CHURCH EVENTS
Every
Tuesday
& Friday

Sassoun Dance Ensemble Practices at church
Juniors and Seniors
Starting at 7:00pm

Every
Tuesday

Bible Study Sessions in English at 8:00pm
Led by Deacon Darious Gumushdjian

Every
Thursday

Bible study Sessions in Armenian
Armenian at 10:30 am
Led by Miss Surpuhi Evran

Every
Saturday

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School classes
take place at our new location-Forest
Forest Manor Public School:
25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4
We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes
start 9:30 am - 1:30pm every Saturday throughout the
academic year from September 17-June 17.

Every
Sunday

Sunday School
Throughout the academic year the classes
lasses take place every
Sunday from 10:30am-12:45pm in 'Maral
aral Ishkanian' Hall at
the lower level of our church.

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 25,
25, 2016
2016 - SEPTEMBER 25,
25, 201
2016
ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻՆ
Ճաշու ընթերցուածներ

3:18--26, Ես. 65:22
65:22--25, Գաղ. 6. 14
14--18, Մատթ. 24
24.. 30
30--36
Առակ. 3:18

FEAST OF HOLY CROSS OF VARAK
Synaxis Readings

3:18--26, Is. 65:22
65:22--25, Gal: 14
14--18
18,, Math 24:30
24:30--36
Prov. 3:18

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Գէորգեան ընտանիք՝
Շավարշ Գէորգեանի յիշատակին
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝
աստում՝

Rd.””
“Ken's on Avenue Rd.
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponso
sponsored by

Gevorgyan Family in loving memory of Shavarsh Gevorgyan
Altar Flowers provided by

Rd.””
“Ken's on Avenue Rd.
ALTAR FLOWERS
Parishioners,
rishioners, 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.

Սուրբ Խաչ Եղիցի
ապաւէն
մեզ ապաւ
էն
«Քանի որ դուք գիտէք մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ
թէպէտ հարուստ էր՝ ձեզի համար աղքատ եղաւ, որպէսզի դուք
աղքատանալով»:
հարստանաք անոր աղքատանալով
»: (Բ կորնթ. 8:9)
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he
he was rich,
yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might
become rich'. (2 Cor. 8:19)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

920 Progress Avenue, Toronto,
Toronto, ON
ON M1G 3T1
3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com

ՏՕՆ Ս. ԳԷՈՐԳ ԶՕՐԱՎԱՐ
ԶՕՐԱՎԱՐԻ
Ի
(Սեպտեմբեր 24, 2016)
Խաչվերացի երկրորդ կիրակիին յյաջորդող
Շաբաթ օրը, Ս. Գէորգի յիշատակութեան օրն է:
Ս. Գէորգ ծնած է Կապադովկիայ, քրիստոնեայ
առաքինի
ընտանիքի
մէջ:
Երիտասարդ
հասակէն ծառայած է հռովմէական բանակի
բանակին
մէջ եւ իր խիզախութեան շնորհիւ
որհիւ արժանացած
է հազարապետի աստիճանի:
Ընդդիմացած է Դիոկղետիանոս Կայսեր քրիստոնեաները
հալածելու ծրագրին, որով բացայայտած է իր քրիստոնեայ ըլլալը:
Կայսրը
բանտարկած
է
Գէորգը՝
անոր
ենթարկելով
չարչարանքներու: Կայսրը շատ կը փորձէր
ր համոզել Գէորգը ետ
դառնալու հեթանոսական կրօնին: Իր բազում թախանձանքներուն
տեղի տալով՝
Գէորգը կը
համաձայնի կուռքերուն զոհ
մատուցանել: Բայց հասնելով մեհեան
հեան կը ջարդէ բոլոր կուռքերը
կուռքերը:
Այս յանդուգն արարքին համար Դիոկղետիանոս կայսրը 303
թուականին գլխատել կու տայ Ս. Գէորգը:
Բազմաթիւ աւանդութիւններ
ւթիւններ հիւսուած են Ս. Գէորգի մասին:
Ասոնցմէ ամենածանօթը այն է, որ Գէորգը սպաննելով վիշապը
ազատած է կոյս մը, եւ ասոր համար կ’ընդունուի
դունուի որպէս
վիշապասպան սուրբ: Անգլիացիները Սուրբ Գէորգ Զօրավար
Զօրավարին
կը համարեն իրենց պահապան սուրբը:
Սեպտեմբեր 2525-ին
Ս. Գէորգ Զօրավարի
օրավարի տօնի առիթով տօնելի անուններն են՝

