Մայիս 22,
22, 2016
2016 - May 22,
22, 2016
2016
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ
REMEMBERANCE OF PROPHET ELIJAH
Ճաշու ընթերցուածներ
Գ. Թագ. 18:29-46; Դ. Թագ. 2:1-15; Յակոբոս 5: 16-20; Ղուկ. 4: 25-3
25
Synaxis readings
III Kings 18:29-46;
46; V
VI Kings 2:1-15; James 5:16-20;
20; Luke 4:25-30
4:25

«Հայ ժողովուրդը օրհասական կռիւ
կռիւներ
ներ շատ է ունեցած եւ միշտ
գտած է
ինքզինքը փրկելու ելքը: Ու այդ ելքը եղած է անձնազոհ հերոսութիւնը
հերոսութիւնը…
ւնը… »
(Գարեգին Ա Յովսէփեան, Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ՝ Սարդարապատի

ճակատամարտէն առաջ)
'The Armenian nation had many critical battles and always found a way to save itself.
And that solution was in selfless heroism of its people'. (Karekin I Hovsepian,

Catholicos of the Holy See of Cilicia
Cilicia, before the Battle of Sardarabad)
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻ HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Toronto,
Toronto, Ont. M1G 3T5
Tel: (416) 431431-3001
www.torontoarmenianchurch.com
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ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ
Այս Կիրակի, Մայիս 22
22-ին,
ին,
Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղեցւոյ տօնացոյցի համաձայն՝ Եղիա
մարգարէի Յիշատակութեան օրն է: Եղիա Մարգարէն
առանձնայատուկ դեր ունի Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
սուրբերու դասին մէջ եւ անոր յիշատակութիւնը կը
տօնուի Հոգեգալստեան Կիրակիին յաջորդող
յաջոր
Կիրակի
օրը:
Մարգարէ կը նշանակէ կանխասաց, կանխագուշակ:
Աստուածաշունչի մէջ Մարգարէները ապագան
տեսնելու աստուածատուր շնորհով օժտուած անձեր էին: Անոնք բացառիկ դեր
ունեցած են Աստուծոյ կամքը, խօսքը, կարգադրութիւններն ու հրահանգները
մարդոց հաղորդելուն մէջ: Եղիա մարգարէն Հին Կտակարանի մեծ
մարգարէներէն
րէներէն է եւ ապրած Ք.Ա. 99-րդ
րդ դարուն հաւատուրաց Աքաաբ թագաւորի
ու անոր կռապաշտ Յեզաբէլ թագուհիի օրով: Աստուծոյ հրամանով Եղիա
կռապաշտութեան դարձած Աքաաբ թագաւորին կը զգուշացնէ գալիք երաշտի
մասին: Իր մարգարէութիւնը կ'իրականանայ: Երեք տարի ետք Եղիա վերստին
կու գայ Աքաաբի առջեւ ու աղօթքով՝ նախ կը վառէ իր ողջակէզի կրակը եւ յետոյ
յորդառատ անձրեւ կը բերէ՝ անգամ մը եւս հաստատելով ճշմարիտ Աստուծոյ
զօրութիւնը:
Եղիա մարգարէն Աստուծոյ տնօրինութեամբ շատ ուրիշ
հրաշագործութիւններ ըրած է:
Աստուածաշունչի համաձայն Եղ
Եղիա
իա մարգարէն չէ մահացած, այլ Աստուծոյ կողմէ
երկինք առնուած է. «Երբ
Երբ անոնք (Եղիա եւ Եղիսէ) խօսելով կ'երթային, ահա
հրեղէն կառք մը եւ հրեղէն ձիեր երեւցան ու զանոնք իրարմէ զատեցին ու Եղիա
մրրիկով երկինք ելաւ»: (Դ Թագաւորաց 2:11): Նոր Կտակարանին մէջ՝ Եղիա
Մարգարէ
Մովսէսին
հետ
կը
յայտնուի
Յիսուս
Քրիստոսի
պայծառակերպութեանը:
REMEMBERANCE OF PROPHET ELIJAH
This Sunday May 22, the Armenian church celebrates the Remembrance of Prophet
Elijah. Elijah is one of the major prophets of the Old Testament and has a significant
place amongst the rank of saints in Armenian and Eastern churches, hence he is
commemorated
ed on the Sunday following the Pentecost
Pentecost. Prophet Elijah lived in the 9th
Century BC during the rule of King Ahab and his wife Queen Jezabel.
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After Israelite King Ahab married the princess Jezabel,
Jezabel he
turned away from the True and Only God and started
worshiping idols was spreading idolatry among his people.
Elijah warned King Ahab about his doings against God by
prophesying about three years of drought.
Then God commanded Elijah to go away and stay in Kerith
Ravine, where he was fed by ravens and drank from the
brook until it dried out. Elijah appeared before Ahab three
years later and prayed to Almighty to send down fire for
his sacrifice and heavy rain to end the three year long
drought. It is also told, that thanks to the divine grace the Prophet Elijah helped the
widow in Zarephath making so that her bowl wouldn’t run out of flour and her jar
wouldn’t run of oil, also restored the widow’s dead sun to life. Elijah did not die, but by
the Grace of God wass taken to heaven (2 Kings 2:11). In the New Testament he
appears with Moses at the Transfiguration of our Lord Jesus Christ.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............
Շնորհիկ Գունուկուսի
Sinorik Kunugus
Երուանդ Սխտորճեանի
Yervant Sektorjian
Ռօզմիլա Աւանէսիի
Rosemila Avanesi
Յասմիկ Ակոբեանի
Hasmik Agopian
Յովհաննէս Տէքիրմէնճեան
Տէքիրմէնճեանի
Hovhannes Dekirmenjian
Կարպիս եւ Կիւլքըզ Պօյաճը
Պօյաճըի
Garbis and Gulkiz Boyaci
Մարի Չինչինեանի
Mari Chinchinian
1918թ. Սարդարապատի Հերոսամարտի զոհերու
The fallen soldiers of the Battle of Sardatabad in 1918

