
    

CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    
    

Aug.Aug.Aug.Aug.    3333    Basic Computer Skills Classes for SeniorsBasic Computer Skills Classes for SeniorsBasic Computer Skills Classes for SeniorsBasic Computer Skills Classes for Seniors        
Համակարգչային յատուկ դասընթացներ  
համար - Հաճեցէք հեռաձայնել Հուրի Ազնաւուրեանին՝
416-451-2038 

Sept. 9Sept. 9Sept. 9Sept. 9    Sassoun Dance Ensemble RegistrationSassoun Dance Ensemble RegistrationSassoun Dance Ensemble RegistrationSassoun Dance Ensemble Registration    at churchat churchat churchat church
Seniors ages 14 & up - 8:00pm-10:00pm 

SepSepSepSeptttt. 10. 10. 10. 10    St. Sahag  St. Sahag  St. Sahag  St. Sahag  and and and and St. Mesrop St. Mesrop St. Mesrop St. Mesrop ArmenianArmenianArmenianArmenian    Saturday School ReSaturday School ReSaturday School ReSaturday School Re
opening Dayopening Dayopening Dayopening Day    at churchat churchat churchat church----    Independence Day Family Fun Fest 
and BBQ  10:00 am -2:00pm     

Sept. 10Sept. 10Sept. 10Sept. 10    “Harissa” preparation“Harissa” preparation“Harissa” preparation“Harissa” preparation    in in in in Celebration of tCelebration of tCelebration of tCelebration of the Heroic Battle of he Heroic Battle of he Heroic Battle of he Heroic Battle of 
Moussa Ler Moussa Ler Moussa Ler Moussa Ler         

SepSepSepSeptttt. 11. 11. 11. 11    Feast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy Cross    
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross 
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11Sept. 11Sept. 11Sept. 11    Sunday School ReSunday School ReSunday School ReSunday School Re----opening Dayopening Dayopening Dayopening Day    
Throughout the academic year the classes take place every 
Sunday from 10:30am-12:45pm in 'Maral Ishkanian' 
the lower level of our church. 

Sept. 13Sept. 13Sept. 13Sept. 13    Sassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm    

Sept. 17Sept. 17Sept. 17Sept. 17    St. Sahag  St. Sahag  St. Sahag  St. Sahag  and and and and St. Mesrop Arrmenian St. Mesrop Arrmenian St. Mesrop Arrmenian St. Mesrop Arrmenian Saturday School Saturday School Saturday School Saturday School 
will start on September 17, 2016September 17, 2016September 17, 2016September 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.    

SepSepSepSeptttt. 18. 18. 18. 18    HTAC HTAC HTAC HTAC     12th 12th 12th 12th Annual Golf TournamentAnnual Golf TournamentAnnual Golf TournamentAnnual Golf Tournament    at at at at Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf 
CourseCourseCourseCourse, East Gwillimbury    

Every Every Every Every 
TuesdayTuesdayTuesdayTuesday    

Bible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pm    
Led by Deacon Darious Gumushdjian  

Every Every Every Every 
ThursdayThursdayThursdayThursday    

Bible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible 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 

 60+ երէցներու 
Ազնաւուրեանին՝ 

at churchat churchat churchat church    

Saturday School ReSaturday School ReSaturday School ReSaturday School Re----
Family Fun Fest 

he Heroic Battle of he Heroic Battle of he Heroic Battle of he Heroic Battle of 

Procession of the Holy Cross  
followed by the blessing and distribution of “Herissa” 

lasses take place every 
aral Ishkanian' Hall in 

Sassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at church    

Saturday School Saturday School Saturday School Saturday School  classes 
at our school's new 

We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes 
every Saturday throughout the 

Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf 

Bible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 am    

events, please call the 

    
    
    

Օգոստոս Օգոստոս Օգոստոս Օգոստոս 21212121, 2016, 2016, 2016, 2016----
    

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ Ա. ԿԻՐԱԿԻ  Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ Ա. ԿԻՐԱԿԻ  Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ Ա. ԿԻՐԱԿԻ  Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ Ա. ԿԻՐԱԿԻ  
Ճաշու ընթերցուածներ

