Յունիս 25, 2017 - June 25,
25, 2017
ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ԵՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ - Եսայի 1:2-15, Հռովմ. Զ.12-23, Մատթ.ԺԲ.1-8
Մատթ.ԺԲ.1
EVE OF THE FAST OF ST. GREGORY THE ILLUMINATOR
THIRD SUNDAY AFTER PENTECOST
Synaxis readings
12:1
readings - Isaiah 1:2-15; Rom.6:12-23; Matth. 12:1-8

Յիսուս պատասխանեց անոր. «Ո՛վ
Ո՛վ որ խմէ այս ջուրէն՝ դարձեալ պիտի ծարաւնայ,
բայց ո՛վ որ խմէ այն ջուրէն՝ որ ես պիտի տամ անոր, յաւիտեան պիտի չծարաւնայ:
Հապա այն ջուրը՝ որ ես պիտի տամ անոր, պի
պիտի
տի ըլլայ անոր մէջ ջուրի աղբիւր մը՝
որ կը բխի յաւիտենական կեանքի համար
համար»: (Յովհ. 4:13-14)
Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever
drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become
b
in them a spring of water welling up to eternal life.” (John 4:13
4:13-14)
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............
Երջանկայիշատակ Գարեգին Ա. Վեհափառ Հայրապետի
His Holiness Karekin II,, Catholicos of all Armenians
Թորգոմ Զապունեանի
Dorkom Zabunyan
Մարալ Հէթթան Կորկիսեան
Կորկիսեանի

Maral Hettan Gorgissian

Էսթէր Չալիկեանի
կեանի

Esther Chalikian

Գոհար ԷօզՍողոմոնեանի

Kuhar Ozsogomanyan

Զաւէն եւ Արաքսի Իփէքճեաննէրու

Zaven & Araxi Ipekciyan

Անահիտ, Արմեն, Ատրինէ եւ Աշխեն Աբգարեաններու
Anahid,
ahid, Armen, Adrine & Ashkhen Apk
Apkaryan
Ալէքս Գոմպըյըքեանի

Alex Kombiyikyan

Օննիկ եւ Նուարդ Գոմպըյըքեաննէրու Onnig & Nvart Kombiyikyan
Իփէքճեան,
եան, Աբգարեան եւ Գոմպըյըքեան գերդաստաններու ննջեցելոց
ննջեց
The deceased members of Ipekciyan, Apk
Apkaryan
aryan & Kombiyikyan families
Անահիտ Վերդյանի

Anahit Verdian

Ասլան Մանուկյանի

Aslan Manoukian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալներ Մարալ Հէթթան Կորկիսեանի
Կորկիսեանի,, Թորգոմ Զապունեանի եւ Գոհար
ԷօզՍողոմոնեանի յիշատակին`իրենց հարազատներու կողմէ:
iturgy coffee & cookies will be served for the late Maral
Following the Divine Liturgy
Hettan Gorgissian,
Gorgissian, Dorkom Zabunyan & Kuhar Ozsogomanyan by their loved ones.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Եկեղեցւոյս Կիրակնօրեայ Վարժարան՝
Տէյվիտ Մազմանեաի յիշատակին
Խորանի Ծաղիկները՝

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

HTAC Sunday School
In Loving memory of David Mazmanian
Altar Flowers by

"Flowers of the World
World""
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ՍԲ. ՆԵՐՍԷՍ ՄԵԾ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ (329(329-373) ԵՒ ԽԱԴ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