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ ողբացեալ
Շնորհիկ Գունուկուսի յիշատակին` իր հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Sinorik
Kunugus by her loved ones.
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ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ
Սարդարապատի հերոսամարտը տեղի ունեցաւ Սարդարապատ կայարանի
շրջակայքը, 1918 թ. Մայիսի 21-28-ին,
21
հայկական կանոնաւոր
ր զօրամասերու,
աշխարհազօրի եւ Արեւլեան Հայաստան
ներխուժած
ուժած թրքական զօրաբանակի միջեւ:
միջեւ
Թրքական կառավարութիւնը ծրագրած էր
ոչ միայն վերագրաւել Ռուսական բանակի
կողմէ նուաճած Արեւմտեան
ան Հայաստանը,
այլեւ նուաճել Արեւելեան Հայաստանն ու
ամբողջ Անդրկովկասը: 1918-ի
1918 Փետր. 10-ին
թուրքերը անցան յարձակման
արձակման եւ վերանուաճեցին
աճեցին Երզնկան,
Երզնկ
Կարինը,
Սարիղամիշը, Կարսը, Մ
Մայիսի 15-ին՝ Ալեքսանդրապոլը, Մայիս 21-ին՝
Սարդարապատ կայարանը եւ կը պատրաստուէին առաջ երթալ դէպի Երեւան:
Պայքարի ելաւ ողջ հայյ ժողովուրդը ու եկեղեցւոյ զանգերը անդադար ղօղանջով
մարտի կը կանչէին հայորդիները: Սարդարապատի պաշտպանութեան
հրամանատարն էր Գեն. Մովսէս Սիլիկեանը: Մայիս 27-ին
27
հայկական
հարուածային զօրախումբը եւ հայկական հիմնական ուժերը յարձակեցան
յ
թրքական բանակին վրայ:յ: Կենաց մահու այս Ճակատամարտը վերջացաւ
հայերու յաղթանակով: Ծանր կորուստներ կրելով՝ թրքական զօրաբանակի
զօ
մնացորդները խուճապահար փախան Ալեքսանդրապոլ:
Սարդարապատի
ճակատամարտի
յաղթանակի
շնորհիւ
Արեւելեան
Հայաստանի զգալի մասը փրկուեցաւ թրքական զաւթիչներէն,
թիչներէն, եւ 1918-ի Մայիս
28-ին
ին հռչակուեցաւ Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւնը:
Հանրապետութի
1968 թ.
Սարդարապատի
ճակատամարտի
յյաղթանակի
50-ամեակի
ամեակի
առիթով՝
առիթով
ճակատամարտի տեղը բացուեցաւ Սարդարապատի յուշահամալիրը:
յ
(www.armeniansgenocide.am))
ԳԻՏԷԻՐ Թ՞Է..................................
Համաձայն Ն.Օ.Տ.Տ. Վազգէ
Վազգէն
ն Ա. Լուսահոգի Կաթողիկոսի
Հայրապետական Կոնդակի (1972թ.)՝ իւրաքանչի
իւրաքանչիւր
ւր տարի
Մայիսի
22-ին
ին
հայկական
եկեղեցիները
պիտի
Հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարեն Սարդարապատի
հերոսամարտի զոհուածներու յիշատակին
յիշատակին:
DID YOU KNOW?..................................
By the Pontific Decree of His Holiness Vasken I, Caltholicos of all
Armenians in 1972, the Armenian churches will hold a Requiem
Service in memory of fallen heroes of Battle of Sardarabad on May 22.
4