Առակ. 11:30Առակ. 11:30Առակ. 11:30Առակ. 11:30----12:4, 12:4, 12:4, 12:4, Զաք. 2:10Զաք. 2:10Զաք. 2:10Զաք. 2:10----13, 13, 13, 13, Բ Կորնթ. Զ. 16Բ Կորնթ. Զ. 16Բ Կորնթ. Զ. 16Բ Կորնթ. Զ. 16
    
    

FIRST SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION OFFIRST SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION OFFIRST SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION OFFIRST SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION OF
    THE HOLY MOTHER OF GOD THE HOLY MOTHER OF GOD THE HOLY MOTHER OF GOD THE HOLY MOTHER OF GOD 

Synaxis readings
Prov.Prov.Prov.Prov.    11:11:11:11:30303030----12:412:412:412:4; ; ; ; ZechZechZechZech. . . . 2222:1:1:1:10000----11113333

                                      

 
Հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է,Հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է,Հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է,Հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է,

հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք շշշշէէէէննննցնելըցնելըցնելըցնելը` ` ` ` առաքինութիւն:առաքինութիւն:առաքինութիւն:առաքինութիւն:
 

To createTo createTo createTo create    a a a a homelandhomelandhomelandhomeland
To striveTo striveTo striveTo strive    for its prosperity for its prosperity for its prosperity for its prosperity is ais ais ais a    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    

920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, TorontoTorontoTorontoToronto
Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431

www.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.com

    
    
    
----    August August August August 21212121, 2016, 2016, 2016, 2016    

    
Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ Ա. ԿԻՐԱԿԻ  Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ Ա. ԿԻՐԱԿԻ  Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ Ա. ԿԻՐԱԿԻ  Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ Ա. ԿԻՐԱԿԻ      

Ճաշու ընթերցուածներ 
Բ Կորնթ. Զ. 16Բ Կորնթ. Զ. 16Բ Կորնթ. Զ. 16Բ Կորնթ. Զ. 16----Է.1  Ղուկ. Ա. 39Է.1  Ղուկ. Ա. 39Է.1  Ղուկ. Ա. 39Է.1  Ղուկ. Ա. 39----56565656    
    
    

FIRST SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION OFFIRST SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION OFFIRST SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION OFFIRST SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION OF    
THE HOLY MOTHER OF GOD THE HOLY MOTHER OF GOD THE HOLY MOTHER OF GOD THE HOLY MOTHER OF GOD  

Synaxis readings 
3333; ; ; ; 2 Cor.6:162 Cor.6:162 Cor.6:162 Cor.6:16----7:1; Lk 1:397:1; Lk 1:397:1; Lk 1:397:1; Lk 1:39----56565656    

 

Հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է,Հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է,Հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է,Հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է,    
առաքինութիւն:առաքինութիւն:առաքինութիւն:առաքինութիւն: (Վազգէն Ա Կաթողիկոս) 

 
homelandhomelandhomelandhomeland    is an act of heroism,is an act of heroism,is an act of heroism,is an act of heroism,    

    virtue.virtue.virtue.virtue. (Vasken I Catholicos)    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
TorontoTorontoTorontoToronto, O, O, O, ONNNN    M1G 3TM1G 3TM1G 3TM1G 3T1111    

Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431----3001     3001     3001     3001         
www.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.com 



ՍՈՍՈՍՈՍՈՒՐՒՐՒՐՒՐԲ Բ Բ Բ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ    ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ՝ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ՝ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ՝ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ՝
Ս. ՅՈՎԱԿԻՄԻՍ. ՅՈՎԱԿԻՄԻՍ. ՅՈՎԱԿԻՄԻՍ. ՅՈՎԱԿԻՄԻ        ՈՒ ՈՒ ՈՒ ՈՒ ՍՍՍՍ. . . . ԱՆՆԱՅԻ ԵՒԱՆՆԱՅԻ ԵՒԱՆՆԱՅԻ ԵՒԱՆՆԱՅԻ ԵՒ    

