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Synaxis readingsSynaxis readingsSynaxis readingsSynaxis readings::::        Gal 2:1-10;  Mk 12:35-44
                                                    Ճաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներՃաշու ընթերցուածներ: : : :             Գաղ. Բ. 1-10, Մարկ. ԺԲ. 35

 
Կ.ե. ժամը 12:00-ին Տէր Զարէհ Ա. Քնյ. Զարգարեան ջ

օրհնութիւն պիտի կատարե Յաղթութեան Սրբալոյս 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Իբր օրինակ մի՛ վերցներ քեզմէ աւելի տկարները
ձգտէ անոնց որոնք քեզմէ աւելի կատարեալ են
                                   ((((Ս. Ս. Ս. Ս. Անտոն Անապատական)Անտոն Անապատական)Անտոն Անապատական)Անտոն Անապատական)
Do not make an example of those who are weaker
you, but of those, who are more perfect than you.
                                                     ( St. Anthony the Great) ( St. Anthony the Great) ( St. Anthony the Great) ( St. Anthony the Great) 
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Զարգարեան ջուրի 
 նոր Միւռոնով   

քեզմէ աւելի տկարները, այլ 
ձգտէ անոնց որոնք քեզմէ աւելի կատարեալ են: 

Անտոն Անապատական)Անտոն Անապատական)Անտոն Անապատական)Անտոն Անապատական)    
weaker than 
you. 

( St. Anthony the Great) ( St. Anthony the Great) ( St. Anthony the Great) ( St. Anthony the Great)     
_______________________________________________________          

HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCHHOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH    
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----    REQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր Եւս առաւել յիշեա Տէր Եւս առաւել յիշեա Տէր Եւս առաւել յիշեա Տէր 

    
Նեկտար Յովեան Սաթուրիի        Nektar Hovian Satouri

    

ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Սորվեցո՛ւր մեզի, ո՜վ Տէր
ծառայութեան ամէն պատեհութիւն
փոխարժէքը հաշուելու
վիրաւորուելու, աշխատինք՝
ծառայենք՝ առանց վարձատրութիւն
գիտակցութեամբ՝ թէ Քու
Ամէն: 

DAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRER
Teach us, O Lord, that we may see

opportunity to serve: so we may 

what we will receive  in return

being wounded, so we may work restlessly, 

serve without expectatio

knowing, that it is Thy will 

 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅԵԿԵՂԵՑՒՈՅԵԿԵՂԵՑՒՈՅԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
CHURCH ALTAR VESSELS CHURCH ALTAR VESSELS CHURCH ALTAR VESSELS CHURCH ALTAR VESSELS 

ԱշտանակըԱշտանակըԱշտանակըԱշտանակը կամ մոմակալը
մեծութեան ու ձեւի եւ սովորաբար 
տարբեր մետաղներէ շինուած
եկեղեցական արարողութիւններու ժամանակ 
գործածուող մոմերը: Աշտանակներ
կամ բեմի վրայ, գրակալի մօ
Սուրբ Սեղանի վրայ: Եկ
մոմակալները կը կոչուին

Candlestick (Ashdanag ) can be of various sizes and forms
of wood or any kind of metal. Ashdanags are placed on the A
next to bookstand holding the Holy Bible. 
placed on the gradins of the Holy Altar and two large and tall 
candlesticks should stand on either side of the Bema.
ordination of the acolyte (ջահընկալ
is presented by the bishop to the initiate, authorizing him to perform the 
illumination of the church. 

    

    

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

Nektar Hovian Satouri 
    

ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ    
Տէր, որ տեսնենք եւ օգտագործենք 

պատեհութիւն. տանք՝ առանց 
հաշուելու, պայքարինք՝ առանց 

աշխատինք՝ առանց հանգիստ փնտռելու, 
վարձատրութիւն ակնկալելու. այն 

Քու կա՛մքդ է որ կը կատարենք:       

DAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRERDAILY PRAYRER    
that we may see and use every 

o we may give without counting 

will receive  in return, so we may fight without 

, so we may work restlessly, so we may 

expectation of reward. And do it all by  

it is Thy will that we fulfill. Amen. 