THE BATTLE OF SARDARABAD
The Battle of Sardarabad was a battle of
the Caucasus Campaign of World War I
and took place near Sardarabad
(modern-day Armavir),
Armavir Armenia from
May 21–28,
28, 1918, just 40 kilometres
west of Yerevan.. After
Af
the October
Revolution of 1917 in Russia, the
Bolsheviks seized power and issued a
decree that called for the withdrawal
wit
of
Russian troops from the Caucasus Front.
The Ottoman Empire used this situation to not only recapture Western Armenia, but
also to occupy Eastern Armenia and the whole Transcaucasian region.
region Moving forward
with their plans, on
n Feb. 10, 1918 Turkis
Turkish
h troops attacked and recaptured Erznka,
Erznk
Karin, Sarigamish, Kars, on May 15 they captured Alexandropol and on May 21
advanced in the direction of Sardarapat
Sardarapat. Responsibility for the implementation of
Sardarapat defence was entrusted to the Ge
General
neral Movses Silikian. Faced with the
dangerous possibly of losing our motherland, the whole Armenian nation participated
in the battle: peasants, intellectuals, clergy, craftsmen, as well as Armenian officers
serving in the Russian army, all the political parties. All the differences were forgotten.
The bells of churches were ringing nonstop calling every
everyone
one to participate in the fight
in defence of their homeland.
On May 27 the Armenian forces attacked the Turkish army from two fronts. They
fought to death
h for 48 hours until the enemy was forced to retreat. The battle ended
with the complete victory of the Armenians over the superior forces of the Turks. This
victory was achieved thanks to the superb military skills of Armenian commanders, as
well as heroic
ic struggle of the Armenian regular army and its people.
In 1968, in honour of 50th anniversary of victorious Battle of Sardarabad,
Sardarabad a memorial
park was laid out on the spot of the battlefield
battlefield. Sardarabad Memorial is a symbol of
pride and survival, that against
gainst all odds, Genocide stricken Armenian nation in their
united effort defeated the Turkish troops and safeguarded the small portion of historic
Armenia, what is now our homeland the Republic of Armenia.
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ՀԱՅ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ ՕՐՀԱՍԱԿԱՆ

