CHURCH EVENTS
August 3

Basic Computer Skills Classes for Seniors
Համակարգչային յատուկ դասընթացներ 60+ երէցներու
համար - Հաճեցէք հեռաձայնել Հուրի Ազնաւուրեանին՝
416-451-2038

August 14

The Feast of Assumption of St. Mary *
Following the Divine Liturgy Outdoor Blessing of Grapes
Service and Family Barbeque

Sep. 10

Saturday School ReRe-opening Day

Sep. 11

Feast of Exaltation of the Holy Cross
Sunday School ReRe-opening Day

Sep. 18

HTAC Annual Golf Tournament

*Iff you wish to donate grapes on the occasion of the Assumption of St.

Mary, please call the Church Office before Friday,, August 112, 2016.

Օգոստոս 7, 20162016- August 7, 2016
ՎԵՑԵ
ԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ
ՎԵՑ
Ճաշու ընթերցուածներ
13:11--14:5
14:5,, Մարկ. 2:1Ես. 7:17:1-9, Ա. Կորնթ. 13:11
2:1-12
SIXTH
SIXTH SUNDAY
OF TRANSFIGURATION OF OUR LORD JESUS CHRIST
Synaxis readings
Is. 7:113:11--14:5; Mark 2:1
2:1--12
7:1-9; 1 Corinthians 13:11

AUGUST 2015 FEAST DAYS
13

Shoghagat—Feast of Holy Echmiadzin

14

Feast of the Assumption of the Holy Mother of God

21

First Sunday after the Assumption of the Holy Mother of God

23

Sts. Joachim and Anna—parents
parents of the Holy Mother of

25

Prophet Jeremiah

27

The Holy Apostles Thomas, James and Simon

28

Second Sunday after the Assumption—
Assumption Feast of the Discovery of
the Belt of the Theotokos

29

St. Stepanos of Oolnya, Koharinos, Radigos, Dzamitos, Dookigos

30

Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zechariah, the father of John
the Baptist
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ

Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն
րհնութիւն նորա ի
բերան իմ:
Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee
peran eem.
I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth.