 

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

մոմակալը կրնայ ըլլալ տարբեր 
ւ ձեւի եւ սովորաբար փայտեայ կամ 

շինուած:  Անոր վրայ կը դրուին 
եկեղեցական արարողութիւններու ժամանակ 

Աշտանակները կը դրուին խորանի 
գրակալի մօտ, իսկ աւելի կարճերը 

Եկեղեցւոյ բեմի  վրայի բարձր 
ուին բեմի աշտանակներ:    

can be of various sizes and forms and made 
Ashdanags are placed on the Altar, Bema, 

next to bookstand holding the Holy Bible. Shorter candlesticks are 
Holy Altar and two large and tall 

candlesticks should stand on either side of the Bema.During the 
ջահընկալ) a candlestick with lighted candles 

is presented by the bishop to the initiate, authorizing him to perform the 

    



    

ԳԳԳԳԻՏԷԻՏԷԻՏԷԻՏԷ՞՞՞՞ԻՐ ԹԷԻՐ ԹԷԻՐ ԹԷԻՐ ԹԷ ........ 
 Աստուածաշունչի թարգման
տեւեց աւելի քան քսա
իրագործուեցաւ 
թարգմանիչներու կողմէ
եւ Յունարէնի բազմակողմանի
ճանաչողութեամբ եւ հոգե
մշակումի բարձր մակարդակ
Հայերէնը 5-րդ լեզուն էր, 

թարգմանուեցաւ Աստուածաշունչը: 
 
DID YOU KNOWDID YOU KNOWDID YOU KNOWDID YOU KNOW?......?......?......?......    
It took Sahak Bartev and Mesrop Mashtots, together with the group of 
translators more than twenty years of collective work 
translation of Holy Bible. 
Armenian was the fifth language into which the Bible was translated, 
from the Hebrew, Aramaic and Greek origins.  

    
    

ՏՕՆ ՏՕՆ ՏՕՆ ՏՕՆ ՍԲՍԲՍԲՍԲ. ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐ
    

Հայ Առաքելական Եկեղեցին
Թարգմանչանց յիշատակը կը տօն
երկու անգամ: Առաջինը՝ 
Թարգմանչացն մերոց Սահակայ 
կը տօնուի Հոգեգալստեան չորրորդ
յաջորդող Հինգշաբթի օրը: Երկրորդը
Սրբոց Թարգմանչացն մերոց վարդապետ
Մեսրոպ Մաշտոցի, Եղիշէի, Մովսէս
Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայի

Նարեկացիի և Ներսէս Կլայեցիի (Շնորհալի)» կը տօնուի
Դ Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը, այս տարի Հոկտեմբեր 10
Թարգմանիչ ընդհանուր անուան տակ յայտնի են
Մաշտոցին և Ս. Սահակ Պարթևին աշակերտած 
սաներ:  

Ս. Թարգմանիչներու շնորհիւ նախ Աստուածաշունչ
հայերէնի թարգմանուեցաւ, եւ սոյն թարգմանութիւնը 
կատարեալ էր, որ Ֆրանսացի գիտնական Լա Քրոզը

թարգմանութիւնը  
քսան տարի, որ 

շնորհիւ 
թարգմանիչներու կողմէ Եբրայերէնի 

բազմակողմանի 
եւ հոգեւոր 

մակարդակով: 
րդ լեզուն էր, որով 

, together with the group of 
work to finish the 

Armenian was the fifth language into which the Bible was translated, 

ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒՈՒՈՒՈՒ    

Եկեղեցին  Սբ. 
չանց յիշատակը կը տօնէ տարին 

 «Տօն Սրբոց 
 և Մեսրովբայ» 