ՕՐԵՐՈՒՆ ԽԱՉԻ ՓՈԽԱ
ՓՈԽԱՐԷՆ
ՐԷՆ ԶԷՆՔ ԷՐ ԲՌՆԱԾ:
Ամենայն Հայոց Գէորգ Ե Սուրենեանց (Տփղիսեցի) Կաթողիկոսին կ'
առաջարկուի անվտանգութեան համար տեղափոխուիլ Սևանայ լճի
շրջանը։ Կաթողիկոսը կը մերժէ ըսելով. «Ո՛չ եւ ո՛չ: Հազար անգամ ո՛չ:
ո՛չ
Ես չեմ լքեր մեր սուրբ նախնիներէն աւ
աւանդ
անդ մնացած Մայր Աթոռը: Եթէ
հայ ժողովուրդը չկարողանայ կասեց
կասեցնել թշնամին,
ն, ապա ես ինքս սուր
կը վերցնեմ, բայց չեմ հեռանա
հեռանար Սուրբ աթոռէն: Իսկ եթէ եկած է վերջը,
ապա այն ինչո՞ւ
ո՞ւ չընդունինք պատուո
պատուով
վ ու քաջութեամբ, եւ ո՛չ թէ
ողորմէլի ստրուկի պէս
ս ոսոխի առ
առջեւ սողալով: Ուրեմն ինչո՞ւ
ազգովին չբարձրանանք թշնամիին դէմ, որը ծարաւ է մեր վերջին
արեան»:

Սարդարապատի հերոսամարտի գործօն մասնակիցներէն էր Գարեգին
Եպիսկոպոս Յովսէփեանը (յյետագային` Գարեգին Ա Յովսէփեան.
փեան. Կաթողիկոս
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ): Գլխաւ
Գլխաւորած է Ղարաբաղցիներու 5-րդ
րդ գունդը, որը
ստացաւ «Մահապարտներ»» անունը: Սիմոն Վրացեանը Գարեգին Եպիսկոպոս
Յովսէփեանը կը համեմատէր Ղեւ
Ղեւոնդ Երէցին հետ:
ՏՕՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆ
ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ
Ց ԵՒ ԳԱՅԱՆԵԱՆՑ
ԳԱՅԱՆԵԱՆՑ ՍՈՒՐԲ ԿՈՅՍԵՐՈՒ
Ամէն տարի` Հոգեգալստեան տօնէն մէկ շաբաթ
վերջ
վերջ` Երկուշաբթի եւ Երեքշաբթի օրերուն, Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կը խնկարկէ
Հռիփսիմեան
Հռիփսիմեանց եւ Գայանեանց սուրբ կոյսերու
յիշատակի տօնը:
Գրիգոր Լուսաւորչի բանտարկութեան 13-րդ
տարին Հայաստան կու գան Հռիփսիմեանց
Հռիփսիմեան կոյսերը:
Ագաթանգեղոսի,
Մովսէս Խորենացիի եւ այլ
պատմիչներու վկայութեամբ Հռոմի հեթանոս
Դիոկղետիանոս կայսրը՝ հմայուած Հռիփսիմէի
գեղեցկութեամբ, վճռած էր ամուսնանալ անոր հետ:
Հռիփսիմէն ազատելու համար այս ամուսնութենէն
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ու Կայսեր հալածանքներէն խուսափելու նպատակով՝ իրեն հետեւող կոյսերուն
հետ կը փախչին դէպի արեւելք եւ ի վերջոյ կ'ապաստանին Հայաստան՝
քաղաքամայր Վաղարշապատի մերձակայքը
գտնուող Հնձանք
տեղը:
Ճանապարհին կոյսերէն ոմանք կը մնան Եդէսիա, իսկ իրենցմէ մէկը` Մանէն,
կը մնայ Բարձր Հայքի Դարանաղեաց գաւառը` Սեպուհ լերան քարայրի մը
մէջ,
ուր
յետագային
աոանձնացաւ
ու
իր
մահկանացուն
կնքեց Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը
Լուսաւորիչը:
40 կոյսերու յայտնուիլը եւ մանաւանդ Հռիփսիմէի գեղեցկութեան հռչակը կը
տարածուի ամբողջ շրջանի մէջ: Տրդատ հիանալով Հռիփսիմէի գեղեցկութեան՝
կը ցանկանայ զայն բռնութեամբ իր կինը դարձնել: Սակայն քրիստոնեայ
կոյսը հաւատարիմ կը մնայ իր ուխտին եւ Աստուծոյ
ծոյ զօրութեամբ կը դիմադրէ
հաղթանդամ արքային: Մերժուած ա
արքայի խոշտանգումներու
երու հետեւանքով 301
թ. իր 32 ընկերուհիներուն հետ կը մարտիրոսանայ Հռիփսիմէ կոյսը:
կոյսը Յաջորդ
օրը Գայանէ, երկու կոյսերու հետ մարտիրոսանալով կը միանան միւս
երանելիներուն: Վիրապէն նոր ելած Ս
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը
Լուսաւորիչ
հողին կը
յանձնէ 9 օր անթաղ մնացած անոնց սուրբ նշխարհները,
նշխար
որոնք
անուշահոտութիւն կը
բուրէին, եւ անոն
անոնց
ց նահատակութեան տեղը կը
կառուցուի երեք վկայարան. Առաջինը` Ս
Ս. Հռիփսիմէի գերեզմանին վրայ,
երկրորդը` Ս. Գայիանէին, եւ երրորդը` հնձանի մէջ` ուր հիւանդութեան
պատճառով մնաց կոյսերէն մէ
մէկը եւ հոն նահատակուեցաւ: Ագաթանգեղոսը այս
կոյսի անունը չէ գրառած, բայց աւանդութիւնը անոր կոչած է Մարիանէ: Այդ
նոյն հնձանին մէջ Լուսաւորիչը տեսաւ իր տեսիլքը, երբ երկնքէն
«կաթեցինէ Տիրոջ լոյսի շողերը, եւ իջաւ Միածինը» ու Մարիանէի
վկայարանը ստացաւ Ս. Շողակաթ անունը:

SAINTS HRIPSIME AND GAYANE AND THEIR COMPANIONS
On Monday and Tuesday before the Feast of St. Gregory the
Illuminator's Deliverance from the Pit, this year May 23 and 24,
the Armenian Apostolic Church commemorates the virgin saints
Hripsime and Gayane and their companions.
St. Hripsime was of noble birth and belonged tto a community of
nuns led by Gayane in the Monastery of St. Paul. They left Rome
and to find refuge in Armenia hoping to escape the Roman
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Emperor Diocletian, who vowed to marry one of the nuns, the beautiful Hripsime. On
their way, while passing the Mountain of Varague, Hripsime buried the cross relic
made from the true Holy Cross. Later in 7 th century the relic was found by a miracle,
miracle
and the Feast of the Holy Cross of Varague was established in the Calendar of the
Armenian Apostolic Church, as one of the feasts dedicated to the Holy Cross.
Cros
Upon their arrival to Armenia, the nuns settled outside the walls of captal Valarshabad
in an abandoned winepress. Being notified about Hripsime by Emperor Diocletian,
King Tirdat also became captivated by her beauty and sought to wed her. But Hripsime
Hrips
refused his advances. Enraged, the king had Hripsime (and the other nuns) imprisoned
and tortured them to death in the year 301, just days before the Deliverance of St.
Gregory from the pit. When Gregory was released from his 13 year long imprisonment
in Khor Virab, he collected and buried the scattered remains of holy nuns. He built
chapels over their relics. The first was on the tomb of St. Hripsime, the second on that
of St. Gayane and third on the tomb of the Virgin who was martyred in the wine-press.
wine
The church dedicated to Saint Hripsime, was built by Catholicos Gomidas, and is
considered to be an architectural masterpiece. Catholicos Gomidas also wrote the
hymn 'Antsink Nviryalk' (Dedicated Beings) in their memory.
Historian Agatangeghos did n
not mention the name of the Virgin who was martyred in
the winepress, but it is believed to be Mariane
Mariane.. Beiing ill, she was not able to leave the
winepress and was martyed there, not with the rest of nuns. In this same wine-press
wine
St.
Gregory the Illuminator had his vision, where the rays of the Lord’s light “dropped”
from heavens. That is why Mariane’s shrine was named St. Shoghakat. All three
churches are located in the city of Etchmiadzin, Armenia, not far from the Mother See
of Holy Etchmiadzin.
Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ՝ Կիրակի, Մայիս 29,
29, 2016
Պատարագիչ եւ քարոզիչ՝
Գերպ.
Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ.
Վրդ. Անուշեան