ԻՒՂԱԻՒՂԱԻՒՂԱԻՒՂԱԲԲԲԲԵՐԵՐԵՐԵՐ    ԿԱՆԱՆՑԿԱՆԱՆՑԿԱՆԱՆՑԿԱՆԱՆՑ    ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ
(O(O(O(Oգոստոսգոստոսգոստոսգոստոս    23, 2016)23, 2016)23, 2016)23, 2016)    

Ս. Աստուածածնի Վերափոխման իննօրեակին 
յաջորդող Երեքշաբթի օրը, այս տարի Օգոստոս 23
Հայց. Առաք. Եկեղեցին կը տօնէ Ս. Յովակիմի
Աննայի եւ Իւղաբեր Կանանց Յիշատակութեան
Յովակիմ եւ Աննա ծնողքն էին 
Աստուածածնին: Բարեպաշտ եւ 

Յովակիմը ծագումով Իսրայէլի տան արքայական
Յուդայի ցեղէն եւ Դաւիթի ազգէն,  իսկ Ս. Աննան՝ քահանայական 
զարմէ:  
 

 Աւանդութեան համաձայն՝ օր մը տաճարին մէջ ընծայ 
մատուցանելու ատեն քահանան կը պատուիրէ որ Յովակիմը 
շարքին վերջը կենայ, քանի որ անիկա անզաւակ էր: Ասկէ  
վշտացած` Յովակիմ դուրս կուգայ տաճարէն եւ անմիջապէս լեռը 
կը բարձրանայ` երդում ընելով, որ հոնտեղէն պիտի չ'իջնէ մինչեւ 
Աստուծմէ  այցելութիւն ստանայ: Աննա ամուսնոյն օրինակին 
հետեւելով նոյնպէս անդադար կ'աղօթէր: Աստուած լսեց անոնց 
աղօթքները եւ հրեշատակը  անոնց երեւցաւ՝ 
Աստուած անոնց զաւակ պիտի պարգեւէ եւ անոր անունը
պիտի ըլլայ համայն երկրի վրայ։ Ծնողքը կ'որոշեն իրենց զաւակը 
նուիրել Աստուծոյ: 
 

            Երբ լրացան օրերը, շնորհանունն Աննա ծնաւ
եւ անունը կոչեց Մարիամ, որ տարբեր ձեւերով կը 
տարբեր լեզուներու մէջ՝բարձրութիւն, տիրուհի, 
որոնք կը յարմարին մեր Տիրամօրը։  
 
ԻւԻւԻւԻւղաբեր կանայքղաբեր կանայքղաբեր կանայքղաբեր կանայք Յիսուսի չարչարանքներու, 
խաչելութեան ականատեսներն են: Անոնք Տիրոջ Յարութ
առաջին աւետաբերներն են: Եկեղեցւոյ կողմէ անn
«իւղաբեր», որովհետեւ Կիրակի  առաւօտեան գացին գերեզման
Յիսուսի մարմինը իրենց պատրաստած անուշահոտ
օծելու: Իրենց անձնուիրութեան շնորհիւ անnնք 
առաջինը տեսնելու Յարուցեալ Փրկիչը եւ 
առաքեալներուն: Անոնք նաեւ խմբովին ներկա
Հոգեգալուստին վերնատանը մէջ եւ առաքեալներու 
Սուրբ Հոգիի շնորհները: 

ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ՝ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ՝ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ՝ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ՝    
    

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ    ՕՐՕՐՕՐՕՐ 

Ս. Աստուածածնի Վերափոխման իննօրեակին 
օրը, այս տարի Օգոստոս 23-ին, 

Ս. Յովակիմի  ու Ս. 
Յիշատակութեան Օրը: 