«Ամէն
Ամէն տեսակ դառնութիւն, զայրոյթ, բարկութիւն, գոչիւն ու
հայհոյութիւն թող վերցուին ձեզմէ՝ ամէն տեսակ չարամտութեան
հետ: Եւ քա՛ղցր եղէք իրարու հանդէպ, գթած, ներելով իրարու,
ինչպէս Աստուած Քրիստոսով ներեց ձեզի:»:
ձեզի:
(Եփես. 4:31-32)
“Get
Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with
every form of malice. Be kind and compassionate to one another,
forgiving each other, just as God forgave you in Christ.(Ephes. 4:31-32)
__________________________________________________________________
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ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՊԱՀՔԻՆ
Այս կիրակի Օգոստոս 7-ը Բարեկենդանն է «Ս.
Աստուածածնի պահոց»: Այս շաբաթապահքը կը սկս
սկսի
Երկուշաբթի եւ կ'աւարտի Շաբաթ օրը, որ
նաւակատիք է ու պահքին աւելի մեղմ օրն է. անոր
ընթացքին
արգիլուած
է
միայն
մսեղէնը:
«Աստուածածնի շաբաթապահք»-ը կ՛աւարտի «Շողակաթի
Շողակաթի տօն»-ով,
որը ամէն տարի կը տօնուի Տիրամօր «Վերափոխման
Վերափոխման» տաղաւար
տօնին նախընթաց օրը, այս տարի՝ Օգոստոս 13-ին:
ին: Շողակաթ այն
եկեղեցավայրը կամ սրբատեղին է, ուր երկինքէն «շող լուսոյ
կաթեաց» Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին ունեցած տեսիլքին ատենը :
PAREGENTAN OF THE FAST OF ASSUMPTION
According to the Armenian Liturgical Calendar this Sunday
August 7 is the Eve of The Fast Of Assumption of Holy
Mother of God. This fast starts on Monday and ends on
Saturday. On Saturday the Armenian Church also
commemorates the Feast of The Apparition of Holy
Etchmiadzin or the Feast of Shoghagat of Holy Etchmiadzin, which
commemorates the vision of St. Gregory the Illuminator, where Jesus
Christ descended from heavens as a ray of light and showed the site for
the foundation of the new cathedral.
ՏԱՂԱՒ
ՏԱՂԱՒԱՐ ՏՕՆԵՐ
Հայ Եկեղեցին ունի 5 Տաղաւար տօներ`Ս.
Ս. Ծնունդ, Ս. Յարութիւն (Ս.
Զատիկ), Պայծառակերպութիւն (Վարդավառ), Վերափոխումն Ս.
Աստուածածնի եւ Խաչվերաց: Իւրաքանչիւր Տաղաւար տօնին կը
նախորդէ պահքի շրջան մը, իսկ անոր յաջորդող
աջորդող օրը Մեռելոց է`
ննջեցեալներու յիշատակութեան օր: Եկեղեցին կը
քաջալե
քաջալերէ
հաւատացեալները Տաղաւար տօներուն
ն Ս. Հաղորդութիւն ստանալ:
TABERNACLE FEASTS
In the Armenian Churcհ calendar five major dominical feasts
are considered as ‘Tabernacle’’ or Daghavar. They are: Christmas
– Epiphany (Dznoont), Easter (Zadig), Transfiguration (Vartavar)
, Assumption of Saint Mary and Exaltation of the Holy Cross
(Khachveratz). The day following each Daghavar is designated
as a memorial day. Also, the week preceding each Daghavar is a
week of fast, except for Easter, which has seven week long
fasting period, the Great Lent.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏREQՍIEM SERVICE
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ-REQՍ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.....
զհոգին.....
Մայքլ Մհեր Ենովքեանի
Michael Mher Yenovkian
Պետրոս Մուշեանի
Bedros Mouchian
Սարգիս Տէքիրմէնճեանի
Sarkis Dekirmendjian
Զաքար եւ Մարի Չիլինկիրեաններու
Zakar & Mari Tchilinguerian
Սիրանոյշ Չիլինկիրեանի
նկիրեանի
Siranoush Tchilinguerian
Նոյեմի Չիլինկիրեան-Պետիկեանի
Noyemi Tchilinguerian-Bedikian
Սիրան Թիլինեանի
Siran Tilinyan
Խաչիկ Պետրոսեանի
Khatchik Bedrossian
Յարութիւն եւ Աղաւնի Պետրոսեաններու
Harutyun & Aghavni Bedrossian
Mari Sunbulian
Մարի Սունպուլեանի
Շանթալ Գէյիգեանի
Chantal Keikian
Ժանէթ Չաքըրեանի
Janet Tchakerian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալ Պետրոս Մուշեանի
Մուշեանի յիշատակին` իր հարազատներու
կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late
Bedros Mouchian by his loved ones.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Մարի Տէքիրմէնճեան եւ ընտանիք`
Սարգիս Տէքիրմէնճեանի յիշատակին
Խորանի Ծաղիկների պատրաստում՝

"Ann's
Ann's Flowers" Ծաղկանոց

The
he Altar Flowers and the Sunday Bulletin
Bulleti are sponsored by

Mari Dekirmendjian and Family
In loving memory of Sarkis Dekirmendjian
Altar Flowers provided by " Ann's Flowers "

ALTAR FLOWERS
If you wish to sponsor the altar flowers in memory of your
loved ones, in honour of a special person or a memorable
occasion, please contact the church office at 416-431-3001
416
or
register your name & contact information on the calendar located at
church lobby.