(Յունիս 24, 2017)
Այս տարի Յունիս 24
24-ին
ին Հայ Առաքելական
եկեղեցին կը նշէ
Հայ եկեղեցւոյ լուսապսակ
սուրբերէն Ս. Ներսէս Պարթեւ հայրապետի եւ իր
հաւատարիմ տեղապահ ու գործակից` Խադ
եպիսկոպոսի յիշատակը:
Փառէն Աշտիշատեցի կաթողիկոսի մահէն յետոյ
Արշակ Բ. թագաւորը կը գումարէ մեծ ժողով մը ՝
հայրապետական թափուր գահին համար նոր
կաթողիկոս ընտրելու: Ժողովի բոլոր մասնակիցները կ'ուզէին Ս. Գրիգոր
Լուսաւորչի տոհմին ներկայացուցիչը տեսնել կաթողիկոսական աթոռին եւ
ամենայարմար թեկնածուն Լուսաւորիչի շառաւիղէն Յուսիկ
կ Հայրապետի
(թոռն
թոռն է Գրիգոր Լուսաւորչի) թոռը` Ներսէս իշխանն էր:
Ներսէսը թագաւորի հազարապետն ու արքունի սենեկապետն էր, որը
պատմիչ Փաւստոս Բիւզանդի վկայութեամբ բարձրահասակ, յաղթանդամ,
վայելուչ եւ գեղեցկադէմ
ղեցկադէմ երիտասարդ մըն էր: Ուն
Ունէր մէկ
կ զաւակ՝ հայ
եկեղեցւոյ 10-րդ
րդ Կաթողոկոս Սբ. Սահակ Պարթեւը: Ներսէսի կինը
Մամիկոնեան
ան տոհմէն Սանդուխտ օրիորդն էր, որ ցաւօք վախճանած էր
իրենց զաւակի ծնունդէն կարճ ժամանակ անց: Զինուորական բարձր
կրթութեան տէր էր եւ բարեպաշտ ու առաքինի քրիստոնեայ անձ մը:
Ներսէսը իրեն արժանի չտեսն
չտեսնելով
ելով հայրապետական աթոռին՝ կը մերժէ
ժողովականներու եւ թագաւորի յորդորներն ու խնդրանքը: Բայց, Արշակ
թագաւորը` կը բարձրանայ իր գահէն, Ներսէսի ձեռքէն անձամբ կը վերցնէ
անոր սուրը եւ կը հրամայէ հանել
պալատական շքեղ զարդերն ու
զինուորականի պատմուճանը, կտրել անոր երկար մազերը եւ հագցնել
կուտայ հոգեւորականի սքեմը: Ապա կանչելով պալատական ծերունի
Փաւստոս եպիսկոպոսը՝ կը հրամայէ, որ Ներսէսին տեղւոյն վրայ
անմիջապէս սարկաւագ ձեռնադրէ:
352 թ. Արշակ թագաւորը հայ նախարարներու մեծ շքախումբով Ներսէսը
կ'ուղարկէ Կեսարիա, ուր ձեռամբ Կեսարիոյ Եւսեբիոս եպիսկոպոսի կը
ստանայ եկեղեցւոյ նուիրապետական աստիճանները եւ
Բարսեղ
Կեսարացու հետ միասին կը ձեռնադրուին Եպիսկոպոսապետ: Ս. Ներսէսի
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հայրապետութեան քսան (353
(353-373) տարիներու ընթացքին կը հիմնուին
վանքեր ու դպրոցներ, բոլոր անտուններու ո
ոււ աղքատներու համար կը
կառուցուին ապաստաններ ու հիւանդանոցներ: Իր ազգաշէն ու եկեղեցաշէն
գործունէութեան շնորհիւ Ս. Ներսէս Հայրապետը արժանացաւ «Լուսաւորիչ
Լուսաւորիչ
Սիրտերու»
Սիրտերու» կոչումին:
Խադ եպիսկոպոսը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ս. Ներսէս Ա. Պարթեւի բոլոր
ձեռնարկներուն աջակից
կից ու գործակից եղած է ու անոր հաւատարիմ
գործընկերը: Ս. Ներսէս կաթողիկոսը անոր ձեռնադրած է Բագրեւանդ
նահանգի եպիսկոպոս: Պատմիչ Փաւստոս Բիւզանդը անոր կոչած է Ս.
Ներսէսի աթոռակից: Ըստ լեզուաբան Հրաչեայ Աճառեանի Խադ անունը
հայերէն է եւ կը նշանակէ թուր: Խադ ե
եպիսկոպոսը
պիսկոպոսը Կարին գաւառի Մարագա
գիւղէն
ղէն էր: Ան ամուսնացած էր եւ ունէ
ունէր երկու դուստր:
Հայ Առաքելական եկեղեցին Ս. Խադ եպիսկոպոսի յիշատակը կը տօնէ Ս.
Ներսէս հայրապետի հետ միասին` Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի տօնին
յաջորդող Շաբաթ օրը:
ST. NERSES THE GREAT AND BISHOP KHAD
On Saturday, June 24,, the Armenian Church commemorates
Catholicos
olicos Nerses the Great and Khad the Bishop.
According to historical sources, St. Nerces the Great was
from the family lineage of St. Gregory the Illuminator, the
grandson of the Armenian Pat
Patriarch
riarch Houssik and the father
of Catholicos Sahak I ((Ս. Սահակ Պարթեւ). Following the
death of Catholicos Paren II, King Arshak II summoned a
meeting to select the next Catholicos. The people were eager
to return to the line of their beloved Gregory the
Illuminator.
At the time Nerses served in the royal army
arm and was the
chamberlain for King Arshak II. He was found to be the most
deserving candidate for the throne of the Catholicos, but Nerses did not agree that
he deserves the throne of Catholicos. Under the compulsion of King Arshak Nerces
was ordained as a deacon on the spot and was sent to Caesarea to receive the
Church Hierarchical levels and was consecrated as Catholicos. Nerses was a student
of St. Basil of Caesarea, one of three gr
great Cappadocian Fathers.
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Nerses the Great established numerous monast
monasteries
eries and schools. He built hospices,
residences and hospitals for the ill, homeless and the poor. For his devout activity
Nerses the Great is also called the “Illuminator of Hearts”. His accomplishments for
the spiritual and social well-being
being of the peopl
peoplee earned him the name “Great.”
Bishop Khad worked closely with St. Nerses the Great. Like Nerses he had great
passion for social issues, especially helping the poor. He was instrumental in the
implementation of the Catholicos’ initiatives and undertaking
undertakings.
s. Nerses entrusted
most of the benevolent
olent work of the church to Khad
Khad. He was closely associated with
St. Nerses and therefore the church honors them on the same day
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՊԱՀՔԻ
Այս Կիրակի Յունիս 25-ը,
ը, Բարեկենդան է Ս. Գրիգոր Լ
Լուսաւորչի
ուսաւորչի Պահքի:
Բարեկենդանը
դանը

