
 

SCHEDULE OF CHURCH EVENTS  

 

March 5 March 5 March 5 March 5 ----    Armenian Women’s DayArmenian Women’s DayArmenian Women’s DayArmenian Women’s Day. Organized by Council. Hosted by St. 
Vartan Mississauga. Bus Service provided from Holy Church. 
For more details office 416-431-3001 

March 6 March 6 March 6 March 6     ----    Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership 
followed by Divine Liturgy at Magaros Artinian Hall

 

Reminder:Reminder:Reminder: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  a
Membership dues for the year 2016.  ($60.00 for adults and $30.00 for 
students 18years and older). It will be truly appreciated if you could pay 
your annual membership fee before the Annual Members
which will take place on March, 6 2016.    
       We would also like to ask our members, who did not make their 
membership contribution for the year 2015, please kindly submit your 
donation to the church before the annual Membership Meeting.
New New New New Members:Members:Members:Members:  The parishioners, who are interested in becoming  a 
dues paying member of Holy Trinity Armenian Church,  are encouraged 
to approach the Parish Council members in the church lobby to obtain 
the membership application and for additional information
church office during the week. 

 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝        
Գույումճեան եւ Երէցեան ընտանիքներ՝  

Նայիրի Գույումճեանի յիշատակին    
Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝    "Ken's on Avenue Rd."Ծաղկանոց

    
TTTThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin are are are are sponsosponsosponsosponso

Kouyoumjian and Yeretsian families 
 in loving memory of Nairy Kouyoumjian    
Altar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers by   "Ken's on Avenue Rd."    

 

ALTAR FLOWERSALTAR FLOWERSALTAR FLOWERSALTAR 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 ext 222 or chose 

a week on a calendar at the Donation table in the church lobby

 

. Organized by Council. Hosted by St. 
Vartan Mississauga. Bus Service provided from Holy Church. 

Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership     AsseAsseAsseAssemblymblymblymbly,,,,        
followed by Divine Liturgy at Magaros Artinian Hall    

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. 

ncourage  our existing members to consider  paying  annual 
.  ($60.00 for adults and $30.00 for 

students 18years and older). It will be truly appreciated if you could pay 
before the Annual Membership Meeting, 

We would also like to ask our members, who did not make their 
kindly submit your 

donation to the church before the annual Membership Meeting.    
The parishioners, who are interested in becoming  a 

dues paying member of Holy Trinity Armenian Church,  are encouraged 
to approach the Parish Council members in the church lobby to obtain 
the membership application and for additional information  contact the 

Ծաղկանոց    

sponsosponsosponsosponsored byred byred byred by        

Parishioners, who would like to donate altar flowers in 
or for a special occasion, please 

ext 222 or chose 
a week on a calendar at the Donation table in the church lobby. 

 
 

    
ՓԵՏՐՈՒԱՐ ՓԵՏՐՈՒԱՐ ՓԵՏՐՈՒԱՐ ՓԵՏՐՈՒԱՐ 22228888, 201, 201, 201, 2016666    ----

    
ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ ԴԴԴԴ. . . . ԿԻՐԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ 

FORTHFORTHFORTHFORTH    SUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENT

Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ ----    Ես. Ես. Ես. Ես. 56:1-57:21
Synaxis Readings Synaxis Readings Synaxis Readings Synaxis Readings ----    Isaiah 56:1-57:21;  

 

Բարկացէ՛ք, բայց մի՛ մեղանչէք. արեւը
վիճակին վրայ,  ու տեղ մի՛ տաք Չարախօսին
ելլէ ձեր բերանէն, հապա՝ ինչ որ
համեմատ, որպէսզի շնորհք տայ լսողներուն
հանդէպ, գթած, ներելով իրարու, ինչպէս
ձեզի:   Եփես. Եփես. Եփես. Եփես. 4:25252525----32323232 
     

Be angry but do not sin; do not let the sun go down on your anger,
opportunity to the devil.  Let no corrupting talk come out of your mouths, but 
only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to 
those who hear.  Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one an
God in Christ forgave you. Ephesians 4:25Ephesians 4:25Ephesians 4:25Ephesians 4:25
________________________________________________

ՍՍՍՍ. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻ   HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Toronto

   Tel: (416)

www.torontoarmenianchurch.com

    
    
----    FEBRUARY 2FEBRUARY 2FEBRUARY 2FEBRUARY 28888, 201, 201, 201, 2016666    
    

ԿԻՐԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ ----    ՏՆՏԵՍՏՆՏԵՍՏՆՏԵՍՏՆՏԵՍԻԻԻԻ    ԿԻՐԱԿԻԿԻՐԱԿԻԿԻՐԱԿԻԿԻՐԱԿԻ    
SUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENT----    THE THE THE THE     SUNDAY OF SUNDAY OF SUNDAY OF SUNDAY OF STEWARTSTEWARTSTEWARTSTEWART    

    
57:21; Եփես. 4:17-5:14; Ղուկ. 16:1-31 

57:21;  Ephesians 4:17-5:14; Luke 16:1-31 
 

    
արեւը թող մայր չմտնէ ձեր բարկացած 

Չարախօսին:  Ո՛չ մէկ վատ խօսք թող 
որ բարի է, շինութեան կարիքին 

լսողներուն:  Եւ քա՛ղցր եղէք իրարու 
ինչպէս Աստուած Քրիստոսով ներեց 

do not sin; do not let the sun go down on your anger,  and give no 
Let no corrupting talk come out of your mouths, but 

such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to 
Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as 

Ephesians 4:25Ephesians 4:25Ephesians 4:25Ephesians 4:25----32323232                                                                                    
_________________________________________________________    

HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH 

Toronto, Ont. M1G 3T5 

(416) 431-3001      

www.torontoarmenianchurch.com  



ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻ    
       Մեծի Պահոց չորրորդ կիրակին կը կոչուի 
Տնտեսի Կիրակի, որովհետեւ այսօր ալ  
կարդացուող Աւետարանը կը պատմէ Անիրաւ 
Տնտեսին առակը, առնուած Ղուկասի 
Աւետարանէն (Ղուկ. 16:11-32):  