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՏՕՆԵՐ
Հայ եկեղեցւոյ Տօնացոյցին համաձայն եկեղեցին
սահմանած է Ս. Մարիամ Աստուածածնին
նուիրուած 7 տօներ՝
1. Յղութիւն Ս. Աստուածածնի Աննայէ

2. Ծն
Ծնունդը
ունդը Յովակիմէն եւ Աննայէն
3. Մատաղ հասակին՝ Ընծայումն ի Տաճար,
Տաճար ուր
ապրեցաւ եւ ստացաւ իր հոեգւոր սնունդը մինչեւ 12 տարեկան։
4. Գաբրիէլ հրեշտակի կողմէ անոր փոխանցուած՝ Ս. Հոգիով
յղանալու ուրախ լուրը՝ Աւետումը (Ղուկ. Ա. 26-38)
38)։
5. Գիւտ Տփոյ - Անոր գործածած տուփին եւ գօտիին գտնուելու
ուրախ առիթը եւ անոնց նկատմամբ ցուցաբերուած յարգանքն ու
մեծարանքը
6. Գիւտ Գօտւոյ
7. Յետ մահու, Ս. Մարիամի՝ մարմնով երկինք փոխադրուած
ըլլալը, որը ծանօթ է որպէս Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի
եւ այս տարի կը կատարուի Կիրակի 14 Օգոստոսին։

FEASTS DEDICATED TO ST. MARY, THE MOTHER OF GOD
The Armenian church celebrates the following feasts dedicated to the
Holy Mother of God:
1. Feast of the Conception of the Holy Virgin Mary by Anna
Anna-Armenian
and the Greek Orthodox churches observe this feast on December 9,
and the Roman Catholic Church celebrates on December 8.
2. Feast of the Nativity of the Holy MotherMother-ofof-God - The birth of St.
Mary is celebrated by all traditional churches on September 8.
3. Presentation of the Holy MotherMother-ofof-God to the Temple - The Feast of
the Presentation of the Holy Mother-of-God
God to the Temple is
celebrated by all the traditional churches on November 21.
4. The Annunciation - The Annunciation commemorates the tidings
which the Angel Gabriel brought to Mary. It wass part of the
fulfillment
lfillment of the Messianic prophecy. The Annunciation is observed
in the Armenian Church on April 7.
5. Discovery of the Box (Fifth Sunday after Pentecost)

6. Discovery of the Belt (Second Sunday after the Assumption)
7. Feast of the Assumption of the Holy MotherMother-ofof-God is the oldest feast
of all dedicated to St. Mary. The Armenian Church celebrates this
feast day on the nearest Sunday to August 15, a practice adopted at
the time of St. Nersess the Graceful.
ԱՂՕԹՔ

(Եփես. 3:14-21)
Ուստի կը ծնրադրեմ մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի
Հօր առջեւ, որմէ կ՚անուանուի ամէն գերդաստան՝
երկինքի մէջ ու երկրի վրայ, որպէսզի շնորհէ ձեզի՝
իր փառքին ճոխութեան համեմատ՝ զօրութեամբ
ուժովնալ ներքին մարդուն մէջ, իր Հոգիին միջոցով.
որպէսզի Քրիստոս բնակի ձեր սիրտերուն մէջ՝
հաւատքով, եւ դուք՝ սիրոյ մէջ արմատանալով ու
հիմնուելով՝ կարողանաք ըմբռնել բոլոր սուրբերուն
հետ թէ ի՛նչ է լայնութիւնը, երկայնութիւնը,
խորութիւնը եւ բարձրութիւնը. այսինքն գիտնալ
Քրիստոսի սէրը, որ գիտութենէն գերազանց է, որպէսզի լեցուիք
Աստուծոյ ամբողջ լիութեամբ:
Ուրեմն անոր, որ կարող է գերազանցօրէն աւելի ընել՝ քան ամէն ինչ
որ մենք կը խնդրենք կամ կ՚ըմբռնենք, այն զօրութեան համեմատ՝ որ
կը ներգործէ մեր մէջ, իրեն փա՜ռք եկեղեցիին մէջ՝ Քրիստոս
Յիսուսով, բոլոր
որ սերունդներուն մէջ՝ դարէ դար:
դար Ամէն:
A PRAYER FOR SPIRITUAL STRENGTH

