Յունիս 11,
11, 2017 - June 11,
11, 2017
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ
REMEMBERANCE OF PROPHET ELIJAH
Ճաշու ընթերցուածներ
Գ. Թագ. 18:29-46; Դ. Թագ. 2:1
2:1-15; Յակոբոս 5: 16-20; Ղուկ. 4: 25-3
25
Synaxis readings
III Kings 18:29-46;
46; VI K
Kings 2:1-15; James 5:16-20;
20; Luke 4:25-30
4:25

«Զգուշացէ՛ք որ ո՛չ մէկը որսայ ձեզ փիլիսոփայութեամբ եւ ունայն
խաբէութեամբ, մարդոց աւանդութեան ու աշխարհի սկզբունքներուն
համաձայն, եւ ո՛չ թէ Քրիստոսի վարդապետութեան համաձայն....»:
համաձայն
(Կող. 2:8)
“See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy,
which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world
rather than on Christ..” (Col. 22:8)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
920 Pro
Progress
gress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com

1

IMPORTANT
Please note, that there will be no service at church next Sunday, June 18, 2016.
There will be an outdoor
or prayer service followed by our annual Father's Day
church picnic at Milne Conservation Park
Park.
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............
Նելլի Ամիրխանեանի

Nelly Amirkhanyan

Վարդան Իմաստունեանի

Vartan Imasdounian

Ալպէր Նորատունկեանի

Alber Nouradoungian

Մերիէն (Գոճոյեան)Մարտիկեանի
յեան)Մարտիկեանի

Mari Ann (Kojoian) Mardigian

Էլմաս Հերմինէ Մերզիթուն

Elmas Hermine Merzitun

Հրանտ եւ Սօնա Կիւլէսէր

Hrant & Sona Gulesser

Կիւլէսէր եւ Պալեան ընտանիքներու ննջեցելոց
The deceased members of Gulesser & Balian Families

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
հիւրասիրութիւ
ողբացեալներ Վարդան Իմաստունեանի եւ Մերիէն Մարտիկեանի
յիշատակին`իրենց հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Vartan
Imasdounian & Mary Ann Mardigian by their loved ones.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Սաթուրի ընտանիք
Խորանի Ծաղիկները՝