                        ««««ՀարուստՀարուստՀարուստՀարուստ    մարդմարդմարդմարդ    մըմըմըմը    կար՝կար՝կար՝կար՝    որորորոր    տնտեստնտեստնտեստնտես
ասիկաասիկաասիկաասիկա    ամբաստանուեցաւամբաստանուեցաւամբաստանուեցաւամբաստանուեցաւ    անորանորանորանոր    առջեւ՝առջեւ՝առջեւ՝առջեւ՝    որպէսորպէսորպէսորպէս    թէթէթէթէ    կըկըկըկը    
իիիինչքընչքընչքընչքը::::    ՈւստիՈւստիՈւստիՈւստի    կանչեցկանչեցկանչեցկանչեց    զայնզայնզայնզայն    եւեւեւեւ    ըսաւըսաւըսաւըսաւ    անորանորանորանոր. “. “. “. “ԱյսԱյսԱյսԱյս    ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչ    է՝է՝է՝է՝    
կըկըկըկը    լսեմլսեմլսեմլսեմ. . . . տնտեսութեանդտնտեսութեանդտնտեսութեանդտնտեսութեանդ    հաշի՛ւըհաշի՛ւըհաշի՛ւըհաշի՛ւը    տուրտուրտուրտուր, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    ա՛լա՛լա՛լա՛լ
տնտեստնտեստնտեստնտես    ըլլալըլլալըլլալըլլալ”:”:”:”:    ՏնտեսըՏնտեսըՏնտեսըՏնտեսը    ըսաւըսաւըսաւըսաւ    ինքնիրենինքնիրենինքնիրենինքնիրեն. “. “. “. “Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    ընեմընեմընեմընեմ, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ
տնտեսութիւնըտնտեսութիւնըտնտեսութիւնըտնտեսութիւնը    կ՚առնէկ՚առնէկ՚առնէկ՚առնէ    ինձմէինձմէինձմէինձմէ. . . . չեմչեմչեմչեմ    կրնարկրնարկրնարկրնար    հողագործհողագործհողագործհողագործ    ըլլալ՝՝ըլլալ՝՝ըլլալ՝՝ըլլալ՝՝
մուրամուրամուրամուրալլլլ::::        Գիտե՛մԳիտե՛մԳիտե՛մԳիտե՛մ    ինչինչինչինչ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ընեմընեմընեմընեմ, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    երբերբերբերբ    հեռացուիմհեռացուիմհեռացուիմհեռացուիմ
տնտեսութենէս՝տնտեսութենէս՝տնտեսութենէս՝տնտեսութենէս՝    ընդունինընդունինընդունինընդունին    զիսզիսզիսզիս    իրենցիրենցիրենցիրենց    տունըտունըտունըտունը::::        ԵւԵւԵւԵւ    իրենիրենիրենիրեն
տիրոջտիրոջտիրոջտիրոջ    պարտապաններէնպարտապաններէնպարտապաններէնպարտապաններէն    իւրաքանչիւրըիւրաքանչիւրըիւրաքանչիւրըիւրաքանչիւրը, , , , ըսաւըսաւըսաւըսաւ    առաջինինառաջինինառաջինինառաջինին
ո՞րչափո՞րչափո՞րչափո՞րչափ    կըկըկըկը    պարտիսպարտիսպարտիսպարտիս    իմիմիմիմ    տիրոջստիրոջստիրոջստիրոջս”:”:”:”:    ԱնԱնԱնԱն    ալալալալ    ըսաւըսաւըսաւըսաւ. “. “. “. “ՀարիւրՀարիւրՀարիւրՀարիւր
ԸսաւԸսաւԸսաւԸսաւ    անորանորանորանոր. “. “. “. “Ա՛ռԱ՛ռԱ՛ռԱ՛ռ    մուրհակդմուրհակդմուրհակդմուրհակդ, , , , ուուուու    շշշշուտո՛վուտո՛վուտո՛վուտո՛վ    նստէ՝նստէ՝նստէ՝նստէ՝    ««««յիսո՛ւնյիսո՛ւնյիսո՛ւնյիսո՛ւն
ըսաւըսաւըսաւըսաւ    միւսինմիւսինմիւսինմիւսին. “. “. “. “Դո՛ւնԴո՛ւնԴո՛ւնԴո՛ւն    ո՞րչափո՞րչափո՞րչափո՞րչափ    կըկըկըկը    պարտիսպարտիսպարտիսպարտիս”: ”: ”: ”: ԱնԱնԱնԱն    ալալալալ    ըսաւըսաւըսաւըսաւ
ցորենցորենցորենցորեն”: ”: ”: ”: ԸսաւԸսաւԸսաւԸսաւ    անորանորանորանոր. “. “. “. “Ա՛ռԱ՛ռԱ՛ռԱ՛ռ    մուրհակդմուրհակդմուրհակդմուրհակդ    եւեւեւեւ    ««««ութսո՛ւնութսո՛ւնութսո՛ւնութսո՛ւն» » » » գրէգրէգրէգրէ
անիրաւանիրաւանիրաւանիրաւ    տնտեսը՝տնտեսը՝տնտեսը՝տնտեսը՝    որորորոր    ուշիմութեամբուշիմութեամբուշիմութեամբուշիմութեամբ    վարուեցաւվարուեցաւվարուեցաւվարուեցաւ. . . . որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ
աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    որդիներըորդիներըորդիներըորդիները    աւելի՛աւելի՛աւելի՛աւելի՛    ուշիմուշիմուշիմուշիմ    ենենենեն    իրեիրեիրեիրենցնցնցնց    սերունդինսերունդինսերունդինսերունդին    
որդիներըորդիներըորդիներըորդիները::::        ԵսԵսԵսԵս    ալալալալ    կ՚ըսեմկ՚ըսեմկ՚ըսեմկ՚ըսեմ    ձեզիձեզիձեզիձեզի. “. “. “. “Բարեկամնե՛րԲարեկամնե՛րԲարեկամնե՛րԲարեկամնե՛ր    ըրէքըրէքըրէքըրէք    
մամոնայէնմամոնայէնմամոնայէնմամոնայէն, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    երբերբերբերբ    անանանան    պակսի՝՝պակսի՝՝պակսի՝՝պակսի՝՝, , , , ընդունինընդունինընդունինընդունին    ձեզձեզձեզձեզ    յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական
բնակարաններուբնակարաններուբնակարաններուբնակարաններու    մէջմէջմէջմէջ”:”:”:”:    
          Այս առակը կ'ուսուցանէ, թէ ինչպէս մեծահարուստը Տնտեսին  
իր ունեցածը կառավարելու տուած էր, այնպէս ալ մեր Տէր Աստուած 
մեզի մեր ամբողջ ունեցածը  տուած է՝ այս աշխարհիս մեջ 
բարեգործութիւն ընելու եւ Աստուածահաճոյ կեանք վարելու 
համար: Ու  ինչպէս Տէրը Անիրաւ Տնտեսը կանչեց ու ըսաւ 
«տնտեսութեանդ հաշի՛ւը տուր», մեր Երկնաւոր Հայրն ալ  
տուած շնորհներուն համաձայն հաշիւ պիտի պահանջէ:
 

