Orhnyal eh haydnootyoonun Kreesdosee
Blessed is the revelation of Christ.

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE
DIVINE LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU SAY:Heeshestzeh
Der zamenaym Badarakus koh.
SAY:
Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո:
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS: Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn
khorhoortus koh ee parees na gadarsestseh.
Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս քո ի բարիս
նա կատարեսցէ:
May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all your
counsel in goodness.(Psalm 20:4)

THE PSALM OF DISMISSAL -PSALM 34
Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ,
յամենայն ժամ,oրհնութիւն նորա ի բերան իմ:
Orhnetseets ezDer hamenayn zham,
hamenyn zham orhnootyoon nora ee peran eem.
I will extol the Lord at all times.
His praise shall be at all times on my lips.

ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՀԱՒԱՏՈՅ
Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն Ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ
երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, Որդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ
Հօրէ, Միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի
Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ
արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս
եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։
Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի
յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի
Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։ Որով էառ
զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,
ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ,
յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն,
նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք
Հօր՝
ի
դատել
զկենդանիս
եւ
զմեռեալս,
որոյ
թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։
Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ
խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն ի
Հորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։
Հաւատամք եւ ի մի միայն, ընդհանրական եւ առաքելական
սուրբ եկեղեցի, ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի
քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւն մեռելոց, ի
դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն
երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս։
DURING THE CONFESSION
During the General Confession you can either join those who come
forward and kneel before the Altar or stay where you are. When you
receive the Holy Communion cross yourself and say 'megha
Asdoodzoh' (I sinned against God). It is recommended, as St. Paul
says, that ladies should cover their heads as a sign of modesty (1 Cor.
11:5).