Գէորգ, Գէւօ, Գեւիկ, ՃորՃ, Ժորժ, Ժորժէթ, Ժորա

Ձեր Անունով Ապրի'ք
Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյիշեալ
իշեալ անունները
կրող մեր հաւատացեալները ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:
On September 25
On the occasion of Feast of St. George following names are celebrated:

Kevork, Gevo, Gevig, George, Georgette, Jora
Jora………
………
Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is
today are invited to receive blessing.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
առաւել
Եւս առ
աւել յիշեա Տէր զհոգին.............
Խաթուն Ասմար Դաւիթեանի
Լորիկ Սիմրոճեանի
Քլարա Վարէշի

Khaton Asmar Tavitian
Lorik Simrojian
Clara Varesh

Սարհադ Պոտուրեանի

Sarhad Boduryan

Էֆրօն Խաչիկեան-Խարապեանի

Efron Khachigian-Kharabian

Նուպար Խարապեանի

Noubar Kharabian

Պտրոս Մինսաեան

Bedros Minassian

Խարապեան, Մինասեան եւ Նարկիզեան ընտանիքներու ննջեցելոց
The deceased members of Kharabian, Minassian
Mina
and Nagizian families

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալ Լորիկ Սիմրոճեանի յիշատակին`
յիշատակին իր հարազատներու
կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for
late Lorik Simrojian
Simrojian by her loved ones.
FEAST OF ST. GEORGE THE WARRIOR
This Saturday September 25
2 th, the Armenian Church
commemorated St. George the Warrior. S. George was
born and raised in a pious Christian family in Cappadocia.
Cappad
At the young age he ented the service in the Roman
army, and due to his courage and heroic deeds he is soon
promoted to the rank of a Captain.
St. George openly opposes Roman Emperor Diocletian's
Dio
plans to
persecute Christians, and the fact that he is Christian, is revealed. In
rage and disbelief, the
he Emperor orders to imprison St. George and
subjects him to torture. The emperor continuously tries to convince St.
George to turn away from Christianity. His efforts seem to pay off,
when St. George agrees to offer sacrifice to idols. But when he reached
the temple St. George one by one destroyed the statues of idols proving
their falsehood. This As a result, in 303 Diocletian orders to behead
be
St.
George. St. George is considered to be the patron saint of England.

Ս.ԳԷՈՐԳԻ ՏՕՆԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
• Ս. Գէորգի տօնը յատուկ շուքով կը նշուի Ս. Գէորգ անունը կրող
եկեղեցիներուն
մէջ:
Շատ
եկեղեցիներ
եկեղեցիներու
մէջ
տօնակատարութիւնը կը սկսին
ն Շաբաթ օրուայ Երեկո
Երեկոյեան
ժամերգութեամբ,
եամբ, կը կատարուի նախատօնակ, ընթ
ընթերցում Ս.
Գէորգի Վարքէն: Տօնի օրը բոլոր
որ Սբ. Գէորգ եկեղեցիներէն ներս
կը մատուցուի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ: Յաւարտ Ս.
Պատարագի կը կատարուի
Մատաղի օրհնութիւն եւ
հիւրասիրութիւն:
• Աւանդութեան համաձայն, Ս. Գէորգի տօնի օրը Էջմիածինէն
Արագածոտնի մարզի Մուղնու Ս. Գէորգ Եկեղեցի կը բերուի Ս.
Գէորգ զօրավարի
արի
մասունքը եւ հաւատացեալները առիթ
կ'ունենան հաղորդուելու Սուրբի մասունքին:
• Աւանդոյթի համաձայն Ս. Գէորգի տօնի օրը Երեւանի
Նորագաւիթ համայնքի բնակիչները յաւարտ Ս.
Պատարագի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ բակը յատուկ
մատաղ կը
մատուցանեն: Այս տօնը կը
նշանաւորուի նաեւ
եւ Նորագաւիթի խորհրդանիշը
համարուող դեղձի օրհնութեամբ: Օրհնութեան համար բերքի
լաւագոյն մասը կը բերուի եկեղեցի եւ օրհնուած դեղձերով կը
հիւրասիրուին բոլորը:
• Ս. Գէորգ Զօրավարը կը համարուի նաեւ զինւորներու
պահապան
հապան
սուրբը,
եւ
այդ
օրը
եկեղեցի
գալով
հաւատացեալները
րը յատուկ կ'աղօթեն իրենց զինւորներու
ապահովութեան համար եւ կը հայցեն սուրբի բարեխօսութիւնը:
• Արդէն աւանդոյթ դարձած է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի պաշտօնական բացումը տօնել
Սուրբ Գէորգի տօնին օրը: Ճեմարանը հիմնադրուած է 1874 թ.
երջանկայիշատակ Գէորգ IV կաթողիկոսի կողմէ եւ
Հայաստանի մէջ գործող երեք հոգեւոր հաստատութիւններէն
մին է:
ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