THE SUNDAY OF STEWARDTHE SUNDAY OF STEWARDTHE SUNDAY OF STEWARDTHE SUNDAY OF STEWARD    
      This Sunday is the fourth Sunday of Lent, the 
Sunday of the Steward (Dendesi Giragi). Today the  
parable of The Dishonest  Steward is read, which is 
only found  in the Gospel of Luke (Luke 16:1-8). This 
parable is about a rich man and his steward. After 
the rich man heard allegations, that the steward was wasting his 
possessions, he called the steward and said to him:    ‘What is this that I ‘What is this that I ‘What is this that I ‘What is this that I 
hear about you? Turn in the account of your hear about you? Turn in the account of your hear about you? Turn in the account of your hear about you? Turn in the account of your management, for you can no management, for you can no management, for you can no management, for you can no 
longer be manager.’longer be manager.’longer be manager.’longer be manager.’        And the manager said to himself, ‘What shall I do, And the manager said to himself, ‘What shall I do, And the manager said to himself, ‘What shall I do, And the manager said to himself, ‘What shall I do, 

    
կիրակին կը կոչուի 

Տնտեսի Կիրակի, որովհետեւ այսօր ալ  
կարդացուող Աւետարանը կը պատմէ Անիրաւ 
Տնտեսին առակը, առնուած Ղուկասի 

տնտեստնտեստնտեստնտես    մըմըմըմը    ունէրունէրունէրունէր. . . . 
    փճացնէփճացնէփճացնէփճացնէ    անորանորանորանոր    

է՝է՝է՝է՝    որորորոր    քուքուքուքու    մասիդմասիդմասիդմասիդ    
ա՛լա՛լա՛լա՛լ    չեսչեսչեսչես    կրնարկրնարկրնարկրնար    

որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    տէրստէրստէրստէրս    
ըլլալ՝՝ըլլալ՝՝ըլլալ՝՝ըլլալ՝՝, , , , կ՚ամչնամկ՚ամչնամկ՚ամչնամկ՚ամչնամ    

հեռացուիմհեռացուիմհեռացուիմհեռացուիմ    իմիմիմիմ    
իրենիրենիրենիրեն    կանչելովկանչելովկանչելովկանչելով    իրիրիրիր    
առաջինինառաջինինառաջինինառաջինին. “. “. “. “ԴունԴունԴունԴուն    

ՀարիւրՀարիւրՀարիւրՀարիւր    մարմարմարմար    ձէթձէթձէթձէթ”: ”: ”: ”: 
յիսո՛ւնյիսո՛ւնյիսո՛ւնյիսո՛ւն» » » » գրէգրէգրէգրէ”:”:”:”:        ՅետոյՅետոյՅետոյՅետոյ    

ըսաւըսաւըսաւըսաւ. “. “. “. “ՀարիւրՀարիւրՀարիւրՀարիւր    քոռքոռքոռքոռ    
գրէգրէգրէգրէ”:”:”:”:        ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    գովեցգովեցգովեցգովեց    

որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    այսայսայսայս    
    մէջ՝մէջ՝մէջ՝մէջ՝    քանքանքանքան    լոյսիլոյսիլոյսիլոյսի    
    ձեզիձեզիձեզիձեզի    անիրաւանիրաւանիրաւանիրաւ    
յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական    

Այս առակը կ'ուսուցանէ, թէ ինչպէս մեծահարուստը Տնտեսին  
տուած էր, այնպէս ալ մեր Տէր Աստուած 

մեզի մեր ամբողջ ունեցածը  տուած է՝ այս աշխարհիս մեջ 
բարեգործութիւն ընելու եւ Աստուածահաճոյ կեանք վարելու 
համար: Ու  ինչպէս Տէրը Անիրաւ Տնտեսը կանչեց ու ըսաւ 

մեր Երկնաւոր Հայրն ալ  մեզմէ իր 
ուած շնորհներուն համաձայն հաշիւ պիտի պահանջէ: 

was wasting his 
‘What is this that I ‘What is this that I ‘What is this that I ‘What is this that I 

management, for you can no management, for you can no management, for you can no management, for you can no 
And the manager said to himself, ‘What shall I do, And the manager said to himself, ‘What shall I do, And the manager said to himself, ‘What shall I do, And the manager said to himself, ‘What shall I do,  

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----    REQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............

