Ապրիլ 30,
30, 2017 - April 30,
30, 2017
ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ ԿԱՄ ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ
Ճաշու Ընթերցուածներ

9:23--31; Ա Պետրոս 2:12:23--3:12
Գործք 9:23
:1-10; Յովհաննէս 2:23
THE WORLD CHUR
CHURCH
URCH DAY OR GREEN SUNDAY
Synaxis Readings
Acts 9:23--31; 1 Peter 2:1-10; John 2:23-3:12

Նորպատուիրանմըկուտամձեզի.
Նորպատուիրանմըկուտամձեզի.“Սիրեցէ՛քզիրար”.ինչպէսեսսիրեցիձեզ,
ինչպէսեսսիրեցիձեզ,
դո՛ւքալսիրեցէքզիրար: Ասո՛վբոլորըպիտիգիտնանթէիմաշակերտներսէք,
եթէսէրունենաքիրարուհանդէպ
եթէսէրունենաքիրարուհանդէպ»: (Յովհ. 13:34-35)
“A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must
love one another.By this everyone will know that you are my disciples, if you
love one another.”( John 13:34
13:34-35)
___________________________________________________________
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com

1

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

Noubar Tomasian

Էլիզաբէթ Օհանէսեան-Վիրէշ

Elizabeth Ohanessian-Vires

Աբրահամ Նազարեան

Abraham Nazarian

Մարնէս Կարապուլութ

Marnes Karabulut

Գարապուլութ եւ ճըտըրեան

The deceased members of Karabulut

ընտանիքներու ննջեցելոց

&Jederian Families

Արմեն Սիրականյան

ArmenSirakanyan

Գայանե Սարգսյան

Gayane Sargsyan

Սերոբ Ղանպարի

Serop Ghanbari

ԳասպարԵարտըմեան

KasparYardemian

Արլէթ Պարտաքճեան

Arlette Bardakjian

Ազատուհի Տաքէսեան

AzadouhiDakessian

Անժելա Ճօնսըն-Տաքէսեան

Angela Johnson-Dakessian

Հռիփսիմէ Պօղոսխանեան

HripsimeBoghozkhanian

Անդրանիկ Գնաճեան

Andranik Knadjian

Ֆրիտա Գնաճեան

Frieda Knadjian

Հայրապետ Նարինեանս

HayrabedNarinians

Պետրոս եւ Զեփիւռ Պետրոսեան

Bedros&Zepyur Bedrossian

Յարութիւն Տիլավերօղլու

HaroutyunDilaveroglu

Վրէժ Մամասօղլու

VrejMamasoglu

Վարդանուշ Միսիրլեան

VardanoushMisirlyan

Անժել, Արամ, Միքայէլ, Գէորգ,

Anjel, Aram, Mikhael, Kevork,

Շաւարշ եւ Սուրէն Սարգիսեան

Shavarsh&Souren Sarkissian

Արամ, Յովսէփ եւ Սուրէն Յովսէփեան

Aram, Hovsep & Souren Hovsepian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Նուպար Թովմասեանի,
Թովմասեանի, Էլիզաբէթ ՕհանէսեանՕհանէսեան-Վիրէշի
Վիրէշի եւ
Գասպար Եարտըմեանի
Եարտըմեանիյիշատակին`իրենց հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Noubar
TomasianElizabeth OhanessianOhanessian-ViresKasparYardemian by theirloved ones.

2

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Ստեփանեան՝՝
Ճագ եւ Մակի Ստեփանեան
Լեւոն, Վարդուհի եւ Ստեփան Ստեփանեանի,
Գեղամ եւ Աշխեն Չոլաքեանի եւ Սօսի Դաւիթեանի
յիշատակին
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

"Flowers of the World
World""
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by

Jack &Maggy Stepanian
Vartouhi&Stepan
In memory of Levon, Vartouhi&
Stepan Stepanian,
Kegham&AshkhenTcholakian
Kegham&Ashkhen
Tcholakian and Sosy Davidian.
Altar Flowers provided b
by