(Սեպտեմբեր 25, 2016)
Սուրբ Գէորգի տօնին յաջորդող oրը եկեղեցին կը
նշէ Վարագայ Ս. խաչի տօնը, որ յատուկ է միայն
Հայաստանեայց եկեղեցւոյն: Այս տօնը 653 թ-ին
հաստատած է Ներսէս Գ Տայեցի Հայրապետը,
Հայրապետը, սահմանելով
հինգօրեայ շաբաթապահք, որ ժողովուրդի մէջ յայտնի է
«վանեցիներու» պահք: Վարագայ Սուրբ խաչի տօնը կը տօնուի

Խաչվերացէն երկու շաբաթ անց, այսինքն` Սեպտեմբեր 25-էն
25
Հոկտեմբեր 1-ը
ը հանդիպող Կիրակի օրը:
Հայոց Տրդատ թագաւորի օրով, Ս. Հռիփսիմէն Հայաստան գալով
իր հետ բերած է խաչափայտէն մասունք մը: Վաղարշապատ
երթալէն առաջ, Հռիփսիմէն մասունքը կը թաքցնէ Վանայ լիճէն
հարաւ-արեւելք
արեւելք ինկած Վարագայ լերան
լեր
ժայռերուն մէջ եւ տեղը
կը յայտնէ ճգնաւորներուն, որոնք յանձն կ'առնեն անոր
պահպանութեան
պարտականութիւնը:
անութիւնը:
Ս.
Կոյսի
նահատակութենէն յետոյ ճգնաւորները եւս վախճանեցան եւ
մասունքին վայրը մոռացութեան ենթարկուեցաւ մինչեւ 7-րդ
դարը: 653 թ-ին Գլակայ վանքի վանահայր Թոդիկ Ճգնաւորը իր
աշակերտ
Յովէլին հետ կը սկսին փնտռել Խաչափայտի
մասունքը՝աղօթելով Աստուծոյ ցոյց տալու իրենց
իրեն անոր տեղը: Օր
մը աղօթած ատեն՝ Թոդիկ յանկարծ Վարագայ լերան շուրջը 12
լուսեղէն սիւներ կը տեսնէ , իսկ անոնց մէջտեղը կը փայլէր Խաչի
լուսաւոր նշանը։ Թոդիկ իր հետ առնելով Յովէլը կը փութայ դէպի
Ս. Նշանը, որը կ'առաջնորդէ դէպի Վարագայ վանք, ուր Թոդիկ եւ
Յովէլ կը տեսնեն Ս. Խաչը հանգչած Ս. Սեղանին վրայ: Նոյն ատեն
խաչանիշ լոյսէն
յսէն ձայն մը կը լսուի.

հաճեցաւ
«Քրիստոս հ
աճեցաւ բնակուիլ սուրբ Նշանին մէջ՝ Հայոց աշխարհի
պահպանութեան
համար»»:
պահպանութ
եան եւ փրկութեան համար
Ներսէս Գ. Շինող Հայրապետը
ը ժողովուրդի
ժող
աջակցութեամբ կը
կառուցէ Ս. Նշան անունով եկեղեցի մը ներքին Վարագին մէջ եւ
Սրբութիւնը հոն կը փոխադրուի։ 1021 թ. Սէնէքերիմ Արծրունին
Սրբազան մասունքը կը տեղափոխէ Սեբաստիա: Իր մահէն յետոյ
մասունքը ետ կը բերուի իր հին տեղը եւ հոն կը մնայ մինչեւ
1651թ., երբ գերի կը տարուի Խոշաբ: 1655թ. ազատելով՝ կը
զետեղուի
ուի
Վանայ Ս. Տիրամօր եկեղեցիին
եկեղեցի
մէջ: Յետագային
եկեղեցին կը վերանուանուի Ս. Նշան ու մասունքը հոն կը մնայ
մինչեւ 1915թ.: Ցաւօք սրտի, Մեծ Եղեռնէն յետոյ Սրբազան
Մասունքի վայրը յայտնի չէ:

Գիտէ՞իր թէ, Երբ
րբ Ս. Գայանէն եւ Ս. Հռիփսիմէն, գացին
Վաղարշապատ, քանի
անի մը ճգնաւորներ մնացին
մնա
Վարագայ
լեռնագագաթին՝
սպասաւորելու
սուրբ
Նշանը
Նշանը:
Ճգնաւորները քաջալերուելով Ս. Գրիգորի՝ Վիրապէն
ելլելէն յետոյ իրենց կատարած այցելութենէն, եկեղեցի մը
հաստատեցին,
եցին, որ
հետագային տեղի խստաշունչ եղանակին
եղանակի
պատճառաւ դարձաւ անբնակ: Ահա այդ եկեղեցիին Խորանի վրայ
Թոդիկ ճգնաւորը գտաւ Ս. Խաչի մասունքը:

Did you know,
know, that the church on the mount Varak, where
Hermit Todik found the relic of the Holy Cross, was
established in honour of St. Gregory's visit to the site,
following his release from the Pit. The church was founded
by the monks , who stayed behind to care for the hidden cross, when St.
Hripsime and St. Gayane left for Vagharshabad. But as a result of the
severe local weather, it had soon became uninhabited.
FEAST OF THE HOLY CROSS OF VARAK

(September 25, 2016)
This Sunday September 25, the Armenian church
celebrates the Feast of Holy Cross of Varak, which
is unique to the Armenian church.
According to tradition when St. Hripsime and her
companions came to Armenia to escape emperor Diocletian, she
brought a relic of Holy Cross with her. Before leaving for Vagharshabad,
St Hripsime hid it in the Mounts of Varak and only couple of pious
monks knew its location. After her martyrdom and the death of the
monks,, the relic remained hidden in the secret place for nearly 300
years. In the year 653, hermit Todik of Glak began looking for the relic.
Todik’s prayers to find it were answered and he was shown the loc
location
of Holy relic in a vision: he suddenly saw a wonderful light on the top
of mountain Varak, surrounded by 12 luminous columns. Mon
Monks Todik
and Joel followed the light and found the relic of Holy Cross resting on
the Holy Altar.
The Catholicos, St. Nerses
rses III the Builder, came to Varak to witness the
miracle. He ordered that each year the Sunday
y closest to September 28
(September 25 - October 1) be dedicated to the Holy Cross
Cross-of Varak.
First the
he relic was placed at the Monastery of Varak and later in the
church the Holy Sign and remained there until 1021,, when Senekerim
Ardzrouni brought the relic to Sebastia. After his death the relic is again
transferred to its old place and remained there until it was taken to
Khoshab in 1651. Four years later the relic
lic is returned and placed in the
Church of Holy Mother of God in Van, which later was renamed the
Church of Holy Sign. The relic was preserved there till 1915.
Unfortunately, after the Armenian Genocide the whereabouts of the
relic are unknown.