Լևոն Կարապետյանի                         
Ռուբէն Նիկողոսեան                          
Եղիսաբեթ Աքըլեան                           
Նայիրի Գույումճեան                          
Էմիլի Գասապեան                              
Նազարէթ Ճանսըզեան                        
Միխաէլ Հատտատի                            
Սէզար Իւնիսի                                      
Րէնէյ Հատտատի                                
Գուրգէն եւ Լուիզ Մկրտիչեանի        
Արթին եւ Շահանիկ Կարագեանի    
Միսաք եւ Անահիտ Մինասօղլուի    
Եդուարդ եւ Մատլէն Տէօվլէթի          
Գրիգոր Տէօվլէթի                                   
Սօնա Յարութիւնեանի                        
Տէրողորմաճեան եւ Մոնթէվէրտէ Գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Deroghormyan & Monteverte Families
Յակոբ եւ Սիրուն Իմաստունեանի 
Գրիգոր եւ Ազատուհի Թիւթիւնճեանի
Պետրոս Քէօշկերեանի                       
Գեղամ Տէիրմէնճեանի                      
Մելինէ Տէիրմէնճեանի                      
Տէիրմէնճեան եւ Շնորհքեան Գերդաստաններու
The deceased members of Deirmendjian & Shnorkian families
 
Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն` 
ողբացեալներ  Լևոն Կարապետյանի Լևոն Կարապետյանի Լևոն Կարապետյանի Լևոն Կարապետյանի 
հարազատներու կողմէ:  
Following the Divine Liturgy coffee & co
Levon Karapetyan Levon Karapetyan Levon Karapetyan Levon Karapetyan by  his loved ones. 
since my master is taking the management away from me? I am not strong since my master is taking the management away from me? I am not strong since my master is taking the management away from me? I am not strong since my master is taking the management away from me? I am not strong 
enough to dig, and I am ashamed to beg.enough to dig, and I am ashamed to beg.enough to dig, and I am ashamed to beg.enough to dig, and I am ashamed to beg.
when I am removed from management, peopwhen I am removed from management, peopwhen I am removed from management, peopwhen I am removed from management, peop
houses.’houses.’houses.’houses.’        So հe called his master’s debtors
           Jesus used this parable not to condone the behaviour of the steward
but rather to illustrate  qualities. that have a necessary place in the life of 
everyone: our accountability before G
world, we are accountable to our Lord for the talents we have and the 
things, that have been entrusted to our care by our Heavenly Father.

REQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICE    
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............    

                         Levon Karapetyan 
Ռուբէն Նիկողոսեան                          Roupen Noghoghosian 
Եղիսաբեթ Աքըլեան                           Yeghisabeth Akelian 

    Nayiri Kouyoumjian 
   Emily Kassabian 
   Nazareth Jansuzian 

Միխաէլ Հատտատի                                 Mikhael Haddad 
                                         Cesar Yunis 

Րէնէյ Հատտատի                                      Rene Haddad 
Գուրգէն եւ Լուիզ Մկրտիչեանի            Gourgen & Louiz Migirdicyan 
Արթին եւ Շահանիկ Կարագեանի        Artin  & Shahanik Karakyan 

հիտ Մինասօղլուի        Misak & Anahid Minasoglu 
Եդուարդ եւ Մատլէն Տէօվլէթի               Yetvart & Madlen Dovleti 
Գրիգոր Տէօվլէթի                                       Krikor Dovleti 
Սօնա Յարութիւնեանի                            Sona Harutyunyan 

եան եւ Մոնթէվէրտէ Գերդաստաններու ննջեցելոց 
The deceased members of Deroghormyan & Monteverte Families 

         Hagop & Siroun Imasdounian 
Թիւթիւնճեանի  Krikor and Azadouhi Tutunjian 

         Bedros Keoshkerian 
        Kegham Deirmendjian  

                             Meline Deirmendjian 
Գերդաստաններու ննջեցելոց 

The deceased members of Deirmendjian & Shnorkian families 

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն` 
Լևոն Կարապետյանի Լևոն Կարապետյանի Լևոն Կարապետյանի Լևոն Կարապետյանի յիշատակին` իր 

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late 
 

since my master is taking the management away from me? I am not strong since my master is taking the management away from me? I am not strong since my master is taking the management away from me? I am not strong since my master is taking the management away from me? I am not strong 
enough to dig, and I am ashamed to beg.enough to dig, and I am ashamed to beg.enough to dig, and I am ashamed to beg.enough to dig, and I am ashamed to beg.        have decided what to do, so that have decided what to do, so that have decided what to do, so that have decided what to do, so that 
when I am removed from management, peopwhen I am removed from management, peopwhen I am removed from management, peopwhen I am removed from management, people may receive me into their le may receive me into their le may receive me into their le may receive me into their 

e called his master’s debtors     and reduced their debts.  
Jesus used this parable not to condone the behaviour of the steward,  

but rather to illustrate  qualities. that have a necessary place in the life of 
accountability before God. Since we are stewards of the 

world, we are accountable to our Lord for the talents we have and the 
things, that have been entrusted to our care by our Heavenly Father. 



COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF 
JERUSALEM,  ST. JOHN OF OTZOON, ST. JOHNJERUSALEM,  ST. JOHN OF OTZOON, ST. JOHNJERUSALEM,  ST. JOHN OF OTZOON, ST. JOHNJERUSALEM,  ST. JOHN OF OTZOON, ST. JOHN    OF VOROTAN ANDOF VOROTAN ANDOF VOROTAN ANDOF VOROTAN AND

ST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEV    
    

On the third Saturday of Great Lent  the Armenian Apostolic
commemorates St. John the Patriarch of Jerusalem, as well as 
Armenian Patriarch St. John of Otzoon, and famous Christian scholars 
St. John of Vorotan and St. Gregory of Datev. 
 

                            St. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of Jerusalem, succeeded St. Cyril as Patriarch of 
Jerusalem (386-417). He grew up with the monks at the monastery of 
Nitria (Egypt) where he learned about Christianity and the teachings of 
Origen. He was noted for his keen intellect and is said to have 
delivered inspiring and eloquent sermons.        

 
                            Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon) was catholicos from 
717 to 728, which was a period when Armenia was under Arab 
rule. He defended Armenians from forced conversion and was 
successful in securing the right of worship for Armenian 
Christians. He was also successful in securing tax
status for the church. He was highly admired and respected.
 