չորրորդ Կիրակիին 
Երկրորդը՝ «Տօն 

վարդապետաց 
Մովսէս Քերթողի, 

փիլիսոփայի, Գրիգոր 
կը տօնուի Ս. Խաչի 

այս տարի Հոկտեմբեր 10-ին: 
են Ս. Մեսրոպ 
 շուրջ հարիւր 

Աստուածաշունչ մատեանը 
սոյն թարգմանութիւնը այնքան 

րոզը զայն կոչած  է 

«Թարգմանութիւններու Թագուհի»
թարգմանուած է հայերէն եւ գրուած
հայոց տառերով՝ Սողոմոն Իմաստունի
««««ՃանաչելՃանաչելՃանաչելՃանաչել    զիմաստութիւնզիմաստութիւնզիմաստութիւնզիմաստութիւն    եւեւեւեւ    զխրատզխրատզխրատզխրատ

Ս. Գրքի թարգմանութեան յաջորդեցին
բազմաբնոյթ երկերու, օտար հեղինակներու զանազան 
աշխատութիւններու հայերէն թարգմանութիւնները
շատերու բնօրինակները այսօր կորստեան
հայերէն թարգմանութիւնները բնագրի

Հայ Գիրերու գիւտով եւ Աս
թարգմանութեամբ Հայ եկեղեցին Յունական 
փրկուեցաւ, քրիստոնէական  գիրքերը
եկեղեցական ծէսերը հայկականացուեցան
հիմնուեցան, ինչպէս նաեւ Պարսկաստանի իշխանութեան տակ 
գտնուող Արշակունիներու տկարացած
գրագրութիւնը Յունարէնէ եւ Ասորեր

ՍԲՍԲՍԲՍԲ. ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐ
Այս օրը կը տօնուի յիշատակը.    

Ս. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՍ. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՍ. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՍ. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ
քաղաքի Հացեկաց

362 թուականին: 
պարսկերէն, ասորերէն
Արքունիքի ատենադպիր

ծառայութեան, իսկ 394 թ. դարձած է վանական: Աղօթքի 
պահուն տեսիլքով ստացած է հայերէ
համապատասխանող 36 նշանագրեր
է Հայոց Այբուբենը: 
 
ՍՍՍՍ. . . . ԵՂԻՇԷԵՂԻՇԷԵՂԻՇԷԵՂԻՇԷ    ՊԱՏՄԻՉՊԱՏՄԻՉՊԱՏՄԻՉՊԱՏՄԻՉ    (410(410(410(410----    470470470470) 
Վարդապետ եւ կրտսեր աշակերտ
Պարթեւի եւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի
Աղեքսանդրիոյ մէջ ապա կը վերադառնայ 
կը ծառայէ Վարդան Մամիկոնեանին
դպրապետ: Կը մասնակցի 450-451 
բայց կը լքէ զինուորական ասպարէզն ու 
կը դառնայ մենակեաց: Կը ճգնի Մոկաց լեռներուն մէջ
կը ստանայ բժշկութեան շնորհը: 

»: Առաջին նախադասութիւնը, որ 
գրուած աստւոածատուր նորաստեղծ 
Իմաստունի «Գիրք Առակաց»-էն էր. 
զխրատզխրատզխրատզխրատ, , , , իմանալիմանալիմանալիմանալ    զբանսզբանսզբանսզբանս    հանճարոյհանճարոյհանճարոյհանճարոյ»»»»:::: 

յաջորդեցին Եկեղեցւոյ Ս. Հայրերու 
օտար հեղինակներու զանազան 

թարգմանութիւնները, որոնցմէ 
կորստեան մատնուած են եւ անոնց 

բնագրի արժէք ունին: 

եւ Աստուածաշունչի հայերէն 
Հայ եկեղեցին Յունական ազդեցութենէ 

րքերը հայերէնի թարգմանուեցան,  
հայկականացուեցան եւ  հայ դպրոցներ 

ինչպէս նաեւ Պարսկաստանի իշխանութեան տակ 
տկարացած գահի պաշտօնական 

սորերէնէ հայերէնի դարձաւ:  

ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐ    

Ս. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՍ. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՍ. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՍ. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ    ((((362362362362----440440440440) Ծնած է Տարօն 
Հացեկաց գիւղին մէջ, մօտաւորապէս 