ծնողքն էին Ս. Մարիամ 
 մեծահարուստ 

արքայական զարմէն էր՝ 
իսկ Ս. Աննան՝ քահանայական 

րին մէջ ընծայ 
մատուցանելու ատեն քահանան կը պատուիրէ որ Յովակիմը 
շարքին վերջը կենայ, քանի որ անիկա անզաւակ էր: Ասկէ  
վշտացած` Յովակիմ դուրս կուգայ տաճարէն եւ անմիջապէս լեռը 
կը բարձրանայ` երդում ընելով, որ հոնտեղէն պիտի չ'իջնէ մինչեւ 

ամուսնոյն օրինակին 
Աստուած լսեց անոնց 

՝ յայտնելով որ 
անունը երանելի 

որոշեն իրենց զաւակը 

ծնաւ իր դուստրը, 
 ստուգաբանուի 
, լուսաւորեալ, 

, թաղման եւ 
նք Տիրոջ Յարութեան 

nնք կը կոչուին 
գացին գերեզման` 

Յիսուսի մարմինը իրենց պատրաստած անուշահոտ իւղերով 
նք արժանացան 

եւ յայտնեցին 
նք նաեւ խմբովին ներկայ էին 

ու հետ ստացան 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----    REQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICE
Եւս առաւեԵւս առաւեԵւս առաւեԵւս առաւել յիշեա Տէր զհոգլ յիշեա Տէր զհոգլ յիշեա Տէր զհոգլ յիշեա Տէր զհոգ

    
Երջանկայիշատակ Վազգէն Ա

His Holiness Vazken I, Catholicos of all Armenians 
 

Մարալ Հայթամ                                             
Արմեն Սաֆարյան                                         
Գրիգոր Իչլիաթէշի                                      
Խաչեր Իչլիաթէշի                                          
Քերիմ Քերիմ                                                   
Քերիմ եւ Մարաշլեան ընտանիքներու ննջեցելոց
The deceased members of Kerim and Marashlian families
Ատրուշան Մուշլուեան                                 
Եւփիմէ Մուշլուեան                                       
Մարիօ Կիւմիւշճեան                                     
Պերճ Կիւմիւշճեան                                        
Յակոբ Գալաշեան                                          
 
Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ 
ողբացեալներ  Մարալ ՀայթամիՄարալ ՀայթամիՄարալ ՀայթամիՄարալ Հայթամի     յիշատակին` իր
կողմէ: 
 
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for late 
Maral Haitham Maral Haitham Maral Haitham Maral Haitham  by her  loved ones. 
 

Սրբէ՛ մեր միտքը, 
պատուիրաններու 
Վերստին մեր մէջ 
իմաստութիւնը, որ բոլոր
տալ խոստացած էիր, 
ճշմարտապէս ճանչնանք
նոյն իմաստութեամբ
փառաւորենք ամենասուրբ
յաւիտեանս յաւիտենից

REQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICE    
լ յիշեա Տէր զհոգլ յիշեա Տէր զհոգլ յիշեա Տէր զհոգլ յիշեա Տէր զհոգին...ին...ին...ին...    

    
Ա. Վեհափառ Հայրապետի 

, Catholicos of all Armenians  
 

                                Maral Haitham 
Արմեն Սաֆարյան                                         Armen Safaryan 

                                  Krikor Icliates 
                                Hacher Icliates 

                                                   Kerim Kerim 
Քերիմ եւ Մարաշլեան ընտանիքներու ննջեցելոց 

deceased members of Kerim and Marashlian families 
                                 Adrushan Mushluyan 

                                       Yevpimeh Mushluyan 
                                     Mario Gumushdjian 

                                        Berdj Gumushdjian 
                                          Hagop Kalashian 

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ 
իշատակին` իր հարազատներու 

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

ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ    

, ո՜վ Տէր, եւ աստուածային 
 հնազանդութեան յորդորէ: 

 արծարծէ այն երկնապարգեւ 
բոլոր յաւիտեաններէն առաջ մեզի 

, որպէսզի այդ իմաստութեամբ 
ճանչնանք Հայրը եւ Որդին եւ քեզ, եւ 

իմաստութեամբ մե՛նք փառաւորուինք, ու 
ամենասուրբ Երրորդութիւնը, 

յաւիտենից: Ամէն: 