                        Hovhan Vorodnetsi (St. John of Orodni)Hovhan Vorodnetsi (St. John of Orodni)Hovhan Vorodnetsi (St. John of Orodni)Hovhan Vorodnetsi (St. John of Orodni) was born in 
Following his ordination he served at the monasteries of 
Klatzor and Datev. He dedicated most of his efforts toward the 
preservation of the orthodox faith, and against the attempt to 
merge the Armenian Church with the Latin Church. He wrote 

commentaries on the Gospel of John and the epistles of St. Paul.
 
                            Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev), born in 1346 in the 
province of Vayots Tsor, is perhaps the best known of the four. He was 
a student of John of Orodni and a great defender of the cha
Armenian Church. He was a brilliant scholar; he knew Latin fluently 
and had studied the Greek philosophers extensively. He is regarded to 
be the greatest teacher of the Armenian Church. His most famous work 
is the Book of Questions (Kirk Hartsmants), which examines questions 
of faith. He is also credited with setting a high standard for preaching. 
He is often referred to as “the second Gregory the 
Illuminator.”    (http://milwaukeearmenians.com/tag/patriarch
jerusalem) 

COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF 
OF VOROTAN ANDOF VOROTAN ANDOF VOROTAN ANDOF VOROTAN AND    

Great Lent  the Armenian Apostolic Church 
St. John the Patriarch of Jerusalem, as well as 

Armenian Patriarch St. John of Otzoon, and famous Christian scholars 

, succeeded St. Cyril as Patriarch of 
417). He grew up with the monks at the monastery of 

Nitria (Egypt) where he learned about Christianity and the teachings of 
noted for his keen intellect and is said to have 

was catholicos from 
717 to 728, which was a period when Armenia was under Arab 

d conversion and was 
successful in securing the right of worship for Armenian 
Christians. He was also successful in securing tax-exempt 
status for the church. He was highly admired and respected.      

was born in 1315. 
Following his ordination he served at the monasteries of 
Klatzor and Datev. He dedicated most of his efforts toward the 
preservation of the orthodox faith, and against the attempt to 
merge the Armenian Church with the Latin Church. He wrote 

ies on the Gospel of John and the epistles of St. Paul.        

, born in 1346 in the 
province of Vayots Tsor, is perhaps the best known of the four. He was 
a student of John of Orodni and a great defender of the character of the 
Armenian Church. He was a brilliant scholar; he knew Latin fluently 
and had studied the Greek philosophers extensively. He is regarded to 
be the greatest teacher of the Armenian Church. His most famous work 

), which examines questions 
of faith. He is also credited with setting a high standard for preaching. 
He is often referred to as “the second Gregory the 

(http://milwaukeearmenians.com/tag/patriarch-of-

Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (Ի
 
Պատմիչները Ս. Յովհաննէս Օձնեցիին կը 
ներկայացնեն որպէս տեսքով յոյժ 
գեղեցիկ, վայելուչ հասակով, թիկնաւետ 
անձ մը, որը  կը սիրէր շքեղ հագնիլ, բայց 
կ'ապրէր պահքով, աղօթելով եւ 
տքնութեամբ: 
 

Պատմութեան մէջ յայտնի է արաբական Օմար Բ Խալիֆին 
Օձնեցիի այցելութեան միջադէպը: Օմար ամիրապետը լսած էր 
Հայոց կաթողիկոսի գեղեցկութեան եւ փառավորութեան մասին 
եւ ցանկութիւնը ունեցաւ անոր հետ անձամբ հանդիպիլ: Ս. 
Յովհաննէս Իմաստասէրը Դամասկոսի մէջ խալիֆին 
ներկայացաւ շքեղ  զգեստներով զարդարուած: Օմար Բ. յայտնի 
էր որպէս պարզասէր եւ ճոխութիւն չհանդուրժող անձ մը: 
Տեսնելով շքեղատէսք Հայոց Կաթողոկոսին ըսաւ, թէ ինք լսած 
է, որ  Յիսուս Քրիստոս հեզ, խոնարհ, պարկեշտ ու ճոխութենէ 
հեռու կեանք վարած է ու հին քրիստոնեայ առաջնորդներն ալ 
ժուժկալ կեանք վարած են: Ուստի ինչպէս է, որ անո
հետեւորդը այսպիսի շքեղութեամբ կը ներկայանայ: 
Կաթողիկոսը կը պատասխանէ, որ այս արտաքին շքեղութիւնը 
մարդոց վրայ ազդեցութիւն ունենալու համար է, որովհետեւ 
ժողովուրդը եւ խալիֆը ինքն ալ արտաքին նշաներուն 
ուշադրութիւն կ'ընեն: Ապա կը խնդրէ, որ խալիֆը հրամայէ
բոլոր պալատկաններուն հեռանալ: Երբ կը մնան միայն ինքն 
ու խալիֆը  Օձնեցին կը հանէ իր ճոխ հանդերձները, եւ անոնց 
տակ ամիրապետը կը տեսնէ Կաթողոկոսի կոշտ կտ
պարտրաստուած խարազնազգեստը: Արաբ խալիֆը կը 
հմայուի անոր առաքինութեամբ, եւ կ'ըսէ թէ Կաթողոկոսի 
բոլոր խնդրանքները պիտի կատարէ: 
 
Օձնեցիի խնդրանքով Հայ եկեղեցւոյ հարկերը կը պակսեցուին, 
կը դադարեցուին քրիստոնեաները բռնութեամբ հաւատուրաց 
ընելու փորձերը, քրիստոնեաները ազատօրէն կը դաւանեն 
իրենց կրօնը եւ հայրենիք կը վերադառնան եւ իրե
հողատիրական իրաւունքները ետ 
հնարավորութիւն կը տրուի խալիֆի դեմ ապստամբութեան 
մասնակից Նախիջեւանի եւ Խրամի նախարարներուն

Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ)  ԿԵԱՆՔԷՆՄԱՍՏԱՍԷՐ)  ԿԵԱՆՔԷՆՄԱՍՏԱՍԷՐ)  ԿԵԱՆՔԷՆՄԱՍՏԱՍԷՐ)  ԿԵԱՆՔԷՆ    

Պատմիչները Ս. Յովհաննէս Օձնեցիին կը 
ներկայացնեն որպէս տեսքով յոյժ 
գեղեցիկ, վայելուչ հասակով, թիկնաւետ 
անձ մը, որը  կը սիրէր շքեղ հագնիլ, բայց 
կ'ապրէր պահքով, աղօթելով եւ 
տքնութեամբ:  