: Շատ լաւ գիտէր յունարէն, 
ասորերէն, եւ վրացերէն: Եղած է 

ատենադպիր, անցած է զինուրական 
թ. դարձած է վանական: Աղօթքի 

հայերէն լեզուի հնչիւններուն լիովին 
նշանագրերու պատկերները, ու ստեղծած 

 Հայ մեծ պատմիչ,  
աշակերտ Ս. Սահակ 

Մաշտոցի: 434-441 կ’ուսանի 
ապա կը վերադառնայ Հայաստան եւ 

Մամիկոնեանին, որպէս զինուոր եւ 
451 Վարդանանց պատերազմին, 

ասպարէզն ու աշխարհական կեանքը եւ 
Կը ճգնի Մոկաց լեռներուն մէջ եւ Տէրոջմէ 

: Յայտնի աշխատութիւններէն են  



«Վարդանի և Հայոց Պատերազմի Մասին» եւ 
Մեկնութիւնը»:        

    
ՍՍՍՍ. . . . ՄՈՎՍԷՍՄՈՎՍԷՍՄՈՎՍԷՍՄՈՎՍԷՍ    ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410

պատմիչ, Պատմահայր եւ Քերթողահայր
Տարօն գաւառի Խորոնք գիւղը: Եղած է աշակերտը 
Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Ս. Սահակ Պարթեւի

Ան զբաղած է թարգմանութեամբ եւ 
եկեղեցական տօներուն նուիրուած բազմաթիւ 
Արդէն պատկառելի տարիքին Սահակ Բագրատունիի
կը գրէ «Հայոց Պատմութիւն» աշխատութիւնը, որը
ժողովուրդի հին պատմութեան կարեւոր սկզբնաղբիւրը:
 
ՍՍՍՍ. . . . ԴԱՒԻԹԴԱՒԻԹԴԱՒԻԹԴԱՒԻԹ    ԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹ    ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ (475(475(475(475----550550550550))))    Հայ մեծ
իմաստասէր, ծնած է Հարք գաւառի Ներգին գիւղին
մէջ: Իր ուսումը ստացած է Աղեքսանդրիոյ մէջ: Եղած 
է աշակերտը Մովսէս Խորենացու: Հրապարակային
փիլիսոփայական  վէճերու մէջ իր յաղթանակներուն
համար ստացած է Անյաղթ տիտղոսը: Ան նաեւ
բազմաթիւ երգեր եկեղեցւոյ համար: 
    

ՍՍՍՍ. . . . ԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐ        ՆԱՐԵԿԱՑԻՆԱՐԵԿԱՑԻՆԱՐԵԿԱՑԻՆԱՐԵԿԱՑԻ    (951(951(951(951----
Առաքելական Եկեղեցւոյ մեծագոյն
բանաստեղծ, երաժիշտ: Ծնած է 
հարաւային ափի մօտ գտնուող Նարեկ
որդին է Խոսրով Եպս. Անձեւացիի: 
ստանայ հռչակաւոր Նարեկավանքի դպրոցը եւ կը 
դառնայ վանքի սիւներէն մին: Անոր 

ծանօթ ստեղծագործութիւնը  «Մատեան Ողբերգութեան
աւելի ծանօթ է իբր «Նարեկ» աղօթագիրք:Այս տարի Ապրիլ 12
Վատիկանի Ս. Պետրոս տաճարի մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան
100-ամեայ տարելիցին նուիրուած Ս. Պատարագի ընթացքին
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Ս. Գրիգոր Նարեկացի
Տիեզերական Եկեղեցւոյ Վարդապետ: 

 
ՍՍՍՍ. . . . ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ    ((((1102110211021102----1173 1173 1173 1173 ))))    ----Ներսէս

հայրապետը ծնած է Կիլիկեան 
մերձակայքը գտնուող Ծովք անուան ամրոցը
իշխան Ապիրատ Պահլաւունիի ընտանիքին