ՍՈՒՐԲՍՈՒՐԲՍՈՒՐԲՍՈՒՐԲ    ԵՐԵՄԻԱԵՐԵՄԻԱԵՐԵՄԻԱԵՐԵՄԻԱՅՅՅՅ    ՄԱՐԳԱՐէԻՄԱՐԳԱՐէԻՄԱՐԳԱՐէԻՄԱՐԳԱՐէԻ    ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ
((((Օգոստոս 25, 2016)Օգոստոս 25, 2016)Օգոստոս 25, 2016)Օգոստոս 25, 2016)    

Հայ Առաքելական Եկեղեցին Երեմիայ մարգարէի 
յիշատակը կը տօնէ 
Վերափոխման տօնին  յաջորդող երկրորդ 
Հինգշաբթի օրը:Երեմիայ մարգարէն 
Կտակարանի մեծագոյն դէմքերէն է եւ 

Աստուածաշունչի չորս մեծ մարգարէներէն
(«Երեմիայ» անունը կը նշանակէ 

բարձրացնէ»): Երեմիայ ծնած է Երուսաղէմէն ոչ շատ հեռու 
գտնուող Անաթովթ գիւղը: Անոր հայրը՝ Քեղկիան, քահանայ էր: 
Երեմիան քարոզած եւ ապրած է Երուսաղէմ: Երիտասարդ 
տարիքէն Աստուծոյ կողմէ կանչուած ըլլալով` 
կեանքի բոլոր վայելքներէն ու սրտի խորին նուիրումով ծառայած է 
իր մարգարէական կոչման: Աստուած ըսաւ անոր.  

«Ահա իմ խօսքերս քու բերանդ դրի։ 
 Նայէ՛, ես այսօր քեզ ազգերու վրայ  
Եւ թագաւորութիւններու վրայ կայնեցուցի, 
Որպէս զի խլես ու փլցնես եւ կորսնցնես ու աւերես,
Նաեւ շինես ու տնկես» (Երեմ. 1:9-10): 

 Իր ազգի անդառնալի մոլորուած ընթացքին պատճառաւ ան 
ճշմարիտ աստուածպաշտութիւն կը քարոզէր, որպէսզի մարդիկ 
փոխեն իրենց ընթացքը, իրար հետ արդար եւ ուղիղ ապրի
Կռապաշտութեան եւ կեանքի դժուարութիւներու մէ
ժողովուրդը չէր հասկնար անոր, մինչդեռ 
մարգարէանար Երուսաղէմի ու Տաճարի կործանման
համարձակ խօսքերու համար Երեմիայ  բանտարկուեցաւ
մը մէջ: Երեմիայ Մարգարէն գրած է Հին Կտակարանի կարեւոր 
գիրքերէն՝ «Մարգարէութիւն Երեմիոյ», «Ողբք Սրբոյն Երեմիայ 
մարգարէի»: 

 
COMMEMORATION OF THE PROPHET JEREMIAHCOMMEMORATION OF THE PROPHET JEREMIAHCOMMEMORATION OF THE PROPHET JEREMIAHCOMMEMORATION OF THE PROPHET JEREMIAH

The Holy Prophet Jeremiah, one of the four great Old Testament 
prophets, was son of the priest Helkiah from the city of Anathoth near 
Jerusalem. He  lived 600 years before Christ, under the Israelite king 
Josiah and four of his successors. He was called to prophetic service at the 
age of fifteen, and Lord promised to be always with him and to watch 
over him. “Behold, I have put My words into your mouth. Behold, I have 
appointed you this day over nations and kingdoms, to root out and to 
pull down, to destroy and to rebuild, and to plant” (Jer. 1:9

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ    ՕՐՕՐՕՐՕՐ    

րեմիայ մարգարէի 
Աստուածածնի 

Վերափոխման տօնին  յաջորդող երկրորդ 
մարգարէն Հին 

Կտակարանի մեծագոյն դէմքերէն է եւ 
ունչի չորս մեծ մարգարէներէն մին 

անունը կը նշանակէ «Աստուած կը 
Երեմիայ ծնած է Երուսաղէմէն ոչ շատ հեռու 

գտնուող Անաթովթ գիւղը: Անոր հայրը՝ Քեղկիան, քահանայ էր: 
Երեմիան քարոզած եւ ապրած է Երուսաղէմ: Երիտասարդ 