( Ephes.
s. 3.14-21)
3.14

For this reason I kneel before the Father, from whom every family in
heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious
riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner
being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray
that you, being rooted and established in love, may have power, together
with all the Lord’s holy people, to grasp how wide and long and high and
deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses
knowledge—that
that you may be filled to the measure of all the fullness of
God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or
imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory
in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and
ever! Amen.

ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ...................
ԹԷ...................
Եկեղեցւոյ մէջ Ս. Սեղանը միշտ կը գտնուի
արեւելեան կողմը, իսկ
գլխաւոր դուռը`
արեւմտեան: Արեւելքը կենդանի Արեգակի` Յիսուսի
խորհուրդը ունի: Արեւմուտքը կը խորհրդանշէ խաւ
խաւարը, ուր կը
բնակի սատանան:
Քրիստոնեաները կը հաւատան, թէ երկրորդ գալստեան
ժամանակ Քրիստոս արեւելքէն պիտի գայ,
այ, ուստի այդ սպասումով
դէպի արեւելք կ'աղօթեն` համաձայն առաքելական կան
կանոններու:
Նոյն սկզբունքով ալ «Հրաժարիմքն» ըսելու ատեն դէ
դէպի
արեւմուտք կը դառնանք, իսկ «Հավատամքն» ըսելու ատեն՝ դէ
դէպի
արեւելք:
DID YOU KNOW?................
The Holy Altar in church is located on the East
ast side, and the main door
on the West side. East symbolizes Jesus Christ (the rising Sun) and the
West symbolizes the darkness where satan lives .
Christians believe, that at His Second Coming Christ will come from
East, and therefore they pray facing East.. By the same principle the
faithful turn to the West when saying 'Hrazharimk'),, and turn East
when saying the Profession of Faith (Nicene Creed,'Havada
'Havadamk').
ՀՐԱԺԱՐԻՄՔ
Հրաժարիմք ի սատանայէ եւ
յամենայն խաբեութէնէ
նէ նորա,
ի պատրանաց նորա,
ի խորհրդոց նորա,
ի գնացից նորա,
ի չար կամաց նորա,
ի չար հրեշտակաց նորա,
ի չար պաշտօնէից նորա,
ի չար կամարարաց նորա,
եւ յամենայն չար զօրութենէ նորա,
Հրաժարելով Հրաժարիմք:
Եւ ապա դառնամք ի լոյս աստուածագիտութեան:
ածագիտութեան:

Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all
our members for your continuous financial and 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.
New Members: The parishioners interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach
the Parish Council members in the church lobby, and for additional
information contact the church office during the week at (416)431(416)431
3001.
ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ
ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՕԳՈՍՏՈՍ 1515-ԻՆ
Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի Տաղաւար
տօնին յաջորդող Երկուշաբթի օրը, Օգոստոս 1515
ին,
Մեռելոց
Յիշատակի
օր
է
եւ
հաւատացեալները կ'այցելեն իրենց ննջեցեալ
հարազատներու շիրիմները աղօթքի համար:
Ձեր հարազատներու շիրիմներու անհատական
օրհնութեան համար Եորք Գերեզմանատան
Գերեզմանատան մէջ հաճեցէք
նախապէս
ս հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ 416-431-3001
416
թիւին:
MEMORIAL DAY GRAVE BLESSING ON AUGUST 15
Following the Feast of Assumption of St Mary, on
o Monday August 15 is a
Memorial Day or Remembrance of the Dead. The faithful visit the
cemeteries to honour their departed loved ones. If you wish to request a
graveside blessing for you departed loved one at the York Cemetery,
Cemetery
please call the church office at 416-431
431-3001.
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.

