CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25
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Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

CHURCH EVENTS
Sept. 9

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm

Sept
Sept. 10

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School Re
Re-opening Day at churchchurch- Independence Day Family Fun Fest
and BBQ 10:00 am -2:00pm

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 4, 20162016- SEPTEMBER 4,
4, 2016

Sept. 10

“Harissa” preparation in Celebration of the
the Heroic Battle of
Moussa Ler

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:1--11, Բ. Կորնթ. Է. 44--16, Մարկ. Է. 31
31--37
Ես. 13:1

Sept
Sept. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11

Sunday School ReRe-opening Day
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.

Sept. 13

Sassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm

Sept. 17

St. Sahag and St. Mesrop Arrmenian Saturday School classes
will start on September 17, 2016 at our school's new
location-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.

Sept
Sept. 18

HTAC 12th Annual Golf Tournament at Silver Lakes Golf
Course,
Course East Gwillimbury

Every
Tuesday

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

Every
Thursday

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

For additional information regarding our church events, please call the
Church Office at 416-431-3001

EVE OF THE FAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY
CROSS
Synaxis readings
13:1--11; 2 Cor 7:4
7:4--16; Mark 7:31
7:31--37
Is. 13:1

նեղութեան
Պէտք չէ Աստուծոյ յիշել ու խնդրագին աղօթել միայն նեղութ
եան
պէտք
ու դժուարութեան ատեն, այլ պէ
տք է նաեւ Տէրոջը յիշել ու
գոհութիւն յայտնել, երբ հանգիստ ենք, ուրախ ու ապահով:
We should not remember God only, when we are desperate and in need.
We should also remember Him and be thankful, when we are happy,
safe and sound.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Յաջորդ Կիրակի , Սեպտեմբեր 11ին Սուրբ Խաչի Վերացման տօնն
է եւ մեր եկեղեցւոյ կրօնական
աւանդութեան համաձայն այս
Տաղաւար տօնին կը նախորդէ
շաբաթապահք մը, որ աղօթքի եւ
սուրբ
գիրերու
ուսումնասիրութեան հետ համատեղ
կը պատրաստէ
հաւատացեալները յառաջիկայ տօնը դիմաւորելու
դիմաւորելու: Հետեւաբար,
այս Կիրակին կը համարուի Բարեկենդան պահոց Սուրբ Խաչի
Տօնի: Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի եւ կը տեւէ մինչեւ Ուրբաթ
օրը :
Շաբաթ Սեպտեմբեր 10-ը Նաւակատիք է:
Նաւակատիքը
եկեղեցական օրացոյցի մէջ կը նշուի մեծ տօներու նախընթաց
օրերուն, որով կը մեղմացուի պահքը եւ Ս. Պատարագէ ետք
կ'արտօնուի ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել: Իսկ Խաչվերացի տօնի
նախընթաց Շաբաթ օրը Նաւակատիքը կը նշուի որպէ
որպէս առանձին
տօն :
EVE OF THE FAST OF THE CROSS
Next Sunday, September 11th is the
Feast of the Exaltation of the Holy
Cross and our church tradition calls
for a week of fasting, along with
prayer and scripture study – all
intended to help the faithful
spiritually prepare themselves for
the upcoming feast. Therefore, this
Sunday September 6th is the Eve (Barekendan) of the fast of the Holy
Cross. The fast starts on Monday and lasts till Friday.
The Saturday September 10 is Navakadig. Navagadig is a mild fasting
day during which the faithful are allowed to eat fish and dairy products.
Even though a number of fasts are concluded with Navakadig, on the
Saturday prior to the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
Navagadig is celebrated as a Feast.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE
Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեան

Rubik Dermardirosian

Սարգիս Ղանպարի Տէրպրուտ

Serguiz Ghanbari Derbroud

Արէն Աւետիսեան

Aren Avedissian

Մարտիրոս Որբերեան

Mardiros Vorperian

Ճօրճ Օհաննէս
Ալիս Տաղլեան

George Ohannes
Alice Daglian

Բաբգէն Խոտիկեան

Babgen Khodigian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late
Roubik Dermartdrosian by their loved ones.
ԱՂՕԹՔ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ
Այս Սուրբ Եկեղեցւոյ դուռին մօտ,
մօտ աստուածընկալ ու
լուսապայծառ
սրբութիւններու
առջեւ
երկիւղածութեամբ կը խոնարհինք եւ կ'երկրպագենք
Քեզի, Տէր Աստուած,, որ երկնքն ես եւ ամենուր:
Կ'օրհնենք Քու սուրբ, հրաշալի եւ յաղթող Տէրութիւնդ
ու կը փառաւորենք Քեզ՝ Հօրը, Որդւոյն եւ Սուրբ
Հոգւոյն. Օրհնութիւն ու փառք կը մատուցենք այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
յաւիտենից Ամէն:
THE KISS OF 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

ՆԻԿԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ 318
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

կանոններ» անունով:

դաւանաբանական այդ գրութիւնը ու կանոնները եւ Լուսաւորիչի

(Սեպտեմբեր 3,
3, 2016)
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ նախնական
շրջաններուն

կարգ

մը

Արիստակէս իր հետ Հայաստան բերաւ

մոլորեցուցիչ

հրաւիրած եպիսկոպոսական ժողովի կողմէ այդ կանոնները
ընդունուեցան եւ հիմքը ծառայեցին Հայոց Եկեղեցւոյ Ուղղափառ
հաւատքին։

«վարդապետութիւններ» յառաջ եկան, որ
բաժանումներ կ'առաջացնէին Եկեղեցւոյ
մէջ։։ Այս վարդապետութիւններէն IV
դարուն
տարածուեցաւ
արիոսականութիւնը, որ հիմնուած էր Յիսուսի անձի նկատմամբ

REMEMBERANCE DAY OF 318 FATHERS OF NICEAN COUNCIL
(September 3, 2016)
In the early years of the Christian Church
several misleading ideologies emerged that

Արիոս Աղեքսանդրիացիի տեսակէտին վրայ: Արիոսի համաձայն՝

potentially led to divisions and disagrements

Յիսուս Աստուծորդին Հայր Աստուծոյ բնոյթէն չէ. այսինքն՝ Որդին

within the Church. One of these ideologies

Աստուած չէ, այլ՝ բարձրագոյն արարած մը, որուն Հայրը Աստուած

that started spreading in IV century was the

ստեղծած էր աշխարհի ստեղծումէն առաջ: Արիոսի այս տեսակէտը

controversial view of Arius of Alexandria over the divine nature of the

սկսաւ տարածուիլ եւ վէճերն ու հակառակութիւնը եկեղեցիներու
միջեւ սաստկացաւ:

Son of God. According to Arius, Jesus Christ is not of the same essence
as God the Father and
d he was created by Father. This view of Arius

Կոստանդիանոս կայսրը կարգադրեց, որ արիոսականութեան
խնդիրը ժողովի մը մէջ լուծուի եւ 325 թուին բոլոր քրիստոնեայ
աշխարհի

եպիսկոպոսները

հրաւիրեց

Նիկիա

քաղաքը,

began to spread and disputes and opposition within the church
escalated.
To settle these arising disputes, in 325 the Emperor Constantine called

ընդհանուր ժողովի: Տիեզերական այս Առաջին ժողովին ներկայ

an Universal Assembly in the city of Nicea with the participation of 318

էին ընդհանրական եկեղեցւոյ 318 հայրապետներ:

bishops representing all churches. The King of Armenia Terdat and st.
Grgory the Illuminator were also invited to participate in this Council.