 հրաժարած է  
ու սրտի խորին նուիրումով ծառայած է 

Որպէս զի խլես ու փլցնես եւ կորսնցնես ու աւերես, 

պատճառաւ ան 
ճշմարիտ աստուածպաշտութիւն կը քարոզէր, որպէսզի մարդիկ 

քը, իրար հետ արդար եւ ուղիղ ապրին: 
կեանքի դժուարութիւներու մէջ ապրող 

մինչդեռ Երեմեայ կը 
մի ու Տաճարի կործանման մասին: Իր 

բանտարկուեցաւ  ջրհորի 
Երեմիայ Մարգարէն գրած է Հին Կտակարանի կարեւոր 

Սրբոյն Երեմիայ 

COMMEMORATION OF THE PROPHET JEREMIAHCOMMEMORATION OF THE PROPHET JEREMIAHCOMMEMORATION OF THE PROPHET JEREMIAHCOMMEMORATION OF THE PROPHET JEREMIAH  
The Holy Prophet Jeremiah, one of the four great Old Testament 
prophets, was son of the priest Helkiah from the city of Anathoth near 
Jerusalem. He  lived 600 years before Christ, under the Israelite king 

siah and four of his successors. He was called to prophetic service at the 
Lord promised to be always with him and to watch 

into your mouth. Behold, I have 
ingdoms, to root out and to 

pull down, to destroy and to rebuild, and to plant” (Jer. 1:9-10).  

From that time for twenty
prophesied, denouncing 
true God and worshipping idols, predictin
devastating wars, and 
destruction of Temple. For that he was imprisoned. 
Under the Jewish king Zedekiah his prophecy was 
fulfilled, when 

slaughtered many people, carried off a remnant 
Jerusalem was pillaged and destroyed. Nebuchadnezzar released the 
prophet from prison and permitted him to live where he wanted. The 
prophet remained at the ruins of Jerusalem and bewailed his nation’s 
misfortune. Later he was taken to Egypt by force
he continued to rebuke his fellow exiles. According to a tradition, 
in Egypt, Jeremiah prophesied that the King of Babylon would invade 
Egypt and annihilate the Jews living there. For this h
death by his exasperated fellow countrymen
250 years later, Alexander the Great transported the relics of Prophet 
Jeremiah to Alexandria. The Prophet Jeremiah wrote his Book of 
Prophecies and also the Book of Lamentations about the de
Jerusalem and the Exile. (www.oca.org
 

ԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐ    ԹԷԹԷԹԷԹԷ............................................................................    
Հայ եկեղեցին տարուոյ մէջ ունի  
սուրբերու յիշատակութեան 128 օրեր: 
Անոնցմէ 113-ը ուտիքի օրեր են, իսկ 15 
օրերը` պահքով: Սուրբերու յիշատակը 
ամիսներու հաստատուն օրերով չի 
տօնուիր, այլ շարժական է: Սուրբերու  
յիշատակը սովորաբար կը տօնուի Երկուշաբթի, Երե
Հինգշաբթի եւ Շաբաթ օրերուն:  

DID YOU KNOW?....................DID YOU KNOW?....................DID YOU KNOW?....................DID YOU KNOW?....................    
Our church observes the saints' days on a seven
during the year we have saints' feasts 
days, a total of 128 days or a day or two less owing to the variability of 
feast days. Saints with feast days have been taken from the Old 
Testament as well as from the first five centuries of Christianity. Since 
those times, few saints have been added exclusive of those of the 
Armenian Church. Saints' commemorations can take place only on 
Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday.