Պոլսոյ Պատրիարքութեան Կրօնական Ժողովի Ատենապետ
տենապետ
On Sunday, May 29th, 2016
The Divine Liturgy will be celebrated by
Very Rev. Fr. Tatoul Anoushian

Chair of the Religious Council of the Armenian Patriarchate of Istanbul.
Istanbul
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SCHEDULE OF CHURCH EVENTS
May 22,
22, 2016

10th Annual Yerevan Night, organized by Hayreniq
Association in “Magaros Artinian” Hall

June 11, 2016

St Sahag and St Mesrop Saturday School SK Graduation Concert at
10:30 am in Magaros Artinian Hall

June 11, 2016

'The World Տhrough Dance " Sassoun Dance Ensemble Annual
Concert at Armenian Community Centre 3:00pm and 7:00pm

June 12, 2016

Sunday School End of the Year Concert. Followed by Divine
Liturgy in 'Magaros Artinian Hall

June 19, 2016

Annual Father's Day Church Picnic at the Milne Conservation
Park

June 23, 2016

Senior's
Senior's Day Celebration.
Celebration.
Divine Liturgy at 11:00 a.m. Following the service Luncheon &
Cultural Program in Magaros Artinian Hall organized by the Senior's
Visitation Committee of Holy Trinity Armenian Church

CHURCH MEMBERSHIP
Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all our
members for your continuous financial and moral support
for the prosperity and growth of
the Holy Trinity
Armenian Church.We encourage our existing members to
consider paying annual Membership dues fo
for the year 2016.
($60.00 for adults and $30.00 for students 18years and older) at their earliest
convenience.
New Members: The parishioners, who are interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach
approa the Parish
Council members in the church lobby to obtain the membership application and for
additional information contact the church office during the week.
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Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
Սաթուրի Ընտանիք
Խորանի Ծաղիկները՝ "Ken's on avenue Rd." Ծաղկանոց
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by
Satouri Family
Altar Flowers by " Ken's on Avenue Rd."
ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու,
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու
համար ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ
գրասենեակ՝ 416
416-431-3001 կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն:
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
416-431
431-3001 ext 222 or
chose a week on a calendar at the Donation table in the church lobby.

DATE

FEAST DAYS
MAY, 2016

22

First Sunday after Pentecost
(Beginning of Sundays of Resurrection)

23

Sts. Hripsimiank

24

Sts. Gayaniank

26

St. John the Baptist

28

St. Gregory the Illuminator
Illuminator—
—Deliverance from the pit

29
30

Second Sunday after Pentecost
Feast of Holy Echmiadzin
The Holy Children of Bethlehem

31

Sts. Nooneh and Maneh the Virgins
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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
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.
mouth
WHEN TAKING MAHS
ՄԱՍ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՏԵՆ
ԱՏԵՆ
The GIVER says: Մաս եւ բաժին եղիցին քեզ ի Սուրբ Պատարագէս:
Պատարագէս
Mahs yev pazheen yegheetseen kez ee Soorp Badarakes.
May this be to you a share and portion of the Holy Sacrifice
The RECEIVER says: Բաժին իմ Աստուած յաւիտեան:
յաւիտեան
Pahjeen eem Asdvadz haveedyan.
My portion is God forever.
DURING THE CONFESSION
During the General Confession you can either join those who come forward
and kneel before the Altar or stay where you are. When you receive the
Holy Communion cross yourself and say 'megha Asdoodzoh' (I sinned
against God). It is recommended, as St. Paul says, that ladies should cover
their heads as a sign of modesty (1 Cor. 11:5).
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WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE
LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU 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 խորհուրդս քո ի բարիս նա
կատարեսցէ:
May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all your counsel in
goodness.(Psalm 20:4)
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