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

Satouri Family
Altar Flowers by

"Flowers of the World
World""
2

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ
Այս Կիրակի, Յունիս 11
11-ին,
Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղ
Եկեղեցւոյ
եցւոյ տօնացոյցի համաձայն՝
Եղիա Մ
Մարգարէի
արգարէի Յիշատակութեան օրն է: Եղիա
Մարգարէն
առանձնայատուկ
դեր
ունի
Հայաստանեայց եկեղեցւոյ սուրբերու դասին մէջ եւ
անոր յիշատակութիւնը կը տօնուի Հոգեգալստեան
Կիրակիին յաջորդող Կիրակի օրը:
Մարգարէ կը նշանակէ կանխասաց, կանխագուշակ:
Աստուածաշունչի մէջ Մարգարէները ապագան տեսնելու աստուածատուր
շնորհով օժտուած անձեր էին: Անոնք բացառիկ դեր ունեցած են Աստուծոյ
կամքը, խօսքը, կարգադրութիւններն ու հրահանգները մարդոց հաղորդելուն
մէջ:
Եղիա մարգարէն Հին Կտակա
Կտակարանի
րանի մեծ մարգարէներէն է եւ ապրած Ք.Ա.
9-րդ
րդ դարուն հաւատուրաց Աքաաբ թագաւորի ու անոր կռապաշտ Յեզաբէլ
թագուհիի օրով: Աստուծոյ հրամանով Եղիա կռապաշտութեան դարձած
Աքաաբ թագաւորին կը զգուշացնէ գալիք երաշտի մասին: Իր
մարգարէութիւնը կ'իրականանայ: Երեք տարի ետ
ետք
ք Եղիա վերստին կու գայ
Աքաաբի առջեւ ու աղօթքով՝ նախ կը վառէ իր ողջակէզի կրակը եւ յետոյ
յորդառատ անձրեւ կը բերէ՝ անգամ մը եւս հաստատելով ճշմարիտ
Աստուծոյ զօրութիւնը: Եղիա մարգարէն Աստուծոյ տնօրինութեամբ շատ
ուրիշ հրաշագործութիւններ ըրած է:
Աստուածաշունչի
նչի համաձայն Եղիա մարգարէն չէ մահացած, այլ Աստուծոյ
կողմէ երկինք առնուած է. «Երբ
Երբ անոնք (Եղիա եւ Եղիսէ) խօսելով կ'երթային,
ահա հրեղէն կառք մը եւ հրեղէն ձիեր երեւցան ու զանոնք իրարմէ զատեցին
ու Եղիա մրրիկով երկինք ելաւ
ելաւ»: (Դ Թագաւորաց 2:11): Նոր Կտակարանին
մէջ՝
ջ՝ Եղիա Մարգարէ Մովսէսին հետ կը յայտնուի Յիսուս Քրիստոսի
պայծառակերպութեանը:
REMEMBERANCE OF PROPHET ELIJAH
This Sunday June 11, the Armenian church celebrates the Remembrance of
Prophet Elijah. Elijah is one of the major prophets of the Old Testament and has a
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significant place amongst the rank of saints in Armenian and Eastern churches,
hence he is commemorated on the Sunday following the Pentecost.
Prophet Elijah lived in the 9th Century BC during the rule of
King Ahab and his wife Queen Jezabel. After Israelite King Ahab
married the princess Jezabel, he turned away from the True and
Only God and started worshiping idols was spreading idolatry
among his people. Elijah warned King Ahab about his doings
against God by prophesying about three years of drought. Then
God commanded Elijah to go away and stay in Kerith Ravine,
where he was fed by ravens and drank from the brook until it
dried out.
Elijah appeared before Ahab three years later and prayed to Almighty to send
down fire for his sacrificee and heavy rain to end the three year long drought.
drought
It is also told, that thanks to the divine grace, Prophet Elijah helped the widow in
Zarephath making so that her bowl wouldn’t run out of flour and her jar wouldn’t
run of oil, also restored the widow
widow’s dead son to life.
Elijah did not die, but by the Grace of God was taken to heaven (2 Kings 2:11). In
the New Testament he appears with Moses at the Transfiguration of our Lord Jesus
Christ.
ՏՕՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻ
ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ ԳԱՅԻԱՆԵԱՆՑ
ԳԱՅԻԱՆԵԱՆՑ ԿՈՅՍԵՐՈՒ
(Յունիս 112
2 եւ Յունիս 13, 2017)
2017
Ամէն տարի` Հոգեգալստեան տօնէն մէկ շաբաթ վերջ`
Երկուշաբթի եւ Երեքշաբթի օրերուն, Հայ Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին կը խնկարկէ Հռիփսիմեանց եւ
Գայիանեանց սուրբ կոյսերու յիշատակի տօնը:
Հայ
Առաքելական
Եկեղեցւոյ
աւանդաբանութեան
համաձայն Հռիփսիմեան
մեան եւ Գայիանեան կոյսերը
հռոմէացի կոյսեր էին, որոնք կ'ապրէին Հռոմի Ս. Պօղոս
կուսանոցը, Գայիանէ մայրապետի գլխաւորութեամբ:
Փախչելով Դիոկղետիանոս կայսեր հալածան
հալածանքներէն, որ
Հռիփսիմէի գեղեցկութենէն
նէն գէրո
գէրուած կը փորձէր բռնի ուժով
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ամուսնանալ անոր հետ: Կոյսերը ն
նախ կ'երթան Արեւելք, ապա Հայաստան:
Հոս անոնք կը հաստատուին Վաղարշապատ մայրաքաղաքի մօտ գտնուող
հնձանները: Տրդատ Գ արքան եւս, հմայու
հմայուած
ած Հռիփսիմէ կոյսի
գեղեցկութեամբ, կը ցանկա
ցանկայյ ամուսնանալ անոր հետ: Սակայն մերժուելով`
թագաւորը կը հրամայէ բոլոր կոյսերուն մահապատ
մահապատժի
ժի ենթարկել: Աս կը
պատահի Վաղարշապատ, 301 թ.` Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի` վիրապէն ելլելէն
քանի մը օր առաջ:
Հռիփսիմէն 32 ընկերուհիներու հետ կը նահատակուի Վաղարշապատի
հիւսիս-արեւելեան
արեւելեան կողմը, Մայրապետ Գայ
Գայիանէն`
ն` երկու ընկերուհիներու
հետ` հարաւային կողմը, իսկ կոյսե
կոյսերէն մէկը, որ հիւանդ
նդ էր` հնձանի մէջ: Այս
պատմութիւնը
ւնը մեզի աւանդած է Դ
Դ-Ե
Ե դարերու պատմիչ Ագաթանգեղոսը:
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ.......................
Ագաթանգեղոսը
հնձանի
մէջ
նահատակուած
կոյսի
անունը
չէ գրառած,
բայց աւանդութիւնը
անոր կոչած է Մարիանէ: Այդ նոյն
հնձանին մէջ Լուսաւորիչը տեսաւ
իր տեսիլքը, երբ երկինքէն
ինքէն «կաթեց
Տիրոջ լոյսի
շողերը,
եւ
իջաւ Միածինը»
ու
Մարիանէի
վկայարանը ստացաւ Ս. Շողակաթ
անունը:

ST. SHOGHAKAT CHURCH

DID YOU KNOW?....................
Historian Agatangeghos did not mention the name of the Virgin who was
martyred
red in the winepress, but it is believed to be Mariane
Marianeհ.. In this same winewine
press St. Gregory the Illuminator had his vision, where the rays of the Lord’s light
“dropped” from heavens. That is why Mariane
Marianeհ’s
’s shrine was named St. Shoghakat.
SAINTS HRIPSIME
HRIPSIME AND GAYANE AND THEIR COMPANIONS
On Monday and Tuesday before the Feast of St.
Gregory the Illuminator's Deliverance
eliverance from the Pit,
this year June 12 and 13, the Armenian Apostolic
Church commemorates the virgin saints Hripsime
and Gayane and their companions.
According to Armenian church traditions St.
Hripsime was a Roman nun of noble birth and
belonged to
o a convent of St. Paul in Rome led by
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Abbes Gayane. They left Rome and found refuge in Armenia hoping to escape the
Roman Emperor Diocletian, who vowed to marry one of the nuns, the beautiful
Hripsime. Upon their arrival to Armenia, the nuns settled outside the walls of
capital city of Armenia at that time Valarshabad, in an abandoned winepress. Being
notified about Hripsime by Emperor Diocletia
Diocletian,
n, King Tirdates III also became
captivated by her beauty and sought to wed her. But Hripsime refused his advances.
Enraged, the king had Hripsime and the other nuns imprisoned and tortured them
to death in the year 301, just days before the Deliverance ooff St. Gregory from the
pit.
St. Hripsime and her 32 companions were martyred in the north-east
north
of
Vagharshabad, Abbes Gayane and two other nuns in the southern side and one of
the nuns, that was sick and stayed behind was martyred in the wine-press.
wine
This
story is passed to us by the 4--5 century historian Agathangelos.
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ........
Հռիփսիմեանց եւ Գայիանեանց Ս.
Կոյսերու յիշատակութեան օրերուն
անոնց անունը կրող եկեղեցիներէն
ներս կը մատուցուի Ս. Պատարագ:
Այդ
օրերուն
Մայր
Աթոռի
գանձատունէն
սրբուհիներու
մասունքները թափորով կը տարուին
իրենց անունը կրող եկեղեցիները:
Ուխտաւոր
ւոր
հաւատացեալները
առիթը կ'ունենան ստանալու սուրբ մասունքներէն ճառագող օրհնութիւնը
եւ հայցելու անոնց բարե
բարեխօսութիւնը: Երկու տօներն ալլ ունին
ունի իրենց
նախատօնակը, որ կը կատարուի տօներու նախորդ օրը՝ երեկոյեան
ժամերգութենէն յետոյ՝ Ս. Կոյսերուն նուիրուած շարականներու
շարականներ
երգեցողութեամբ:
DID YOU KNOW?.....
On the feast days of both St.
t. Hripsime & her Companions ( this year June 12) and
a
St. Gayane (this year June 13), the Divine Liturgy is celebrated in churches bearing
their names . In the city of Echmiadzin, the saints' relicts are brought to St.
Hripsime & St. Gayane churches from the treasury museum of Mother See of
Holy Echmiadzin. Here the faithful pilgrims get the opportunity to receive the
blessings radiating from the holy relics and ask for Saints' intercession.
sion. Both feasts
have a special evening service, that is celebrated on the eve of each feast, where
the hymns dedicated to virgin saints are sung.
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ST. GAYANE CHURCH

ԿՈՅՍԵՐՈՒ ՎԿԱՅԱՐԱՆՆԵՐԸ
301
թ.
Վիրապէն
նոր
ելած
Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչը հողին կը յանձնէ 9 օր
անթաղ
մնացած
Հռիփսիմեանց
եւ
Գայիանեանց կոյսերու սուրբ նշխարհները,
որոնք անուշահոտութիւն կը բուրէին, իսկ
անոնց
նահատակութեան
տեղը կը
կառուցեն երեք փայտաշէն վկայարաններ.
վկա

