Մարտ 26,
26, 2017 - March 26,
26, 2017
ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ Ե. ԿԻՐԱԿԻ
ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ
Ճաշու Ընթերցուածներ

Ես.
65.8--25: Փպ.
3.1-- 4.9: Ղկ.
17.20--18.14:
Ես. 65.8
Փպ. 3.1
Ղկ. 17.20
FIFTH SUNDAY OF GREAT LENT
SUNDAY OF JUDGE
Synaxis Readings

Isaiah 65:865:8-25; Philippians 3:1
3:1--4:9; Luke 17:2017:20-18:14

Ամէն ատեն աղօթեցէ՛ք Հոգիով՝ ամէն տեսակ աղօթքով եւ աղերսանքով:
Հսկեցէ՛ք ասոր վրայ բոլորով
բոլորովին
ին յարատեւութեամբ ու աղերսանքով՝ բոլոր
սուրբերուն համար: (Եփես.
Եփես. 6:18)
And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests.
With this in mind,
d, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people.
(Eph. 6:18)
___________________________________________________________
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........
Մայրենի Եդեմեան
Սիրարփի Պօյաճեան
Առաքել եւ Ազատուհի Կիւտէշեանի
Արիս Սիանոս Սարգիսեանի
Միսաք Նալպանտեանի
Մունա Նալպանտեանի
Ատիպա Սամօ
Նուրճիհան Սամօ

Mayreni Yetemian
Sirarpi Boyadjian
Arakel & Azadouhi Gudeshian
udeshian
Aris Sianos Sarkisian
Misak Nalbandian
Mouna Nalbandian
Adiba Samo
Nourjihan Samo

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշե
անուշեղէնի
ղէնի հիւրասիրութիւն`
ողբացեալ Մայրենի Եդեմեանի
Եդեմեանի յիշատակին` իր հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & coo
cookies
kies will be served for the late
Mayreni Yedemian by herr loved ones.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Մի Ոմն

Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

"Ann's Flowers
Flowers""

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by

Anonymous

Altar Flowers provided by

"Ann's Flowers
Flowers""

ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Սորվեցո՛ւր մեզի, ո՜վ Տէր
Տէր, որ տեսնենք եւ օգտագործենք
ծառայութեան ամէն պատեհութիւն
պատեհութիւն. տանք՝ առանց փոխարժէքը
հաշուելու, պայքարինք՝ առանց վիրաւորուելու, աշխատինք՝
առանց հանգիստ փնտռելու
փնտռելու, ծառայենք՝ առանց վարձատրութիւն
վարձատրութ
ակնկալելու. այն գիտակցութեամբ՝ թէ Քու կա՛մքդ է որ կը կատարենք:
Ամէն:
DAILY PRAYRER
Teach us, O Lord, that we may see and use every opportunity to serve:
serve so we may
give without counting what we will receive in return
return,, so we may fight without
being wounded,, so we may work restlessly, so we may serve without expectation
of reward. And do it all by knowing
knowing, that it is Thy will that we fulfill.
fulfill Amen.
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ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ
Մեծ Պահքի հինգերորդ Կիրակին կը կոչուի
Դատաւորի Կիրակի: Իր անունը առած է այդ
օրը Աւետարանէն
նէն ընթերցուող առակէն

(Ղուկաս 18:1-8):