Պատմութեան մէջ յայտնի է արաբական Օմար Բ Խալիֆին 
ի այցելութեան միջադէպը: Օմար ամիրապետը լսած էր 

Հայոց կաթողիկոսի գեղեցկութեան եւ փառավորութեան մասին 
եւ ցանկութիւնը ունեցաւ անոր հետ անձամբ հանդիպիլ: Ս. 
Յովհաննէս Իմաստասէրը Դամասկոսի մէջ խալիֆին 
ներկայացաւ շքեղ  զգեստներով զարդարուած: Օմար Բ. յայտնի 

էս պարզասէր եւ ճոխութիւն չհանդուրժող անձ մը: 
Տեսնելով շքեղատէսք Հայոց Կաթողոկոսին ըսաւ, թէ ինք լսած 
է, որ  Յիսուս Քրիստոս հեզ, խոնարհ, պարկեշտ ու ճոխութենէ 
հեռու կեանք վարած է ու հին քրիստոնեայ առաջնորդներն ալ 
ժուժկալ կեանք վարած են: Ուստի ինչպէս է, որ անոնց 
հետեւորդը այսպիսի շքեղութեամբ կը ներկայանայ: 
Կաթողիկոսը կը պատասխանէ, որ այս արտաքին շքեղութիւնը 
մարդոց վրայ ազդեցութիւն ունենալու համար է, որովհետեւ 
ժողովուրդը եւ խալիֆը ինքն ալ արտաքին նշաներուն 
ուշադրութիւն կ'ընեն: Ապա կը խնդրէ, որ խալիֆը հրամայէ 
բոլոր պալատկաններուն հեռանալ: Երբ կը մնան միայն ինքն 
ու խալիֆը  Օձնեցին կը հանէ իր ճոխ հանդերձները, եւ անոնց 
տակ ամիրապետը կը տեսնէ Կաթողոկոսի կոշտ կտnրէ 
պարտրաստուած խարազնազգեստը: Արաբ խալիֆը կը 
հմայուի անոր առաքինութեամբ, եւ կ'ըսէ թէ Կաթողոկոսի 

նդրանքները պիտի կատարէ:  

Օձնեցիի խնդրանքով Հայ եկեղեցւոյ հարկերը կը պակսեցուին, 
կը դադարեցուին քրիստոնեաները բռնութեամբ հաւատուրաց 
ընելու փորձերը, քրիստոնեաները ազատօրէն կը դաւանեն 
իրենց կրօնը եւ հայրենիք կը վերադառնան եւ իրենց 
հողատիրական իրաւունքները ետ ստանալու 

խալիֆի դեմ ապստամբութեան 
Նախիջեւանի եւ Խրամի նախարարներուն:  



ՄԻՋԻՆՔՄԻՋԻՆՔՄԻՋԻՆՔՄԻՋԻՆՔ    
            Միջինք անունը տրուած է Մեծ Պահքը 
կիսող օրուան: Սովորաբար, Միջինքը կ'իյնայ 
Անիրաւ Տնտեսի Կիրակիէն  յետոյ, 
Պահքի չորրորդ Չորեքշաբթի օրը կամ 24
օրը, որ այս տարի Մարտ 2-ին է: Միջինքը 

կրօնական յատուկ իմաստ չունի, բայց Միջինքէն սկսեալ՝ 
եկեղեցական տօնացոյցի Խաղաղական ժամերգութեան 
աւարտին՝ կ'երգուի Ստեղի շարականը: Յիշատակելի է, որ 
Միջինքին Պահքը չի ընդհատուիր:  
• Հայ ժողովուրդը ունեցած է Միջինքի գեղեցիկ սովորութիւնն

որ  համեմուած էին պահքի համադամ ճաշերով եւ զուռնա 
դհոլի նուագով: Այդ օրը տանտիկինները պահոց բաղարջ կը 
շինէին եւ մէջը խաչ կամ մետաղեայ դրամ կը դնէին: 
Երեկոյեան բոլոր ընտանիքը կը հաւաքուէր եւ 
ներկաներու թիւով կը բաժնուէր: Որուն որ բաժին իյնար խաչ
կամ մետաղադրամը, այդ տարի շատ յաջող տարի կ'ունենար:

• Հայաստանի կարգ մը շրջաններու մէջ կը թխուէր կուտապը: 
Կուտապը պատրաստելու համար ալիւրը կը շաղեն ձէթով, 
խմորի գունդերը գրտնակով կը տափակցնեն եւ իւրաքանչիւր 
գունդի մէջ կը դնեն խաշած լուբիա, բակլայ, սոխ կամ 
բանջարեղէն, ապա զայն կը ծալեն բոլորակաձեւ կամ ձուաձեւ 
եւ կը թխեն թոնիրի մէջ: Երբ կուտապը պատրաստ ըլլայ, 
հարսերն ու աղջիկները իրենց բաժինները կ՛առնեն եւ իրենց 
հարեւան ընկերուհիներուն հետ կ՛երթան կանաչապատ տեղ 
մը: Այդ օրը ոչ մէկ հասակաւոր կին կամ կեսուր 
անոնց: Միջինքի այդ ազատութիւնը բացառիկ առիթ մըն էր, որ 
մտերիմ ընկերուհիները իրարու հետ խօսի
ընտանեկան դժուարութիւններու մասին: 

• Մեծ պահքի 23-րդ օրը եկեղեցիին մէջ կը շինուէր լիճք, կոնքի 
(տաշտ) մը մէջ կը լեցնէին ջուր ու ձէթ եւ եղէգէ խաչի մէ
պատրոյգը լիճքին մէջ կը վառէին մինչեւ լուսաբաց: 
Առաւօտեան լիճքի ջուրը կը բաժնէին եւ կը խառնէին բաղարջի 
խմորին հետ: Այդ բաղարջը կը կոչուէր միջունք, միջնաբաղջ, 
կլոճ: 