էր Գրիգոր Մագիստրոսի։ Ան ուսում ստացած է

եւ «Արարածոց 

ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410----490)490)490)490)Հայ մեծ 
Քերթողահայր, ծնած է 

Եղած է աշակերտը Ս. 
Պարթեւի:  

եւ  գրած է 
 շարականներ: 

Բագրատունիի խնդրանքով 
որը դարձաւ մեր 

կարեւոր սկզբնաղբիւրը: 

մեծ 
գիւղին 

Եղած 
Հրապարակային 

յաղթանակներուն 
նաեւ ստեղծած է 

----    1003)1003)1003)1003)----    Հայ 
մեծագոյն սուրբերէն, 

Ծնած է Վանայ լճի 
Նարեկ գիւղը եւ 

: Կրթութիւն կը 
կավանքի դպրոցը եւ կը 

 ամենէն աւելի 
Ողբերգութեան» է, որ 

Այս տարի Ապրիլ 12-ին 
Ցեղասպանութեան 

Պատարագի ընթացքին  
որ Նարեկացիին հռչակեց 

Ներսէս Շնորհալի 
 Հայաստանի 

ամրոցը 1102-ին, 
ընտանիքին մէջ եւ ծոյն 

ստացած է Շուղրիի 

Սեւ լերան Կարմիր վանքի 
մայրաքաղաք): 1166 թ. ձեռնադրուած է Կաթողիկոս
վերջին շրջանին միշտ Հռոմկլայ 
ուրկէ ալ ստացած է Կլայեցի 
հայրապետը մահացած է  1173 
շարականներէն են ու աղօթքներէն են 
Խորին», « Հաւատով Խոստովանիմ
    

Interesting:Interesting:Interesting:Interesting:  The 36 Armenian 
almost all the sounds in the spoken la
the world, enabling the user to reproduce every 
word with its original pronunciation. The number 
of the characters in the Armenian alphabet is more 
than most other languages, that usually range from 
26-32 letters and this is what enables Armenia
speak with ease all the languages of the world
Garo Kuyumjian).

    

THE FEAST OF HOLY TRANSLATORS

In the month of October the Armenian 

Church commemorates the feast of the

Holy Translators
Yeghishe, Moses of Khoro
Davit Anhaght, 
St. Nerses the Graciou
on October 10
Armenian Church, who, 
of the Armenian

translation of the 

and other texts from Greek a

into Armenian, and some have created

translation of the Holy Bible was named the "Queen of Versions". 

The first verse translated and written in Armenian was from the B

of  Proverbs of the Old Testament: “To know wisdom and 

instruction; to perceive the words of understanding”. 

The creation of the Armenian Alphabet gene

many religious philosophical and scientific books and literature of 

 եւ Հռոմկլայի մէջ (Կիլիկիոյ 
թ. ձեռնադրուած է Կաթողիկոս: Կեանքի 

 բերդաքաղաքին մէջ ապրած է, 
 անունը ։ Ներսէս Շնորհալի 

1173 թուականին։ Իր հիասքանչ 
են ու աղօթքներէն են «Առաւօտ Լուսոյ» «Խորհուրդ 

Հաւատով Խոստովանիմ» եւ այլ նշանաւոր գործեր: 

The 36 Armenian letters contain 
almost all the sounds in the spoken languages of 
the world, enabling the user to reproduce every 
word with its original pronunciation. The number 
of the characters in the Armenian alphabet is more 
than most other languages, that usually range from 

32 letters and this is what enables Armenians to 
speak with ease all the languages of the world» (by 

). 

THE FEAST OF HOLY TRANSLATORS 

In the month of October the Armenian 

h commemorates the feast of the 

Holy Translators St. Mesrob Mashtots, 
Yeghishe, Moses of Khoronk, philosopher 
Davit Anhaght, St. Gregory of Narek and 
St. Nerses the Graciou, which this year falls 
on October 10. These are the fathers of the 

menian Church, who, after the creation 

of the Armenian alphabet, started the 

translation of the Holy Bible, religious 

and other texts from Greek and Assyrian 

created their own works. Later their  

named the "Queen of Versions".  

tten in Armenian was from the Book 

of  Proverbs of the Old Testament: “To know wisdom and 

instruction; to perceive the words of understanding”.  