Կոստանդիանոս

կայսրը

Հայոց

Տրդատ

թագաւորին

ալ

Հրովարտակ ուղղարկեց, որպէսզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորի
Լուսաւորիչի հետ
մասնակցին այդ ժողովին: Բայց հանգամանքներու բերումով Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Տրդատ թագաւորը չի կարողացան երթալ

St. Gregory and King Terdat were not able to attend, and instead St.
Gregory’s son Aristakes was sent as the representative of the Armenian
church at the Council of Nicea.

ժողովի, ու որպէս հայ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Նիկիոյ ժողովին

The Council condemned teachings of Arius declaring them as heretical

ղրկեցին իրենց փոխանորդը, Լուսաւորիչի որդին՝ Արիստակէսը:

and expelled him from Church. This Council also realized the
importance of formulating the doctrine of the true Orthodox belief

Ժողովը դատապարտեց Արիոսի ուսմունքը՝ այն համարելով
հերետիկոսութիւն, եւ Արիոսը արտաքսեցին Եկեղեցիէն
Եկեղեցիէն: Այս
ժողովը առիթ մը եղաւ որ բանաձեւուի Եկեղեցւոյ հիմնական
դաւանանքը. հաստատուեցաւ «Նիկիոյ Հանգանակ»»ը, մեզի ծանօթ
որպէս «Հաւատամք» եւ ընդունուեցան եկեղեցական կեանքը
կարգաւորող

կանոններ՝

«Ս.
Ս.

Տիեզերական

Ժողովի

քսան

which became the "Nicean Creed" or "Havadamk" as well as twenty
regulatory rules for church life known as canons. Aristakes brought the
‘Nicean Creed’ and the regulatory canons to Armenia. St Gregory the
Illuminator invited
vited a Episcopal Assembly, which adopted the
‘Havadamk’ and the regulatory canons and they served as the
foundation of the faith for the Armenian Orthodox Church.

Date

SEPTEMBER 2016

FEAST DAYS
1

Sts. John the Baptist and Job the Righteous

3

The 318 Fathers
Fathers of the Holy Council of Nicaea (325 A.D.)

4

Third Sunday after the Assumption
(Eve of the Fast of the Exaltation of the Holy Cross)

10

Navagadik

11

Exaltation of the Holy Cross

18

Second Sunday of the Exaltation
(Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)

20

St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25

Third Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—
Cross—Feast of the
Holy Cross of Varak

26

St. David
David of Tvin

29

Sts. Sahag and Hamazasb the Princes
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Անուշ Տէրմարտիրոսեան եւ ընտանիք՝
Ռուբիկ Տէրմարտիրոսեանի յիշաատակին
Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝

“Ken’s on Avenue Rd.”

RELIC OF THE HOLY CROSS
This is a very small piece of the cross upon which
Christ was crucified, placed in a special ornate
container with a suitable handle or pedestal; it is
placed on altars for veneration by the faithful. On
specified days services of khachahankist and
khachaluval take place, and blessed water is prepared for healing the
sick or bringing blessing upon a house, or success to a project. Greek
and Latin churches also possess khachapayds and preserve them with
great reverence. They do not have the custom, however, of preparing
p
blessed
water
with
the
immersion
of
the
cross.
(http://www.armenianchurch.org)
DID YOU KNOW? ……..
All Crosses used in our Church for worship have been
blessed and anointed at five points; the center and the four
arms.
The most common architectural
ral layout of Armenian
Churches is the ‘cruciform’ [ cross-shaped]
shaped].
Armenian crosses generally do not display the crucified body of our
Lord Jesus on it giving the message that HE IS RISEN from the dead.
The appearance of vines as decorative motifs on the Armenian Cross
symbolize the life generated from the Cross as we say ‘life
giving’/gensaper(in Armenian).

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
red by

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

Anoush Dermardirosian and Family
In memory of Roubik Dermardirosian
Altar Flowers provided by

Rd.““
“Ken’s on Avenue Rd.

moral support. We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues for the year 2016
201 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.

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.

New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian
nian 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.