    

From that time for twenty-three years Jeremiah 
, denouncing his people for abandoning the 

true God and worshipping idols, predicting sorrows and 
devastating wars, and the fall of Jerusalem and the 
destruction of Temple. For that he was imprisoned. 
Under the Jewish king Zedekiah his prophecy was 

, when Nebuchadnezzar invaded and  
slaughtered many people, carried off a remnant into captivity, and 
Jerusalem was pillaged and destroyed. Nebuchadnezzar released the 
prophet from prison and permitted him to live where he wanted. The 
prophet remained at the ruins of Jerusalem and bewailed his nation’s 

Egypt by force by Jews. Even in Egypt 
he continued to rebuke his fellow exiles. According to a tradition, while 

Jeremiah prophesied that the King of Babylon would invade 
late the Jews living there. For this he was stoned to 

ted fellow countrymen. There is a tradition, that 
250 years later, Alexander the Great transported the relics of Prophet 

The Prophet Jeremiah wrote his Book of 
Prophecies and also the Book of Lamentations about the desolation of 

oca.org)  

յ մէջ ունի  
սուրբերու յիշատակութեան 128 օրեր: 

ը ուտիքի օրեր են, իսկ 15 
օրերը` պահքով: Սուրբերու յիշատակը 

տուն օրերով չի 
ժական է: Սուրբերու  

րաբար կը տօնուի Երկուշաբթի, Երեքշաբթի, 

saints' days on a seven-day, weekly basis. Thus 
during the year we have saints' feasts with 113 non-fasting and 15 fasting 
days, a total of 128 days or a day or two less owing to the variability of 
feast days. Saints with feast days have been taken from the Old 
Testament as well as from the first five centuries of Christianity. Since 

few saints have been added exclusive of those of the 
Armenian Church. Saints' commemorations can take place only on 
Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. (www.armenianchurch.org)  



    

COMMEMORATION COMMEMORATION COMMEMORATION COMMEMORATION OF STS.JOACHIM AND ANNA OF STS.JOACHIM AND ANNA OF STS.JOACHIM AND ANNA OF STS.JOACHIM AND ANNA 
AND OILAND OILAND OILAND OIL----BEARING WOMENBEARING WOMENBEARING WOMENBEARING WOMEN    

This  Armenian  Apostolic  Church  
commemorates  the memory of  St. Joachim and 
Anna together with the Oil-Bearing Women on 
Tuesday August 23. 
According to the tradition, St. Joachim was a 
descendant of King David, and St. Anna was the daughter of a priest. 
Nazareth there lived a rich and pious couple, Joachim and Anne. They 
were childless. When on a feast day Joachim presented himself to offer 
sacrifice in the temple, the priest asked him  to stand at the end, as he 
was childless. Upset Joachim left the temple and climbed up the 
mountains, vowing not to come down until he receives a divine message 
from God. Having learned the reason of the prolonged absence of her 
husband, Anna also devoted herself to prayer. God answered their 
prayers and the Angel of God brought the message, that God will grant 
them a child whose name will be known to the world. 
was born, the joyful parents named their daughter  Mary, which means 
"Illuminated"  and decided to devote her to the Church. 
 
The oilThe oilThe oilThe oil----bearing womenbearing womenbearing womenbearing women are the first to give the good tidings of the 
Resurrection of our Lord. They followed Christ during the time of His 
earthly mission and crucifixion. The church calls them "Oil
Women" because on Sunday morning after the crucifixion and burial of 
our Lord Jesus Christ it was them that went to  the tomb to anoint the 
body of Christ with aromatic witnessed the Risen God and told about it 
to Apostles. They were in the attic during feast of Pentecost and together 
with the Apostles received the graces of the Holy Spirit.  
    

Reminder:Reminder:Reminder: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 ($60.00 for adults 
and $30.00 for students 18years and older) at their earliest 
convenience. 
New Members:New Members:New Members: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.    