• Ընտանիքներուն սովորութիւն է եղած, որ նշանուած տղաները 
կամ տղայի ընտանիքի անդամները նուէրներ
հարսնցուին: 

• Դարալագեազի մէջ սովորութիւն էր, որ Միջինքէն ետք եկող 
Գր. Լուսաւորիչի օրը (Մուտն ի Վիրապ) նորահարսին կեսուրը 

Միջինք անունը տրուած է Մեծ Պահքը 
կիսող օրուան: Սովորաբար, Միջինքը կ'իյնայ 
Անիրաւ Տնտեսի Կիրակիէն  յետոյ, Մեծ 
Պահքի չորրորդ Չորեքշաբթի օրը կամ 24-րդ 

ին է: Միջինքը 
Միջինքէն սկսեալ՝ 

եկեղեցական տօնացոյցի Խաղաղական ժամերգութեան 
Յիշատակելի է, որ 

Հայ ժողովուրդը ունեցած է Միջինքի գեղեցիկ սովորութիւններ, 
որ  համեմուած էին պահքի համադամ ճաշերով եւ զուռնա 
դհոլի նուագով: Այդ օրը տանտիկինները պահոց բաղարջ կը 
շինէին եւ մէջը խաչ կամ մետաղեայ դրամ կը դնէին: 
Երեկոյեան բոլոր ընտանիքը կը հաւաքուէր եւ բաղարջը 

նուէր: Որուն որ բաժին իյնար խաչը 
կամ մետաղադրամը, այդ տարի շատ յաջող տարի կ'ունենար: 
Հայաստանի կարգ մը շրջաններու մէջ կը թխուէր կուտապը: 
Կուտապը պատրաստելու համար ալիւրը կը շաղեն ձէթով, 
խմորի գունդերը գրտնակով կը տափակցնեն եւ իւրաքանչիւր 
գունդի մէջ կը դնեն խաշած լուբիա, բակլայ, սոխ կամ այլ 
բանջարեղէն, ապա զայն կը ծալեն բոլորակաձեւ կամ ձուաձեւ 
եւ կը թխեն թոնիրի մէջ: Երբ կուտապը պատրաստ ըլլայ, 
հարսերն ու աղջիկները իրենց բաժինները կ՛առնեն եւ իրենց 
հարեւան ընկերուհիներուն հետ կ՛երթան կանաչապատ տեղ 

կեսուր կ՛ընկերանայ 
Միջինքի այդ ազատութիւնը բացառիկ առիթ մըն էր, որ 

նկերուհիները իրարու հետ խօսին իրենց 

րդ օրը եկեղեցիին մէջ կը շինուէր լիճք, կոնքի 
տաշտ) մը մէջ կը լեցնէին ջուր ու ձէթ եւ եղէգէ խաչի մէջ 

պատրոյգը լիճքին մէջ կը վառէին մինչեւ լուսաբաց: 
Առաւօտեան լիճքի ջուրը կը բաժնէին եւ կը խառնէին բաղարջի 
խմորին հետ: Այդ բաղարջը կը կոչուէր միջունք, միջնաբաղջ, 

որ նշանուած տղաները 
դամները նուէրներ ուղարկեն 

Դարալագեազի մէջ սովորութիւն էր, որ Միջինքէն ետք եկող 
Գր. Լուսաւորիչի օրը (Մուտն ի Վիրապ) նորահարսին կեսուրը 

կը հրաւիրէր իր տան բարեկամ կիները, հարսին մայրն ու 
անոր բարեկամ կիները եւ զանազան ուտեստեղէն 
պատրաստելով` կ'երթային կանաչազարդ
զբօսնելու: Այս զբօսանքին անունը գեաշտ էր:

    
MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)

The Median day of Great Lent is  the 24th day of the Great Lent, 
which falls on  the Wednesday following the forth Sunday of 
Lent, the Sunday of the Steward (this year Ma
the Great Lent is Half way past. The Median Day of Lent does 
not have a religious meaning and therefore is not celebrated by a 
special service. However,  from this day, the hymns of Stegh are 
included in the Peace Service.
traditions the Median Day of Great Lent was celebrated with 
music and traditional Lenten dishes, since during Mijink the 
was not broken. On that day the housewives made a special Lenten 
pastry  and put a coin or a cross in it. In the even
the whole family gathered together, every member of the family would 
get a piece of that pastry. Whoever 
prosperous year ahead. 

                                                                                                                                    ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Ողորմած Տէր, տո՛ւր ինծի իմաստութիւնդ
է քեզի, եւ մի՛ մերժէր զիս քու ծառաներուդ
որովհետեւ ես քու ծառադ եմ, 
տկար մարդ մը, որ չի հասկնար դատաստանդ
Ո՞վ պիտի կարենար քու խորհուրդներդ
եթէ դուն իմաստութիւն չի տայիր
ղրկէիր բարձունքէդ: Անոնցմով 
ճամբան ուղղեցին եւ սորվեցան՝
կամենաս, եւ քու իմաստութեամբդ

    

LENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOME
Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for 
your table in our "Lenten Kitchen" section and we would 

like to ask our parishioners to share their recipes with us. If you are 
interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, please call 
the church office at 416-431-3001 ext. 222 to submit.