• Ս. Հռիփսիմէի գերեզմանին վրայ
• Ս. Գայիանէի նահատակութեան տեղը
• Երրորդը` կոյսերու ապաստանած հնձանի մէջ` ուր հիւանդութեան
պատճառով մնաց անոնցմէ մէկը եւ հոն նահատակուեցաւ:
615-618 թթ. Կոմիտաս Ա. Աղցեցի կաթողիկոսը կը կերտէ Ս. Հռիփսիմէ
սքանչելի քարաշէն
ն վանքը, ինչպէս նաեւ կոյսերու նահատակութեան
փառաբանութեան համար կը գրէ «Անձինք նուիրեալք» շարականը:
Քարաշէն տաճար կը կառուցուի նաեւ Ս. Գայիանէի նահատակութեան
վայրը 632 թ., Եզր կաթողիկոսի ձեռնարկումով:
1694 թ. Կոյսերու բնակութեան վայրը` հնձանին տեղը կը վերակառուցուի
այսօրուայ Ս. Շողակաթ վանքը՝ Նահապետ Ա. Եդեսացի կաթողիկոսի օրով
եւ շոռոթեցի Աղամալ իշխանի բարերարութեամբ: Հայ եկեղեցին սահմանած
է նաեւ Շողակաթ վանքին նուիրուած տօն, որը կը նշուի Օգոստոս ամսուայ
առաջին
ին կէսին, Վերափոխումն Ս. Աստուածածնայ տօնին
տօնի նախորդող
Շաբաթ օրը:
Բոլոր երեք եկեղեցիներն
եղեցիներն ալ կը գտնուին Էջմիածնի մէջ
մէջ:
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ........
Դէպի Հայաստան
աստան գալու ճանապարհին, Հռիփսիմեանց
կոյսերէն ոմանք կը մնան Եդեսիա: Անոնցմէ մէկը`
Մանէն, կը մնայ Բարձր Հայքի Դարանաղեաց գաւառը
ու բնակութիւն կը հաստատ
հաստատէ Սեպուհ լերան վրայ,
քարայրի մը մէջ, զոր կոչուեցաւ Մանէի Այր:
Յետագային Մանէի այրին մէջ աոանձնացաւ ու իր
մահկանացուն կնքեց Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը:
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DID YOU KNOW?.....
On thier way to the land of Ararat some of the Hripsimian nuns stayed
in Edessa. One of them went to the Daranagheayts province of Uper
Hayk and started living a life of solitary prayer in one of the caves on
mount Sebuh. The cave was named ‘Mane’s Cave'. Later. St. Gregory
the Illuminator withdrew and lived in Mane's the remaining of his
days.
MONASTERIES OF VIRGIN SIANTS
When St. Gregory the IIlluminator
uminator was released from his 13 year long
imprisonment in Khor Virab in 301,, he collected and buried the scattered remains
of holy nuns. He also built wooden chapels over their relics:
• the first one was built on the tomb of St. Hripsime,
• the second on that of St. Gayane
• the third chapel was built on the tomb of the Virgin who was martyred in
the wine-press,
press, were the nuns were living.
•
The church dedicated to Saint Hripsime, was built by
Catholicos Gomidas in 615-618,
618, and it is considered to
be an architectural masterpiece. Catholicos Gomidas
also wrote the hymn 'Antsink Nviryalk' (Dedicated
Beings) in their memory.
By
y the direction of Catholicos E
Ezr, in the year 632 the
church of St. Gayane was erected
erected. Today a small
group of Armenian nuns live in the monastery of St.
Gayane and the order is called, "The Women’s
Monastery of the Mother See of Holy Etchmiadzin."

ST HRIPSIME CHURCH

The Shoghakat monastery was rebuilt in 1694 with the support of Catholicos
Catholi
Nahabed I Edessatsi
essatsi and generous contribution of noble Aghamal Shorotetsi.
Shorot
All three churches are located in the city of Etchmiadzin, Armenia, not far from
the Mother See of Holy Etchmiadzin and they are listed in the UNESCO World
Heritage Sites.
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DID YOU KNOW?................
On their way to Armenia, while passing the Mountain of
Varague, Hripsime buried the cross relic made from the true
Holy Cross. Later in 7th century the relic was found by a
miracle, and the Feast of the Holy Cross of Varague was
established in the Calendar of the Armenian Apostolic
Church, as one of the feasts dedicated to the Holy Cross.
REMINDER
HTAC Parish Council would like to thank all our members for
yourcontinuous financial and moral support. We encourage our
existing
ing 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
Membe
Meeting
($70.00
0.00 for adults and $30.00 for students 18years and older). Thank you.
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
hurch lobby on Sundays to obtain the membership application or
contact the church office during the week at 416
416-431-3001.
CHURCH EVENTS
Tuesdays &
Fridays
Every Tuesday
Every
Thursday
Every Saturday

Sassoun Dance Ensemble Practices at church
Juniors and Seniors,Starting at 7:00pm
Bible Study Sessions in English at 8:00pm
Led by Deacon Darious Gumushdjian
Bible study Sessions in Armenian at 10:30 am
Led by Miss SurpuhiEvran
St.
Sahag
and St. Mesrop Armenian
classes take place at Fore
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.
Every Sunday

Sunday School
Throughout the academic year the classes take place every Sunday
from 10:30am
10:30am-12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the lower level of
our church.
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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 eeh 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 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:
Datsehkez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus
koh ee parees na gadarsestseh.
May the Lord grant you accord
according
ing 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,
oրհնութիւննորաիբերանիմ
րհնութիւննորաիբերանիմ:
Orhnetseets uzDer hamenay
hamenayn
n 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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