OF STS.JOACHIM AND ANNA OF STS.JOACHIM AND ANNA OF STS.JOACHIM AND ANNA OF STS.JOACHIM AND ANNA     

Anna was the daughter of a priest. In 
Nazareth there lived a rich and pious couple, Joachim and Anne. They 
were childless. When on a feast day Joachim presented himself to offer 

the priest asked him  to stand at the end, as he 
emple and climbed up the 

mountains, vowing not to come down until he receives a divine message 
Having learned the reason of the prolonged absence of her 

God answered their 
brought the message, that God will grant 

a child whose name will be known to the world. When the child 
was born, the joyful parents named their daughter  Mary, which means 

 

are the first to give the good tidings of the 
Resurrection of our Lord. They followed Christ during the time of His 
earthly mission and crucifixion. The church calls them "Oil-Bearing 
Women" because on Sunday morning after the crucifixion and burial of 

r Lord Jesus Christ it was them that went to  the tomb to anoint the 
body of Christ with aromatic witnessed the Risen God and told about it 
to Apostles. They were in the attic during feast of Pentecost and together 

 

HTAC Parish Council would like to thank all 
our members for your continuous financial and moral 
support. We encourage our existing members to consider 

($60.00 for adults 
00 for students 18years and older) at their earliest 

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 

 

ԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐ    ԹԷԹԷԹԷԹԷ............................................................................    
Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութեան  
«Ազգային հերոսի»  կոչումին առաջին անգամ ըլլալով 
արժանացած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգէն Ա Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
ազգային եւ  հոգեւոր արժէքներու 
գործին բերած իր  բացառիկ ծառայութիւններու
Հայրենիքի շքանշանի հետ միասին
Հայրապետին  շնորհուած է 1994 թ. Յուլիս 28
նախագահ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի կողմէ
 
DID YOU KNOW?...............DID YOU KNOW?...............DID YOU KNOW?...............DID YOU KNOW?...............    
The first recipient of the highest title of newly independent
Armenia, 'The National Hero of Armenia', 
Holiness Vasken I, Supreme Patriarch and  Catholicos of 
all Armenians. The Pontiff  was awarded with  the title and 
'The Order of Motherland' on 28 July 1994
outstanding services in the preservation and 
national and spiritual values. 
    

    

Երբ դուն աղօթես ուրիշներու համար, Աստուած աղօթքդ 
կը լսէ եւ կ'օրհնէ զանոնք: Յետեւաբար, երբ դու
ես եւ ուրախ, գիտցիր, թէ մէ
 
When you pray for someone, God listens to your prayers and 
blesses those for whom you pray
are safe and happy, remember, that somebody else had prayed 
for you as well.         
    
    

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
ԻվէթԻվէթԻվէթԻվէթ    ՓանոսեանՓանոսեանՓանոսեանՓանոսեան

 

Խորանի Ծաղիկները
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կախ Հայաստանի Հանրապետութեան  
կոչումին առաջին անգամ ըլլալով 

արժանացած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգէն Ա Ծայրագոյն 
նայն Հայոց Կաթողիկոսը՝ հայոց 

քներու ստեղծման եւ պահպանման 
գործին բերած իր  բացառիկ ծառայութիւններու համար: 
Հայրենիքի շքանշանի հետ միասին սոյն կոչումը Վեհափառ 
Հայրապետին  շնորհուած է 1994 թ. Յուլիս 28-ին՝ ՀՀ առաջին 

Պետրոսեանի կողմէ: 

The first recipient of the highest title of newly independent 
Armenia, 'The National Hero of Armenia',   was His 

me Patriarch and  Catholicos of 
was awarded with  the title and 

on 28 July 1994 for his 
outstanding services in the preservation and creation of 

ներու համար, Աստուած աղօթքդ 
կը լսէ եւ կ'օրհնէ զանոնք: Յետեւաբար, երբ դուն ապահով 
ես եւ ուրախ, գիտցիր, թէ մէկն ալ աղօթած է քեզի համար: 

you pray for someone, God listens to your prayers and 
blesses those for whom you prayed for. Therefore, when you 

safe and happy, remember, that somebody else had prayed 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 
ՓանոսեանՓանոսեանՓանոսեանՓանոսեան    եւեւեւեւ    ընտանիքընտանիքընտանիքընտանիք    

Ծաղիկները՝ 
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