"Flowers of the World
World""
ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ ԿԱՄ ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ
Հայց. Առաք. Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի
Յարութեանը
յաջորդող
Բ
կիրակին
կ'անուանէ Աշխարհամատրան Կիրակի՝ ի
յիշատակ Երուսաղէմի առաջին եկեղեցւոյ
հիմնադրութեան:
«Աշխարհամատուռ
Աշխարհամատուռ»-ը
կազմուած է աշխարհ և մատուռ բառերէն,
որ կը նշանակէ աշխարհի առաջին
մատուռը՝ Երուսաղէմի եկեղեցին, որը
հիմնուեցաւ առաքեալներու կողմէ: Այս օրը
Եկեղեցին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի հաստատած Ընդհանրական ու
Միասնական Եկեղեցւոյ տօնը:
Այս Կիրակին կ'անուանեն նաեւ Կանաչ Կիրակի, քանզի կը յիշեցնէ մեզի,
որ կեանքը Յիսուս Քրիստոսով բնութեան պէս մշտադալար է ու յարութեան
յոյսով յարատեւ:
Աշխարհմատրան Կիրակին կրնայ հան
հանդիպիլ Ապրիլ 5-էն
էն մինչեւ Մայիս 99
ը: Այս տարի Կանաչ Կիրակին կը նշուի Ապրիլ 30-ին:
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SUNDAY OF THE WORLD CHURCH(GREEN SUNDAY)
The second Sunday after Easter is one of most the
beautiful and mysterious Sundays of our church. This
Sunday has two names: World Church Sunday
(AshkharamadranGiragi)
and
G
Green
Sunday
(GanachGiragi).
The term World Church refers to the Upper Room in
Zion, where Christ held His Last Supper and established the mystery of the, and
where after Christ's Ascension, the apostles gathered before and after the
resurrection and Pentecost. It believe is that the room was John Mark's home..
home. So
the Upper Room became the oldest and best symbol of the entire church and we
call it the World Church. This Sunday we celebrate the universal Church of Jesus
Christ.
The name Green given to thi
thiss Sunday conveys the idea of new life symbolized by
awakening rebirth of nature dressed in green for the spring season. By the
resurrection of our Lord, the whole world was given an opportunity to live a new
life in Jesus Christ.
The Green Sunday along with Easter, is movable and may fall between April 5
and May 9. This year the Green Sunday is celebrated on April 30.
ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ..............................
Աշխարհամատրան Կիրակիի տօնը յատուկ է միայն Հայ եկեղեցւոյն:
եկեղեցւոյ Այս
Կիրակիին տօնախմբութիւնները
ւնները Զատկական տօնի հանդիսութիւններու
շարունակութիւնն են եւ կը նշուին մասնավորապէս ուխտավայրերէն ներս,
ուր ուխտաւորներըմատաղ կ'ընեն եւ միչեւ ուշ երեկոյ կը զուարճանան:
Որոշ շրջաններու մէջ Կանաչ Կ
Կիրակիի օրը հավկիթները կանաչ կը
ներկէին:
DID YOU KNOW?......................
The Sunday of the World Church or Green Sunday is specific to the Armenian
Church. It is the continuation of Easter celebrations and especially celebrated in
churches, where the faithful go on a pilgrimage. The celebrations take place all
day. In some regions on Green Sunday people culour the eggs in green colour.
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ԳԻՏԷԻՐ Թ՞Է..................................
Վայոց Ձորի թեմէն ներս, Կանաչ
Կիրակին նաեւ Նորավանքի
ուխտի օրն է:
1840- ականներուն Նորավանքը
աւերուած է երկրաշարժէն ու
լքուած: Վանքի վերականգնման
աշխատանքները սկսած
են
1982թ.
թ. եւ աւարտած են 1999թ.:
Նոյն
թուականին՝
Կանաչ
Կիրակիի օրը,
երջանկայիշատակ Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի ձեռամբ օծուեցաւ եւ վերաբացուեցաւ Նո
Նորավանքը:
րավանքը: Այդ
յիշարժան օրուընէ սկսեալ՝ Կանաչ Կիրակին դարձած է Նորավանքի
ուխտի օր:
Ամէն տարի այդ օրը յաւարտ Ս.Պատարագի Վայոց Ձորի թեմը կը
կազմակերպէ մեծ տօնախմբութիւններ ուխտաւորներու համար: Կը
բաժնուին նաեւ կանաչ գոյնով ներկուած հաւկիթներ:
DID YOU KNOW?...............
KNOW?...............
In thee Diocese of VayotsDzor the Sunday of World Church or Green Sunday is a
pilgrimage day to the monastery of Noravank.
In 1840's the monastery was severely damaged by earthquake
earthquake. The construction
reconstruction and restoration of the church started in 1980;s and were
completed in 1999.
That same year of 1999 on Green Sunday, the late Catholicos of all Armenians
Karekin consecrated and reopened the church. From that memorable day on the
Green Sunday is became the Pilgrimage day of Noravank.
Every year, following the Divine Liturgy the Diocese of VayotsDzor organizes
special celebrations for the pilgrims.
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ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՐՁ - CHURCH VESTMENTS
Ուրարը նեղ ու երկայն, մոտ երկու մարդահասակ և 10–
10–12 սմ լայնութեամբ
գունաւոր երիզ մըն է, որը սարկաւագը կը կրէ իր ձախ ուսին վրայ: Ան
ետեւէն եւ առջեւէն հաւասարաչափ կ'իջնի մինչեւ ոտքերը: Ուրարը
սովորաբար կ'ունենայ 3 խաչեր մէկը մէջտեղը՝ ուսին վրայ, միւս երկուսը՝
յետեւը՝ թիկունքին ու առջեւը կ
կուր'քին
ուր'քին վրայ: Տօնական եւ հանդիսաւոր
օրերուն սարկաւագները կ'օգտագործեն աւելի երկար մոտ երեք
մարդահասակ երկարութիւն ունեցող ուրար, որ երեքի փոխարեն ունի հինգ
խաչեր: Այս ուրարը ունի նաեւ հագնելու յատուկ ձեւ:
Ձախ ուսին ուրար կրելը նշան է, ըստ որի՝ այդ կրոնավո
կրոնավորը
րը Քրիստոս Աստծո
լուծը միայն կիսով չափ է իր վրա կրում և տակավին կարողություն չունի
ամբողջությամբ ստանձնելու:
Սարկաւագը ուրար կը ստանայ օրհնությամբ` իր ձեռնադրութեան ատենը:
Ան կը հանդիսանայ սարկաւագի զգեստաւորութեան անհրաժեշտ մասը:
Սարկաւագի ձախ ուսին ուրար գցելը կը նշանակէ, որ ան Յիսուսի լուծը
կիսով չափ կը կրէ իր ուսերուն վրայ:
Orarion (Stole) -This long, narrow vestment is worn oover the left shoulder by
deacons. Though barely 10 to 12 centimeters wide, the length of the deacon's
orarion is twice his height.
It is the distinctive vestment of ordained deacons, and the permission to wear it is
often given during their ordination ceremony by the bishop, together with the
permission to perform some of the duties as a deacon. It is worn over the left
shoulder and
nd falls all the way down equally in front and back.
The stole may be of any material and usually bears three crosses
crosses-one
one in the center
at the shoulder, and the other two at the front and back. On the special feast days
the deacons put on a longer stole (about three times his height) that has a special
way off wearing. The long stoles have five crosses instead of three.