Alphabet generated the translations of 

eligious philosophical and scientific books and literature of 



various authors. Some of the  original books written in their native 

language disappeared and their translated Armenian copies remain 

and are used as originals.   

MESROB MASHDOTZ (438 AD)  St. Mesrob was 

born in the village of Hatzegatz in the province of 

Daron. He was fluent in Greek, Persian

Georgian.  He served in the Armenian Royal Court, 

but later, he decided to enter the ranks of the clergy

While he was praying he had a divine vision 

luminous characters were shown by the hand of God. 
those letters represented the range of sounds in the 

Armenian Language. He  created the Armenian 

Alphabet in the year 405.  

YEGHISHEH (410(410(410(410----    470470470470)  was one of the most 

renowned of the students of St. Sahag and St. 

Mesrob and served as secretary to St. Vartan. He 

wrote the great history of the 'Battle of Vartanantz'. 

After the Battle of Avarayr in 450, he retired to the 

mountains. He was also graced with the power of 

healing.  

MOVSES OF KHORONK  (410(410(410(410----490)490)490)490), The father of Armenian 

history, was also one of the important students of 

St. Sahag and St. Mesrob. He was born in the 

village of Khoronk,  Daron province.

written many works and church hymns

orations, and chants. At a later age,

of Sahag Bagradouni,  he started to write 

prominent work   "History of Armenia", 

contains the historical facts and events starting 

from  the beginnings of the Armenian nation till 

his day.  

DAVID THE INVINCIBLE,    (475(475(475(475----550550550550))))     was a 

student of Movses and   received his higher 

education in centers outside Armenia, particularly 

in Alexandria where he received the title of 

Invincible because of his brilliance in philosophy. 

He translated the works of Plato and Aristotle and 

various authors. Some of the  original books written in their native 

language disappeared and their translated Armenian copies remain 

St. Mesrob was 

born in the village of Hatzegatz in the province of 

Persian, Syriac and 

d in the Armenian Royal Court, 

ater, he decided to enter the ranks of the clergy. 

While he was praying he had a divine vision where 36  
were shown by the hand of God. 

represented the range of sounds in the 

Armenian Language. He  created the Armenian 

he father of Armenian 

important students of 

He was born in the 

village of Khoronk,  Daron province.  He had 

written many works and church hymns poems, 

, by the request 

he started to write his most 

ry of Armenia", which 

contains the historical facts and events starting 

Armenian nation till 

is also noted for a number of commentaries and ecclesiastical 

writings. 

 

GREGORY OF NAREG (950-1010 AD)

where he received his education under the guidance

Bishop Khosrov 

Anania Vartabed, Abbot of Nareg 

Monastery. At an early age, he and his two 

brothers entered the monastic life. He wrote 

a number of famous letters,

treasures, odes, melodies,

is his 'Book of Lamentations

'Nareg' where

displayed.  

This year on April 12, 

commemoration of  the 100th Anniversary of  Armenian Genocide, 

Pope Francis proclaimed Saint Gregory of Narek a Doctor of the 

Universal Church. 

 

NERSES SHNORHALI ( (1102-1173)

St. Nerses was born in 1102 in Cilicia

the noble father Abirad Bahlavouni. He was 

the great grandson of  the great church 

writer, Krikor Magistros. He studied 

Garmir (Red) Monastery and was ordained 

at 18 years of age by his brother, Catholicos 

Krikor III Balavouni in the City of 

Hromgla( Capital of Cilicia). By the age of 

thirty, he was consecrated a bishop and in 1166 was ordained as 

Catholicos. St. Nerses Shnorali, who is also called Nersess Glayetsi,  

has written prayers, hymns and theological encyclicals.