պահքին

նախորդող

Կիրակին է: Այս պահքը նուիրուած է Ս.
Գրիգոր Լուսաւորչի մասունքներու գիւտին
գիւտին,
որու տօնը այս տարի Յուլիս 11-ին է: Ս.
Գրիգոր

Լուսաւորչի

համարուին

բոլոր

մասունքները

կը

քրիստոնէական

եկեղեցիներու ամենամեծ սրբութիւններէն
մէկը: Տօնի առիթով եկեղեցին հաստատած է շաբաթապահք՝ Երկուշաբթիէն
մինչեւ Ուրբաթ օրերը (այս
այս տարի Յունիս 26
26-30): Այս շաբաթապահքի
ընթացքին արտօնուած
նուած է տօներ ըլլան
ըլլան:
EVE OF THE FAST OF ST. GREGORY THE ILLUMINATOR
This Sunday, June 255 , is the Eve of The Fast of St. Gregory the Illuminator.
Illuminator This
fast starts from Monday to Friday (June 26-30)and
and is dedicated to the Feast of
Discovery of the Relics of St. Gregory th
thee Illuminator (this year July 1).
1 During this
fast feast days are permitted. The relics of St. Gregory
ory the Illuminator are one of
the most significant relics of all Christian churches.
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ԱՇՏԻՇԱՏԻ Ա.
Ա. ԵՒ Բ. ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (352 Թ., 354 Թ.)
352 թ. Ներսէս Մեծը կազմակերպած է Աշտիշատի Ա. Ժողովը եւ 354 թ.
ալ Բ. Ժողովը՝ քննարկելու համար եկեղեցւոյ բարեկարգութեան ու
դաւանանքի վերաբերող հարցերը: Ժողովականները ընդունած են
որոշակի կանոններ, որոնցմէ՝
• Հիմնել աղքատանոցներ ու որբանոցներ:
• Գիւղերու ու աւաններու մէջ հիմնել հիւրանոցներ, որպէսզի
հիւրերը եւ օտարները անօթեւան չմնան,
• Բանալ հիւանդանոցներ եւ ուրկանոցներ (բորոտներու համար յատուկ
տեղ),
• Արգիլել հեթանոսական սովորութիւններով մահացածները թաղել
(հանդերձները պատռել, բարձրաձայն ողբալը),
• Ամուսնական կեանքէն ներս
հաւատարիմ ըլլալ եւ խուսափիլ
մերձաւոր ամուսնութիւններէն,
• Հիմնել վանքեր եւ կուսանոցներ եւ այլն:
Գ. ժողովը գումարուած է 435 թ. Սահակ Ա. Կաթողիկոսի եւ Մեսրոպ
Մաշտոցի ջանքերով` քննելու համար Եփեսոսի Գ. Տիեզերական ժողովի
որոշումները, որոնք ընդունուեցան:
COUNCILS OF ASHDISHAD (352, 354, 435)
In 352 Nerses the Great conveyed a Council in the city of Ashtdshad to discuss
several issues concerning the church and to review general aspects of Christian
doctrine. The Council was held In 374 to continue with the discussion of the same
items. Both councils accepted the apostolic canons and established definite canons
for local needs. Here are some of the canons:
• To open orphanages and homes for the poor in suitable places.
• To open inns in villages and provinces, so that the guests and foreigners
would have a place to stay.
• To open hospitals and leprosariums.
• To prohibit the burials by pagan traditions (the tearing of clothes, mourning
loudly) To be faithful to each other in married life, to avoid the marriages
between the relatives.
• To establish monasteries and convents and more.
The 3rd council of Ashdishad was called in 435 by the efforts of Catholicos Sahag I
and Mesrob Mashtots to discuss the decisions of the 3rd Ecumenical Council of
Ephesus, which were accepted. (Source:www.armenianchurch.org)
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ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ Ս. ԵՊԻՓԱՆ ԿԻՊՐԱՑԻԻ,
ԿԻՊՐԱՑԻԻ, ԲԱԲԵԼԱՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԵՒ
ԵՐԻՑ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ
(Յունիս 26, 2017)
Ս.
Եպիփան
Կիպրացին
(315
(315-403
թ.)
Ընդհանրական Եկեղեցւոյ 12 վարդապետներէն
է եւ Հայ եկեղեցւոյ տօնելի սուրբ: Ծնած է
Պաղեստին
եւ
յայտնի
էր
իր
աղքատասիրութեամբ, սրբակենցաղ կեանքով
եւ գրուածքներով: Մեծագոյն պաշտպանն էր
ուղղափառ դաւանաքի: 367 թ. եպիսկոպոսաց
ժողովի կողմէ կ'ընտրուի Կիպրոսի եպիսկոպոսապետ: Հայ եկեղեցին
Եպիփան Կիպրացու յիշատակը
շատակը կը տօնէ 2 անգամ` Հոգեգալստեան 3-րդ
3
Կիրակիին յաջորդող Երկուշաբթի օրը եւ Հոկտեմբերի վերջին Շաբաթ օրը՝
Եկեղեցւոյ 12 Ս. Վարդապետներու հետ:
ի համաձայն Ս. Բաբելասը եղած է Անտիոքի Հայրապետը
«Յայսմաւուրք»-ի
(240-252 թ.): Երբ Բաբելաս Հայրապետը կ'արգիլէ hեթանոս
նոս Նումերիանոս
Նու
կայսեր եկեղեցի մտնել, զայրացած
այրացած կայսրը բանտ կը նետէ Հայրապետը:
Հայրապետը Այս
ընթացքին իրեն բանտ կ'այցելեն Հայրապետի երեք աշակերտները, որոնց
կայսրը եւս կը բանտարկէ: Հաւատարիմ մնալով իրենց հաատքին՝
Հայրապետն ու իր աշակերտները կը նահատակուին:

OF STS. CONSTANTINE THE EMPEROR AND HIS MOTHER HELEN
(June 27, 2017
2017)
On Tuesday, June 27
27,, the Armenian Church
remembers Constantine the Great and his mother,
Helen. Constantine was the first Christian emperor of
Rome.
According to the tradition, while at war with the
impostor King Maxentios, before the decisive battle,
battle, St.
Constantine had the vision of the Holy Cross: "At about
noon, when the day was already beginning to decline,
he saw with his own eyes the sign of a cross of light in
the heavens, above the sun, and bearing the
inscription, “In
In hoc signo vinces
vinces"" (By this sign you shall conquer). He was struck
with amazement by the sight, and his whole army witnessed the miracle. With the
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sign of the Holy Cross he faced the battle and won. After St. Constantine
Constantin became
the sole ruler of the Western Roman Empire, he issued the Edict of Milan in 313
which guaranteed religious tolerance for Christians. In 323, when he became the
sole ruler of the entire Roman Empire, he extended the provisions of the Edict of
Milan
n to the Eastern half of the Empire. After three hundred years of persecution,
Christians could finally practice their faith without fear.
Queen Helen ordered to build numerous churches and monasteries in Jerusalem
and around the city and brought her se
services
rvices there. It is believed, that she had
played an important role in the recovery of the true cross in Golgotha. She is also
believed to have helped find Christ’s exact place of burial where later the Church of
the Holy Sepulcher was built.
ԱՂՕԹՔ ԲՈԼՈ
ԲՈԼՈՐ
Ր ԱՌԻԹՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ
Յիսուս Քրիստոս մեր Փրկիչը, դուն ես ճշմարիտ լոյսը, որ
Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի քարոզչութեամբ ծագեցար Հայոց
ժողովուրդին, վանէ իմ կեանքէս անյուսութեան խաւարը,
տխրութիւնը եւ մեղքը, եւ փոխարինէ զանոնք քու
պայծառափայլ սիրոյդ ուրախութեամբ: Վասն զի դուն ես իմ
փրկութեանս լոյսը. Օրհնութիւն եւ փառք քեզի, այժմ եւ
միշտ, յաւիտեանս յաւիտենից.
իտենից. Ա
Ամէն:
REMINDER
HTAC Parish Council would like to thank all our
members for your continuous financial and moral
support. We encourage our existing members to co
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
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 lobby on Su
Sundays
ndays to obtain the membership application or
contact the church office during the week at 416
416-431-3001.

8

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 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 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
Օրհնեցից ըզ Տէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն
հնութիւն 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
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