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

Sept. 10

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

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

Օգոստոս 28,
28, 20162016- August 28,
28, 2016
ԳԻՒՏ ԳՕՏՒՈՅ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

Ճաշու ընթերցուածներ
Ես. Թ. 88-19, Բ. Կորնթ. Ա. 11-11, Մարկ. Դ. 3535-40
DISCOVERY OF THE BELT OF THE HOLY MOTHER OF GOD

Synaxis readings
9:8--19; 2 Cor 1:1
1:1--11; Mk 4:35
4:35--40
Is 9:8

Մենք այսպիսի վստահութիւն ունինք Աստուծոյ վրայ՝ Քրիստոսի
միջոցով: Ո՛չ թէ մենք մեզմէ ընդունակ ենք մտածել որեւէ բան՝
որպէս թէ մեզմէ, հապա մեր ընդունակութիւնը Աստուծմէ է: (2

Կորնթ. 3:4-5)
Such confidence we have through Christ before
b
God. Not that we are
competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our
competence
comes
from
God.
(2
Corinthians
3:4-5)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
_
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ԳԻՒՏ ԳՕՏՒՈՅ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUIEM SERVICE

Այս
ս Կիրակի Հայց. Առաքելական եկեղեց
եկեղեցին
կը տօնէ Գիւտ Գօտւոյ Սուրբ Աստուածածնի:
Աւանդութեան
նդութեան համաձայն՝ այդ գօտին
Տիրամայրը տուած է Թովմաս առաքեալին եւ
Քրիստոնէութեան
րիստոնէութեան նախնական շրջանին այս
սրբութիւնը հաւատացեալները մեծ երկիւղածութեամբ
ամբ կը պահէին
եւ անոր հետ կապուած էին բազում հրաշքներ:
5-րդ

դարու

սկիզբը,

Արկադէոս
ոս

կայսեր

օրով

(395-408)

Երուսաղէմի մէջ Աստուածածնի պատկանած Գօտին երեւան եկաւ
եւ հանդիսաւոր կերպով Կ. Պոլիս բերուեցաւ եւ հոն Ս.
Աստուածածին

եկեղեցւոյ

մէջ

պատիւով

պահուեցաւ

եւ

բարեպաշտական առարկայ դարձաւ: Ժամանակի ընթացքին, Ս.
Կոյսի գօտին Կոստանդնուպոլիսէն տարուեցաւ Կապադով
Կապադովկիա,
բայց
յց Հուստիանոս կայսեր օրով կրկին տեղափոխու
տեղափոխուեցաւ
Կոստանդնուպոլիս:
Աստուածամօր գօտիի հետ կապուած
Յունաց

բազում հրաշքներէ
հրաշքներէն է

Զոյա կայսրուհիին բժշկութիւնը: Կայսրուհին երկար

տարիներ ծանր հիւանդ էր ու անոր երազին մէջ կը յայտնուի, թէ
ինք կը բժշկուի, երբ Աստուածամօր գօտին անոր ուսին դրուի
դրուի:
Բժշկուելէն ետք, Կայսրուհին Տիրամօր գօտին ոսկեայ թելով
զարդակարեց
տապանակին

ու
մէջ:

զայն
հանդիսութեամբ
թեամբ
տեղադրու
տեղադրուեցաւ
Հետագային Ս. Աստուածածնի գօ
գօտիէն

կտորներ բաժնուեցան տարբեր եկեղեցիներ:
Յոյները Աստուածածնի Գօտիին
ն գտնուելուն տօնը կը տօնեն
Օգոստոս 31-ին: Հայ եկեղեցւոյ տօնացոյցի մէջ այս տօնը հաստատ
կերպով դրուեցաւ 1774թ-ին, Սիմէոն Երեւանցի Կ
Կաթողիկոսի
հրատարակած բարեփոխեալ տօնացոյցին մէջ: Աստուածածնի
Գօտիին գտնուելուն տօնը Հայ եկեղեցին կը նշէ Աստուածածնայ
Վերափոխման տօնին յաջորդող երկրորդ Կիրակի օրը: Տ
Տoնը
շարժական է, որ 7 օրերու շարժականութեամբ Օգոստոս 26
26-էն
Սեպտեմբեր 1-ը կրնայ հանդիպիլ:

Եւս առաւել
առաւել յիշեա Տէր զհոգին...
Տաուլէթ Ամիրեան
Dawlet Amiryan
Հրայր Մէնծիկեան
Hrayr Menzikyan
Շաքէ Շահպազ
Shake Shahbaz
Եղիա Շահպազ
Yeghia Shahbaz
Վարդուհի Շահպազ
Vartouhi Shabaz
Մէնծիկեան, Շահպազեան, Գուզուեան եւ Ծատուրեան
գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Menzikyan, Shahbazyan, Kuzuyan and
Tsadourian Families
Araxi Dolaian
Արաքսի Տօլաեան
DISCOVERY OF THE BELT OF THE HOLY MOTHER OF GOD
This Sunday August 28, the Armenian church is
celebrating The Feast of Discovery of St. Mary’s
Belt.
Belt It is believed that the Belt was originally
made by St. Mary herself and was given to Apostle
Thomas.
The Holy Mother of God was assumed to heaven
by her Divine Son and there are no relics of her earthly body.
Therefore, her personal belongings became articles of devotion: her
Belt and her Box.
Her Belt or girdle, was discovered in Jerusalem in the fifth century
during the reign of Emperor Arcadius, which was later moved to
Constantinople and placed in
n the Cathedral
C
dedicated to the Holy
Mother of God. According to tradition, after Empress Zoe (the wife of
Emperor Leo VI the Wise)) was healed by the power of the Belt, she
embroidered it with gold thread.
Before 18th century the celebration of the Discovery of the Belt of the
Holy Mother of God was considered a voluntary practice. It was
established into the Calendar of Feasts (Տօնացոյց)
(
of the Armenian
Church during the revisions made by Catholicos Simeon Yerevantzi
(Catholicos 1763-1780). The Feast of the
th Discovery of St. Mary’s Belt is
celebrated on the second Sunday following the Feast of Assumption,
which falls somewhere from August 26 to September 1.

ԵՕԹԸ ՎէՐՔ
ՎէՐՔ ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐԸ

Գիւմրիի Ս. Աստուածածին
ստուածածին Մայր կամ Սուրբ Եօթ
Վէրքը եկեղեցիին մէջ կը պահուի Տիրամօր «Եօթը
Վէրք» սրբապատկերը: Նկարը Գիւմրի
ւմրի բերուած է
Վերին Բասէնի Հասան
սան Ղալա բերդաքաղաքէն 19
19րդ դարու երկրորդ կէսին:
սին: Նկարին
մէջ
պատկերուած է Սուրբ Մարիամն իր եօթ վէ
վէրքերով։
Սրբապատկերի եօթ վէրքերն են՝
• Յիսուսի տաճարին ընծայումը,
• Եգիպտոս փախչիլը
• Տաճարին մէջ մանուկ Յիսուսը կորսնցնելը,
• Յիսուսի Խաչ տանիլը,
• Յիսուսի մահը խաչին վրայ,
• Յիսուսի մարմինին ստանալը,
• Յիսուսին գերեզման դնելը։
'SEVEN SORROWS OF VIRGIN MARY' ICON
The
he icon 'Seven Sorrows Of Virgin Mary' is located in
St. Mary's church in Gyumri, which is more popularly
known as the church of Seven Sorrows (Yot Verq). The
name of the church is related to this icon which,
according to the legends, was painted on a parchment by
Luke the Evangelist. This icon symbolizes seven wounds or sorrows of
Holy Mary, that she received during the life of her son Jesus Christ
Christ:
• Presentation of Lord to Temple
• The escape to Egypt
• The Loss of the Child Jesus in the Temple of Jerusalem
• The Meeting of Mary and Jesus, who was carrying the cross
• The Crucifixion of Jesus
• The Piercing of the Side of Jesus, and His Descent from the
Cross.
• The Burial of Jesus
In this icon the Blessed Virgin Mary is portrayed with seven daggers
piercing her heart.The icon was brought too Gyumri by immigrants
from Erzrum in the beginning of 19 century. The holy icon is located in
the right chapel of the church. Many faithful talk about the miracles
associated with the icon and many more visit the church of Sev
Seven
Sorrows in Gyumri every year to see it and to pray.

ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞...................................
Եօթը Վէրք
րք եկեղեցին կառուցուած է
1874-1886 թթ եւ այժմ Շիրակի թեմի
առաջնորդանիստ եկեղեցին
է։ Այս
Եկեղեցւոյ
պաշտօնական
անունը
Սուրբ Աստուածածին է, բայց յայտնի է
նաեւ որպէս Եօթ Վէրք՝
րք՝ ի պատիւ եկեղեցւոյ մէջ պահուող
Սրբապատկերի:
Խորհրդային կարգերու հաստատման տարիներուն, երբ բոլոր
եկեղեցիները փակուեցան, այս Եկեղեցին կը գործէր նոյնիսկ
Սովետական Միութեան տարիներուն, երբ Հայաստան փակուած
էին բոլոր եկեղեցիները: Կը
ը գործէին միայն Էջմիածնի Մայր
Տաճարը եւ Ս. Եօթվէրք
րք եկեղեցին: Երբ Գիւմրիի միւս
մի
եկեղեցիներն ալ փակուեցան, Սբ. Եօթվէրքի
Եօթվէ
խորաններէն մեկը
կը
ը գործածէին կաթոլիկները, իսկ միւսը`
մի
ռուս ուղղափառ
եկեղեցին: Եկեղեցւոյ երկու փոքր գմբէթները աւերուեցան
աւեր
1988-ի
երկրաշարժի հետեւանքով: Որպէս հուշակոթող քանդուած
ք
գմբէթները դրուած
ւած են եկեղեցւոյ բակը, իսկ անոնց տեղը շինուած
է նորերը:
DID YOU KNOW?...................................
The 19th-century
century Cathedral of the Holy Mother of God, also known as
Yot Verk or The Seven Wounds
ds of the Holy Mother of God, is the seat
of the Diocese of Shirak of the Armenian Apostolic Church.
During the Soviet period, when all the churches of Gyumri
were closed, Yot Verk was the only place of Christian
worship open to the faithful. Yot Verk church has 5
different
altars,,
that
served
various
Christian
denominations. The main altar was used by Armenian
Apostolic Church, the northern apse housed a statue of the
crucified Christ from a Catholic church and was used for Catholic
worship, and the southern
outhern apse was used by Russian Orthodox Church.
The altar of St. Sargis served the Assyrians. There are two altars on the
second floor too. If the dates of religious ceremonies coincided, the
preference was given to Armenians.
The two small cupilas were damaged during the earthquake of 1988.
They were restored and the old ones are in the church yard.

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՐՁ - CHURCH VESTMENT
ՊԱՐԵԳՕՏ
ՊԱՐԵԳՕՏ
Կրօնաւորի ամէնօրեայ զգեստն է, զոր կը ծածկէ
բոլոր մարմինը եւ անիկա կապայ ալ կը կոչենք՝
սովորաբար
սեւ
ասուիէ
կարուած:
Բոլոր
հոգեւորականները այս հանդերձը կը հագնին, որը
առջեւէն՝ վերէն վար բաց է, եւ քղանցքները վրայէ
վրայ բերելով վիզին մօտէն եւ կողքերէն կը
կոճկուին:
Հին
շրջանին
ամուսնացեալ
հոգեւորականները կը հագնէին տարբեր
րբեր գոյնի
պարեգօտներ, իսկ կուսակրօնները՝ սեւ: Այսօր
գունաւոր պարեգօտ կը հագնին
ն ծայրագոյն վարդապետները,
եպիսկոպոսները, կաթողիկոսը:
PARAGAUD OR PARAGAUDIS OR PARAGAUDION (BAREKOD)
A clerical vestment which covers the entire body, it is as a rule black,
and also called gaba. In its earliest style, it was open in front from top to
bottom, the two sides made overlap and held with a belt. On the most
recent style, however, it is united below the waist, worn through the
open part of the breast and collar. The barekod is more or less fitted to
the shape of the body. Before the celibate clergy was wearing only black
and the rest would wear other color Paragaud. Nowdays all ranks of
clergy wear modest coloured Paregaud.(www.armenianchurch.org)

Reminder: HTAC
C Parish Council would like to
thank all our members for your continuous
financial and moral support. We encourage our
existing members to consider paying aannual
Membership dues for the year 201
2016 ($60.00 for
adults and $30.00 for students 18years and older)) at their earliest
convenience.
New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to
approach the Parish Council members in the church lobby, and for
additional information contact the church office during the week at
(416)431-3001.

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Ժանէթ Սաթուրի եւ ընտանիք
Խորանի Ծաղիկները՝

"Ann's
Ann's Flowers" Ծաղկանոց
The
he Altar Flowers and the Sunday Bulletin
Bulleti are sponsored by

Jeanette Satouri and Family
Altar Flowers provided by
Ann's Flowers"
ALTAR FLOWERS
Parishioners, who would like to donate altar flowers in
memory of their loved ones or for a special occasion, please
contact the church office at 416-431-3001
416
ext 222 or chose a
week on a calendar at the Donation table in the church lobby.
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
WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE
DIVINE LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU SAY:Heeshestzeh
SAY:Heeshestzeh Der zamenaym Badarakus koh.
Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո:
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS: Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn
khorhoortus koh ee parees na gadarsestseh.
Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն
զամ
խորհուրդս քո ի բարիս
նա կատարեսցէ:
կատարեսցէ
May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all your
counsel in goodness.(Psalm 20:4)