    

հրաւիրէր իր տան բարեկամ կիները, հարսին մայրն ու 
անոր բարեկամ կիները եւ զանազան ուտեստեղէն 

երթային կանաչազարդ դաշտերը 
զբօսնելու: Այս զբօսանքին անունը գեաշտ էր: 

    
MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)    

is  the 24th day of the Great Lent, 
which falls on  the Wednesday following the forth Sunday of 
Lent, the Sunday of the Steward (this year March 2). This means 
the Great Lent is Half way past. The Median Day of Lent does 
not have a religious meaning and therefore is not celebrated by a 
special service. However,  from this day, the hymns of Stegh are 
included in the Peace Service. According to Armenian folk 
traditions the Median Day of Great Lent was celebrated with 
music and traditional Lenten dishes, since during Mijink the Lent 
was not broken. On that day the housewives made a special Lenten 
pastry  and put a coin or a cross in it. In the evening of Mijink, when 
the whole family gathered together, every member of the family would 
get a piece of that pastry. Whoever got the coin, would have a 

ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ        
տութիւնդ, որ աթոռակից 
ծառաներուդ շարքերէն, 

, քու աղախինիդ որդին, 
դատաստանդ եւ օրէնքդ: 

խորհուրդներդ գիտնալ, ո՛վ Տէր, 
տայիր եւ Սուրբ Հոգիդ չի 

 էր, որ մարդիկ իրենց 
սորվեցան՝ ինչ որ դուն կը 

իմաստութեամբդ փրկուեցան:    
    

LENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOME    
Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for 

nten Kitchen" section and we would 
like to ask our parishioners to share their recipes with us. If you are 
interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, please call 

3001 ext. 222 to submit.  

    



 LENTEN KITCHENLENTEN KITCHENLENTEN KITCHENLENTEN KITCHEN    
    

The Great Lent is a season of fasting and self-reflection.  A
diet is based strictly on vegetarian dishes, we thought this will provide a 
great opportunity to our parish members to share their recipes with 
everyone. Please note that each recipe is modified to suit the taste of the 
cook and you are free to make changes based on your preferences.  

    
POTATO KEBBEPOTATO KEBBEPOTATO KEBBEPOTATO KEBBE    

    
Outer layer Outer layer Outer layer Outer layer ::::        4 large potatoes 
                        2 cups of fine bulgur 
                        1/2 cup of fine semolina 
                        2 cups of warm water to cook the bulgur and semolina
                        Salt, black pepper and all spice to taste 
                        1/2 cup of olive oil 
    
FillingFillingFillingFilling:           1 lb. portabella mushrooms 
                       1/4 cup of pine nuts 
                       1 medium diced onion 
                       Salt, black and red peppers and all spice to taste
                       2 tbsp of olive oil  
 
Preparation:Preparation:Preparation:Preparation: To prepare the filling put the olive oil in a pan and sauté the 
diced onion until they are translucent, add spices. Add chopped 
mushrooms and sauté until tender, add salt  and put aside.
Boil potatoes, peel them and mash them. In a large bowl mix bulgur with 
semolina, pour the warm water, cover and let stand for an hour.
together the mashed potatoes, the bulgur and semolina mixture, spices
salt. Mix well and while mixing gradually add the olive oil.
 
Preheat the oven 350 F. Spoon half of the potato mixture into the greased 
baking dish (10 inch square) and press well. Add the mushroom mixture 
and distribute. Cover with the rest of potato mixture with a spoon evenly. 
With the tip of a small, sharp knife cut the mashed potato in  diamond 
pattern or squares, drizzle with olive oil and  bake  35-45 minutes, or until 
crisp and golden-brown. Serve warm with a salad.      

    
ԲԲԲԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ 

 

reflection.  As the Lenten 
diet is based strictly on vegetarian dishes, we thought this will provide a 
great opportunity to our parish members to share their recipes with 

is modified to suit the taste of the 
cook and you are free to make changes based on your preferences.      

2 cups of warm water to cook the bulgur and semolina 

Salt, black and red peppers and all spice to taste 

To prepare the filling put the olive oil in a pan and sauté the 
ced onion until they are translucent, add spices. Add chopped 

ender, add salt  and put aside. 
eel them and mash them. In a large bowl mix bulgur with 

semolina, pour the warm water, cover and let stand for an hour. mix 
together the mashed potatoes, the bulgur and semolina mixture, spices and 
salt. Mix well and while mixing gradually add the olive oil. 

poon half of the potato mixture into the greased 
l. Add the mushroom mixture 

and distribute. Cover with the rest of potato mixture with a spoon evenly. 
With the tip of a small, sharp knife cut the mashed potato in  diamond 

45 minutes, or until 

         THE HOLY TRINITY ARMENIAN APOSTOLIC

 CHURCH

         Cordially invites all the faithful parishioners

     during the Lenten Period to partake

PEACE & REST SERVICES

Which will take place every Wednesday at 8:00 P

February 10 – Rev. Archpriest Zareh Zargarian

                         Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church

 

February 17 – Rev. Fr. Datev Menengichian

                         Pastor’s Assistant at Holy 

  

February 24 – His Grace Bishop Abgar Hovakimian

                         Primate of the Armenian Church Diocese of Canada

  

March 2       – Rev. Serop Megerditchian

                         Parish Priest of Armenian Evangelical Ch

 

March 9       – Very Reverend Father Keghart Kosbakian

                         Parish Priest of St. Mary’s Armenian Apostolic Church 

  

March 16     – Very Reverend Fr. Elia Kiredjian

                         Parish Priest of St. Gregory Armenian Ca

 

SUNRISE SERVICES

February 11 – March 17, 2016

 

Every Thursday at 10:30 AM

Every Sunday following Divine 

    
    

DATEDATEDATEDATE    FASTS & FEASTSFASTS & FEASTSFASTS & FEASTSFASTS & FEASTS

2 Median Day of Great Lent

5 Forty Martyrs of  Sebastia (Karasoon Manoog)

6666    Fifth SundaFifth SundaFifth SundaFifth Sunday y y y of Great Lent of Great Lent of Great Lent of Great Lent 

12 St. Gregory the Illuminator 

13131313    SixSixSixSixth Sunday of Great Lentth Sunday of Great Lentth Sunday of Great Lentth Sunday of Great Lent

19 Remembrance of Christ's Raising of Lazarus

20202020    Palm  SundayPalm  SundayPalm  SundayPalm  Sunday----Christ's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into Jerusalem

21212121    The Holy Week BeThe Holy Week BeThe Holy Week BeThe Holy Week Be
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PEACE & REST SERVICES 

will take place every Wednesday at 8:00 PM 
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Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church 

Rev. Fr. Datev Menengichian 
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Every Thursday at 10:30 AM 

Every Sunday following Divine Liturgy 
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