ԳԻՏԷԻ
ԻՏԷԻ՞Ր
ԷԻ՞Ր ԹԷ...................
ԹԷ...................
Վարագայ Սուրբ խաչի մասունքը նախապէս կը
պատկանէր
Կլաուդիոս
կայսե
կայսեր
կնոջը՝
Պատրոնիկէին: Յիսուս Քրիստոսի խաչափայտի
սուրբ մասունքը անոր տուած էր Երուսաղէմի
առաջին Եպիսկոպոս Յակոբոս առաքեալը, երբ
ինք ուխտի գացած էր Երուսաղէմ: Կայսրուհին
Կայ
մասունքը կը տանի Հռոմ, որը սերունդէ
սեր
սերունդ
փոխանցելով կը հասնի Հռիփսիմէին, քանի որ
սուրբ կոյսը Կլաուդիոս կայսեր
ր սերունդէն էր: Ս. Հռիփսիմէն
անբաժան էր այդ սուրբ մասունքէն, որու վրայ
վրա թափուած էր Տէրոջ
Փրկարար Արիւնը:
Երբ, Դիոկղետիանոս կայսրը կամեցաւ
կամեց
կնութեան առնել սուրբ
Հռիփսիմէն, Ս. Կոյսը հաւատարիմ մնալով իր հաւատքին,
մերժեց կայսրեր առաջարկը եւ Ս. Գայանէ մայրապետի
գլխաւորութեամբ՝ եօթանասուն կոյսերու հետ միասին, փախան
նախ Եգիպտոս, ապա՝ Երուսաղէմ: Հոս, Ս. Աստուածածնի
գերեզմանի վրայ աղօթած
ած ատեն ստացան աստուածային
պատգամ՝ երթալու Թադէոս առաքեալի ճամբով: Հնազանդելով
հրամանին՝ անոնք գացին նախ Եդէսիա, ապա շարունակեցին
իրենց ճանապարհը դէպի Հայաստան՝ իրենց հետ հայոց աշխարհ
բերելով Տիրոջ խաչափայտի մասունքը:

DID YOU KNOW?.............
KNOW?.............
Originally, the relicc of the Holy Cross of Varak was given to Empress
Petronice, the wife of Emperor
peror Claudius. It was given to her by the first
Bishop of Jerusalem St. James the Apostle. Empress took the relic of the
Holy Cross to Rome, and it was passed from generation to generation.
ge
Eventually the relic St. Hripsime inherited the relic, as she belonged to
the noble lineage of Emperor Claudius.
When the Emperor Diocletian was determined to marry St. Hripsime,
she refused him, and soon she fled Rome with St. Gayane and 70 nuns
nun
to escape prosecutions. First they went to Egypt, than to Jerusalem.
Here they were praying on the Gravesite of St. Mary, asking for
direction. Having received the answer to their prayers, the nuns
followed the divine message. They went first to Edessa, and later
continued their way to Armenia, bringing with them the relic of the
holy Cross to the land of Ararat.

Date

FEAST DAYS - OCTOBER 2016
2016

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ

1

The 72 Holy Disciples of Christ

2

Fourth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

3

St. Irenaeus of Lyons

4

Sts. Thekla and Barbara the virgins

8

The Holy Translators—Mesrob,
Mesrob, Yeghishe, Movses the Poet, Tavit
the Philosopher, Gregory of Nareg, Nerses of Kla

9

Fifth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

10

Sts. Tatool, Varos, Thomas, Anthony, Kronites
onites the hermits and
the seven Khodajarags

11

Holy Apostles Ananias, Matthias, Barnabas, Philip, John, Silas
and Silvanus

13

Sts. Dionysius the Areopagite and Apostles Timothy and Titus

15

The Holy Evangelists Matthew, Mark, Luke and John

16

Sixth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

17

Sts. Joseph, Longinus the centurion, Joseph of Arimathea,
Lazarus, Martha and Mary

22

The 12 Holy Teachers (Doctors) of the Church: Hierotheus of
Athens, Dionysius the Areopagite, Sylvester of Rome, Athanasius
of Alexandria, Cyril of Jerusalem, Ephrem the Syrian, Basil of
Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory the Theologian, Epiphanius
of Cyprus, John Chrysostom, and Cyril of Alexandria

23

Seventh Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
Cross—
Discovery of the Holy Cross

Reminder: HTAC Parish Council would like to
thank all our members for your continuous

29

St. John Chrysostom

financial and moral support. We encourage
encou
our

30

Eighth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

existing members to consider paying annual
a

31

All Saints—old and new, known and unknown

Membership dues for the year 2016
6 ($60.00 for adults and $30.00 for

Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն նորա ի
բերան իմ:
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 TAKING MAHS
ՄԱՍ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՏԵՆ
The GIVER says: Մաս եւ բաժին եղիցին քեզ ի Սուրբ
Պատարագէս
Պատարագէս:
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.

students 18years and older) at their earliest convenience.
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).

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach
the Parish Council members in the church lobby, and for additional
information contact the church office during the week at (416)431(416)431
3001.

