Փետրուար 26,
26, 20172017- February 26,
26, 2017
ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Ճաշու Ընթերցուածներ

Ես.
58:1--14,
Հռովմ.. 13:11
13:11--14:23
14:23,, Մատթ
Մատթ.. 6:1Ես. 58:1
14, Հռովմ
6:1-21
EVE OF THE GREAT LENT
Synaxis Readings

58:1--14; Romans 13:11
13:11--14:2
14:233; Matthew 6:1
6:1--21
Isaiah 58:1

«Բայց դո՛ւն՝ երբ ծոմ պահես՝ օծէ՛ գլուխդ ու լուա՛ երեսդ, որպէսզի չերեւնաս
մարդոց՝ ծոմ պահողի պէս, հապա քու Հօրդ՝ որ գաղտնի տեղ կը գտնուի: Եւ քու
Հայրդ՝ որ կը տեսնէ գաղտնիքը, պիտի հատուցանէ քեզի
քեզի»: (Մատթ
Մատթ. 6:17-18)
'But when
hen you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be
obvious to others that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and
your Father, who sees what is done in secret, will reward you
you'.(Matthew
Matthew 6:17-18)
___________________________________________________________
920 Progress Avenue, Tor
Toronto,
onto, ON M1G 3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........
Յարութիւն Արթին Միչօղլուի

Harutyun Artin Micoglu

Պօղոս Գասապի

Bogos Kasap

Արտուշ Տէր Ղազարեանի

Artoush Derghazarian

Գարուշ Մելքոնյանի

Garoush Melkonyan

Արուսեակ Ալեանաքի

Arusyak Alyanak

Գառնիկ Պերպերեանի

Garnik Berberyan

Հերիքնազ Յովսէփեանի

Heriknaz Hovsepian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն`
ողբացեալներ Յարութիւն Արթին Միչօղլուի, Պօղոս Գասապի, Արտուշ
Տէր Զաքարեանի եւ Գարուշ Մելքոնյանի յիշատակին` իրենց
հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy
gy coffee & cookies will be served for late Harutyun
Artin Micoglu, Bogos Kasap,
Derzagharian, Garoush Melkonyan
Kasap Artoush Derzagharian
Melkonyan by
their loved ones.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Միչօղլու ընտանիք՝
Յարութիւն Արթին Միչօղլուի յիշատակին
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

"Ann's Flowers "
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by

Micoglu Family
memory
In mem
ory of Harutyun Artin Micoglu
Altar Flowers provided by

"Ann's Flowers "
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94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY
CHANGE OF DATE NOTIFICATION
Յարգարժան անդամներ,
Ս.Ե.Հ.Ա. եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը եւ Ծխական
Խորհուրդը այսու կը տեղեկացնեն ձեզ, որ 94
94-րդ Տարեկան Անդամական
Ժողովը, որ տեղի պիտի ունենար Մարտ 5, 2017
2017-ին,
ին, կամքէ անկախ
պատճառներով յետաձգուած է: 94
94-րդ
րդ Տարեկան Անդամական Ժողովի
նոր թուականը նշանակուած է
Կիրակի, Մայիս 7, 2017
2017--ին:
Dear HTAC members,
The Pastor and the Parish Council of the Holy Trinity Arm
Armenian
enian Church would
like to inform you that the 94th Annual Membership Meeting scheduled to
take place on Sunday, March 5, 2017 has been postponed, for the reasons
beyond our control. The Annual Membership Assembly date has been moved
to
Sunday May 7, 2017.
2017.
We thank you in advance for your understanding in this regard.

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԵՒ ՄԵԾ ՊԱՀՔ
Պահքերու
Պահքերուն
նախորդ
օրերը
(բացառութեամբ
օրապահքերու) կը կոչուին «բարեկենդան
բարեկենդան», իսկ Մեծ
Պահքի

բարեկենդանը

կը

կոչուի

ԲՈՒՆ

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ: Բարեկենդան կը նշանակէ Բարի
կենդանութիւն, այսինքն` բարի եւ անհոգ կեանք, որ կը
պատկերէ Ադամի եւ Եւայի վայելած երանաւէտ
երանաւէ կեանքը
Եդեմական պարտէզին մէջ: Բուն Բարեկենդանը, նաեւ կենդանական եւ
ճոխ ուտելիքներու վերջին օրն է:
Հայց. Առաք. Սուրբ Եկեղեցւոյ տօնա
տօնացոյցի
ցոյցի համաձայն այս տարի Կիրակի 26
Փետրուարը Բուն Բարեկենդան է, իսկ յաջորդ օրը՝ Երկուշաբթի 27
Փետրուարը՝ Մեծ Պահքի առաջին օրն է՝ սկիզբը Մեծի Պահոց:
3