 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝
Սաթուրի ընտանիք իրենց 

Ս. ԽորանիՍ. ԽորանիՍ. ԽորանիՍ. Խորանի    Ծաղիկների նուիրատուԾաղիկների նուիրատուԾաղիկների նուիրատուԾաղիկների նուիրատու
'Ann's Flowers

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 
Satouri  family in memory of their 
Altar flowers are Altar flowers are Altar flowers are Altar flowers are 

'Ann's Flowers

is also noted for a number of commentaries and ecclesiastical 

1010 AD) Born in the town of Nareg, 

he received his education under the guidance of his father, 

Bishop Khosrov Antzevatzi, and from 

Anania Vartabed, Abbot of Nareg 

Monastery. At an early age, he and his two 

brothers entered the monastic life. He wrote 

a number of famous letters, sharagans, 

es, odes, melodies,but his masterpiece 

Book of Lamentations' also known as  

where his universal genius is 

 

This year on April 12,  during the Mass in 

Anniversary of  Armenian Genocide, 

Pope Francis proclaimed Saint Gregory of Narek a Doctor of the 

1173)  

in Cilicia, to 

the noble father Abirad Bahlavouni. He was 

great church 

ros. He studied in 

Garmir (Red) Monastery and was ordained 

at 18 years of age by his brother, Catholicos 

Krikor III Balavouni in the City of 

. By the age of 

he was consecrated a bishop and in 1166 was ordained as 

St. Nerses Shnorali, who is also called Nersess Glayetsi,  

has written prayers, hymns and theological encyclicals.  

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝    
ընտանիք իրենց մօր յիշատակին 

Ծաղիկների նուիրատուԾաղիկների նուիրատուԾաղիկների նուիրատուԾաղիկների նուիրատու՝՝՝՝    
Ann's Flowers' ծաղկանոց 

    
he 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    

family in memory of their mother    
Altar flowers are Altar flowers are Altar flowers are Altar flowers are donated donated donated donated     bybybyby    

'Ann's Flowers'     



    
 

    
    

THE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACE    
    

The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says:  Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdos ee mech mer haydnetsav    

Christ is revealed amongst us.    
. 

The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի
Orhnyal eh haydnootyoonun Kreesdosee    

Blessed is the revelation of Christ.    
    

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
the 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,  In support of  HTACHTACHTACHTAC
                            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 SSSSessionessionessionession at 1: 00pm  

'Private Sponsorship Program' with CIC, 
refugees of Armenian nationality. Organized by HTAC 
and AFSS. For more information and to RSVP please 
call the church office at 416-431-3001    

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' Hotel' Hotel' Hotel' Hotel
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 at Magaros     
                           Artinaian Hall, 10:00am to  4:00 pm. To reserve a table 
                          please call the church office at 416-431-3001

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ    

Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի 

    
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK

ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ
    

Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ, յամենայն
բերան

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 
peran eem.

I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth.
    
    

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE 
LITURGYLITURGYLITURGYLITURGY

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
    

    YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:Heeshestzeh Der zamenaym Badarakus koh.
Յիշեսցէ Տէր զամենայն
May the Lord remember all your offerings.

 
THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: 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

կատարեսցէ
May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all your 

counsel in goodness.(Psalm 20:4)
    
    

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 

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 

HTACHTACHTACHTAC 

1: 00pm   
with CIC,  for Syrian 

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

' Hotel' Hotel' Hotel' Hotel            TorontoTorontoTorontoToronto        
at Magaros      

To reserve a table          
3001 

    
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK        

ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ    
    

յամենայն ժամ, oրհնութիւն նորա ի 
բերան իմ: 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 
eem. 

I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth. 
    
    

WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE 
LITURGYLITURGYLITURGYLITURGY    

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ    
    

Heeshestzeh Der zamenaym Badarakus koh.    
զամենայն Պատարագս քո: 

May the Lord remember all your offerings. 
 

Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn 
khorhoortus koh ee parees na gadarsestseh.    

զամենայն խորհուրդս քո ի բարիս նա 
կատարեսցէ: 

Lord grant you according to your own heart, and fulfill all your 
counsel in goodness.(Psalm 20:4) 

    
    