REMINDER
Pleasebe advised that the Holy Trinity Armenian Church 94th
Annual Membership Meeting that will take place on Sunday,M
Sunday,May
7, 2017 at 1:30 p.m. in “MagarosArtinian” Hall
Hall. We strongly
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encourage all dues paying members to be present.
Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all our members for
yourcontinuous financial and moral support. We encourage our existing members
to consider renewing their HTAC Membership. If you have already renewed your
membership for the year 2017, we thank you for your contribution. Otherwise, we
kindly ask you to pay your membership dues for the year 2017 prior to the Annual
Membership Meeting ($70.00
0.00 for adults and $30.00 for student
studentss 18years and older).
Thank you.
CHURCH EVENTS
Tuesdays &
Fridays

Sassoun Dance Ensemble Practices at church
Juniors and Seniors
Seniors,Starting at 7:00pm

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 SurpuhiEvran

Every
Saturday

St. Sahag
and St. Mesrop Armenian
classes take place at Forest Manor Public School:

SaturdaySchool

25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4
Eastern and Western Armenian classes start from 9:30-1:30pm
9:30
From September to June
June.
Every Sunday

Sunday School
Throughout the academic year the classes take place every Sunday
from 10:30am
10:30am-12:45pm
12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the lower
level of our church.

ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու,
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու
համար ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ
գրասենեակ՝
416-431-3001
3001
կամ
ընտրեցէք
Կիրակի
ի
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 416-431-3001
416
ext
222 or chose a week on a calendar at the Donation table in the church lobby.
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THE KISS OF PEACE
The GIVER says
says: Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdoseemechmerhaydnetsav
Christ is revealed amongst us.
The RECEIVER says: Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի
Orhnyal eh haydnootyoonunKreesdosee
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:
Յիշեսցէ
ՅիշեսցէՏէրզամենայնՊատարագսքո:
Heeshestzeh Der zamen
zamenaynBadarakuskoh.
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS:
ՏացէքեզՏէրըստսրտիքումեւզամենայնխորհուրդս
քոիբարիսնակատարեսցէ
քոիբարիսնակատարեսցէ:
Datsehkez Der usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus
koheepareesnagadarse
koheepareesnagadarsestseh.
May the Lord grant you according to your own heart,
and fulfill all your counsel in goodness.(Psalm 20:4)
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ
ԱՌԱՋ
ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ
ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ, յամենայնժամ,
oրհնութիւննորա
րհնութիւննորաիբերանիմ:
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
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