Մեծ Պահքը կը տեւէ 48 օրեր, Բարեկենդանէն մինչեւ Սուրբ Յարութեան (
Սուրբ Զատիկի) տօնը: Պահքի առաջին 40 օրերը կը խորհդանշեն ,
անապատի
պատի մէջ Յիսուս Քրիստոսի քառասնօրեայ ծոմապահութեան,
ապաշխարութեան եւ աղօթքի
ղօթքի շրջանը: Քառասնօրեայ
նօրեայ պահքին կը յաջորդէ
մէկ շաբթուայ պահքի շրջան մը եւս, որ է Աւագ Շաբաթը:
Մեծ Պահքի 24-րդ օրը Միջինք կը կոչուի եւ միշտ Չորեքշաբթիի կը
զուգադիպի: Հարկ է նշել, որ Միջինքի օրը Պահքը չի լուծուիր: Պահքի
շրջանին կ'օգտագործուին զուտ բուսական ծագում ունեց
ունեցող
ող սննդամթերք եւ
ուտելիքի սահմանափակումին զուգահեռ կը հրաժարին նաեւ մոլի
սովորութիւններէն:
Մեծ պահքը ունի եօթ
թ կիրակիներ, Բուն Բարեկենդան, Արտաքսման
Կիրակի,
ակի, Անառակ Որդիի Կիրակի, Տնտեսի Կիրակի, Անիրաւ Դատաւորի
Կիրակի, Գալստեան Կիրակի , Ծաղկազարդ:

PAREGENT
PAREGENTAN
AN AND THE GREAT LENT
The days before fasting (with the exception of day log
fasts) are called Paregentan, and the day before the Great
Lent is called Poon Paregentan. Poon Paregentan is
celebrated on Sunday, the day before Lent begins
begins, this
year on February 26th. Similar to the Western traditions
of Mardi Gras or Carnival, it is a day during which people are encouraged to have
fun and eat and drink merrily prior to fasting. Itt symbolizes the life of Adam and
Eve in the garden of Eden, before they sinned aand
nd were exiled. Paregentan comes
from two words - pari which means “good” and gentani, which means “alive” or
“living”.
The first 40 days of fasting symbolize the 40 days period of praying, fasting and
repentance of our Lord Jesus Christ in the desert. Following the 40 days long fast
there is a weeklong fast during the Holy week as well. This is why the Great Lent
lasts for 48 days.
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In the early years of church, the

Lenten traditions hardly permitted the

consumption of any food besides bread and salt. Therefore, the Armenian Church
sometimes refers to the Lent as Aghouhatzk, meaning "salt and bread". Over
time, Lenten rules have changed to allow other food, as long as it did not derive
from animals (meat, milk, dairy, eggs etc.), with the exception of honey. People,
who were fasting, were now permitted

to consume only vegetarian food.

Alcoholic beverages were also forbidden. Often people think that fasting is only
the rejection of animal food,, but in reality, first of all it is a time of abstinence not
only from food, but also from bad habits, thoughts and behavior,, as well as time to
repent and pray and lead a virtuous life.
The 24th day or the of Great Lent, which always falls on a Wednesday, is called
Mijink. It marks, that the first half of G
Great
reat Lent has already passed. This year
Mijink is on March 2. Please note, that the fasting is not broken on Mijink.
Great Lent has seven Sundays and each Sunday has a special meaning: Eve of
Great Lent (Poon Paregentan)
Paregentan), Sunday of Expulsion, Sunday of thee Prodigal Son,
Sunday of the Stewart, Sunday of the Judge, Sunday of Advent and Palm Sunday.
Sunday
ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞.........................
ԹԷ՞
Հին եկեղեցւոյ կանոններու համաձայն Մեծ Պահքի շրջանին
արգիլուած էին պսակադրութիւնները եւ մատաղը: Սակայն
Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի շրջաբերականով, խիստ
անհրաժեշտութեան պարագային, բացառութեամբ Աւագ
շաբթուայ՝ թույլատրուեցաւ պսակադրութիւն կատարել Մեծ
Պահքի շրջանի Շաբաթ եւ Կիրակի օրերուն միայն: (Source:
www.qahana.am)
DID YOU KNOW?.....................
KNOW?.....................
According to the terms of the ancie
ancient
nt church, during the period of Great Lent
it was forbidden to perform the sacrament of marriage and sacrifice offerings.
However , by the encyclical of late Catholicos
atholicos of all Armenians Vazken I, in
cases of strict necessity, it was permitted to perform ma
marriages
rriages only on
Saturdays and Sundays of the Lent period, with the exception of the Holy
week.
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ՊԱՀՔԻ ԽՈՀԱ
ԽՈՀԱՆ
ՆՈՑ - LENTEN KITCHEN
The Great Lent is approaching and the Christian world is preparing for the
season of fasting and self-reflection.
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 and to pass on their art of cooking
mastered throughout the years of cooking for their families. 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. Our first recipe is provided by a very well
respected members of our church and a beloved mother and a grandmother.
RED KIDNEY BEAN SOUP
Ingredients
• 1 cup dried red kidney beans ( you can use canned beans as well)
• 0.5 cup of vermicelli (egg free)
• 2 small or 1 large onion finely diced
• 1/3cup of olive oil
• 1tsp. turmeric
• 0.5 tsp. cayenne pepper
• 2 tbsp. dried mint
• salt & pepper to taste
Preparation
•
•
•
•

•

•

•

Cover the dried beans with cold water and soak overnight in a cool place.
Discard thee soaking water and rinse thoroughly.
Put the beans in a pan and cover with 4 cups of cold water.
Bring to a rapid boil for 5 minutes, then leave to simmer for 60 to 90
minutes until the beans are tender.
When the beans are cooked, add salt and vermicelli and cook another 5
minutes.
In a frying pan put the olive oil and onions
onions. Fry onions until golden. Add
in the turmeric, cayenne pepper, black pepper, dried mint and fry for
another 2 minutes.
Add the fried onion mixture to cooked beans and stir well. Garnish with
fresh cilantro leaves and serve
serve.
Բարի ախորժակ
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LENTEN 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 spec
special
ial recipe in
our Sunday Bulletin, please call the church office at 416416
431-3001
3001 ext. 222 to submit.

ՊԱՀՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Եկեղեցական տօնացոյցի համաձայն տարին կը
բաժնուի
նուի տօնական եւ պահոց օրերու: Պահոց 158
օրերը մեծ մասամբ օրապահքեր եւ շաբաթապահքեր
են: Տարու
Տարուայ բոլոր Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը,
օրերը ի
յիշատակ Յիսուս Քրիստոսի մատնութեան եւ
չարչարանքներու ու խաչելութեան պահքի օրեր են:
Ամենաերկարատեւ պահքը Մեծ Պահքն է, որ կը տեւէ
48 օրեր:
Եկեղեցական աւանդութեան համաձայն գոյութիւն ունին երեք տեսակի
պահքեր: Առաջինը սովորական
ովորական պահքն է, որու ընթացքին կը
հրաժարինք կենդանական ծագում ունեցող սնունդէն (բացառութեամբ
մեղրի) եւ ոգելից խմիչքներէն: Երկրորդը՝ սրբապահքն է, որու ընթացքին
կը հրաժարինք նոյնիսկ բուսական ծագումով ուտելիքներէն՝
բաւարարուելով միայն աղ ու հացով: Պահքի եր
երրորդ տեսակը
ծոմապահութիւնն է, երբ բոլորովին կը հրաժարինք սնունդէն եւ ջուրէն:
TYPES OF FASTING
The practce of fasting was stipulated back in the garden of Eden and was the
first commandment given by God to Adam: ‘You may freely eat of every tree of
the garden; but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not
eat..." (Genesis 2.16).
According to the church calendar, a year is divided into holidays and fasting
days. Most of the 158 days of fasting are short, day long fasts and weeklong
fasts as well. Wednesdays and Fridays throughout the year are fasting days in
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memory of the betrayal and sufferings and crucifixion of our Lord Jesus Christ.
The longest fast is the Great Lent. According to church tradition, there are
three types of fasting. The first is the fast, when we abstain from the food of
animal origin (except honey) and alcohol. The second type of fasting,
fasting in
Armenian also called fast of saints, permits the use of bread and salt only. And
the third type of fasting, dsom
som ((Ծոմ), is the refusal of all types of food and
even water.
THE POWER OF FASTING (Mark 9:14
9:14--29)
When the diciples could not cast out the evil spirit, that
was possessing a boy for years, his father came to Jesus
and pleaded to free his son from demon. The demon
robbed
bed his son of speech and it seized him, threw him to
the ground and made him rigid. The boy was brought to
Jesus. When the impure spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a
convulsion. Jesus rebuked the impure spirit and commanded it to leave and
a never
come back. Later, his disciples asked him privately, “Why couldn’t we drive it
out?” He replied, “This kind can come out only by prayer and fasting”.
fasting”. (Mark 9:29)
Ingridient

THE HOLY TRINITY ARMENIAN APOSTOLIC
CHURCH
Cordially invite
invites all the faithful parishioners
during the Lenten Period to partake in the

PEACE & REST SERVICES
Which will take place every Wednesday at 8:00 P
PM
The first Peace and Rest service will take place on
Wednesday March1, 2017 at 8:00 pm

SUNRISE SE
SERVICES
Every Thursday at 10:30 AM
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CHURCH EVENTS
Tuesdays &
Fridays

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

Every
Tuesday

Bible Study Sessions in English at 8:00pm
Led by Deacon Darious Gumushdji
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
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
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 tthe
he church lobby.
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 aannual
Membership dues for the year 2017 ($
($70.00 for adults and
$30.00 for students 18years and older).
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 informatio
information
n contact the church
office during the week at (416)431
(416)431-3001.
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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 rrevelation of Christ
WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE
LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU SAY:
Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո:
Heeshestzeh Der zamen
zamenayn Badarakus koh.
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS:
Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս
քո ի բարիս նա կատարեսցէ:
Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus
koh ee parees na gadarsestseh.
May the Lord grant you accordin
accordingg 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
Օրհնեցից ըզ Տէր 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

13