անոնց,, որ գիտնան թէ
Առակ մըն ալ ըսաւ անոնց
պէտք է ամէ՛ն ատեն աղօթել՝ առանց
ձանձրանալու:: Ըսաւ
Ըսաւ.. ««Քաղաքի
ձանձրանալու
Քաղաքի մը մէջ
կար,, որ Աստուծմէ չէր վախնար
դատաւոր մը կար
ու մարդ չէր յարգեր
յարգեր:: Նոյն քաղաքին մէջ այրի
կար,, որ կու գար անոր
սէր.. “Պաշտպանէ՛
կին մըն ալ կար
անոր եւ կ՚ըսէր
“Պաշտպանէ՛ իմ իրաւունքս՝
դէմ”:
”: Ան մտիկ չէր ուզեր ընել անոր
անոր.. բայց յետոյ ըսաւ ինքնիրեն
ինքնիրեն..
ոսոխիս դէմ
“Թէպէտ Աստուծմէ չեմ վախնար ու մարդ չեմ յարգեր
յարգեր,, գո՛նէ պաշտպանեմ
համար,, որպէսզի ամէն
այս այրիին իրաւունքը՝ զիս անհանգստացնելուն համար
անհանգիստ
զիս”»:
”»:
ատեն չի գայ եւ անհանգի
ստ չ'ընէ զիս
Եւ Տէրը ըսաւ
ըսաւ.. «Լսեցէ՛ք
դատաւորը:: Հապա Աստուած
«Լսեցէ՛ք ի՛նչ կ՚ըսէ անիրաւ դատաւորը
իրաւունքը,, որոնք կը գոչեն իրեն
պիտի չպաշտպանէ՞ իր ընտրեալներուն իրաւունքը
ցերեկ
կ ու գիշեր
գիշեր,, թէեւ համբերատար ըլլայ անոնց հանդէպ
հանդէպ:: Կը յայտարարեմ
ցերե
իրաւունքը
նքը.. բայց երբ մարդու
ձեզի թէ շուտո՛վ պիտի պաշտպանէ անոնց իրաւու
նքը
գայ,, արդեօք հաւատք պիտի գտնէ՞ երկրի վրայ
վրայ»:
»:
Որդին գայ
Առակը կ'ուսուցանէ անդադար աղօթել Աստուծոյ եւ երբեք չի յուսահատիլ,
չի ձանձրանալ եւ չի դադրիլ աղօթելէ: Սրտաբուխ Աղօթքն առ Աստուած՝
Հայր Աստուծոյ հետ հաղորդակցելու գլխաւոր միջոցն է, որ նաեւ
նա
կը
զօրացնէ մեր հաւատքը: Ուստի «Անդադար աղօթք ըրէք
ըրէք»» (Ա.Թես.
Ա.Թես. 5:17) ու
միշտ Տէրոջը ապաւինեցէք:
«Աղօթե
Աղօթեցէ՛ք՝
է՛ք՝ որպէսզի փորձութեան մէջ չմտնէք»,չ
կը պատուիր
պատուիրէ մեր Տէրը (Ղուկ.22:40)
22:40): Աստուծոյ
սիրող եւ հաւատացող իւրաքանչի
իւրաքանչիւր
ւր անձ կարիք
ունի անընդհատ Տիրոջ հետ զրուցելու,
զրուց
զոր
կ'իրականանայ աղօթքի միջոցով
միջոցով: Սուրբ հայրերու
խորհուրդով, ամէ
ամէն
ն մարդ եկեղեցիէն դուրս ալ
պիտի աղօթէ շարունակաբար: Այդ կրնայ ընել
ամէ
ամէն ժամ եւ ամէն տեղ: Մեր աղօթելուն
ղօթելուն պէտք չէ
արգե
արգելք ըլլան ո՛չ վայրը, ո՛չ ժամանակը եւ ո՛չ ալ
լռութեան բացակայութիւնը
բացակայութիւնը: Աղօթելլ կրնանք ինչպէս մեր խօսքերով,
այնպէս ալ սուրբերու գրած աղօթքներով ու սաղմոսերգութեամբ:
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THE SUNDAY OF THE JUDGE
The Fifth Sunday of Great Lent is the Sunday of the Judge, which takes its name
from the Gospel reading of the day (Luke 18:1-7).

And he told
told them a parable to the effect that they
ought always to pray and not lose heart. He
said, “In a certain city there was a judge who
neither feared God nor respected man. And there
was a widow in that city who kept coming to him
justice
and saying, ‘Give me justi
ce against my adversary.’
For a while he refused, but afterward he said to
himself, ‘Though I neither fear God nor respect
man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she
coming.’”
’”
will not beat me down by her continual coming.
And the Lord said, “Hear what the unrighteous judge says. And will not God give
justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them? I
tell you, he will give justice to them speedily.”
This parable reminds us about tthe
he importance of the persistent prayer in lives of
believers.. Jesus told this parable to show, that we should always pray and not give
up or become discouraged. We must pray continuously and trust God to answer
to our prayers according to His will, no
not just our wishes.
Our Lord commands: “Pray that you will not fall into
temptation.” (Luke 22:40).
Everyone
one who loves and trusts in God needs to talk to Him
continuously
continuously, and we do it through prayers. Holy Fathers of
our church advise, that as importa
important
nt it is to pray in church,
it is also vital to continue praying in our daily life. We can
pray anytime and in anyplace, while we are cooking,
working, driving, shopping, at school, etc. We may pray in our own words, use
the prayers of the saints and also Psalms. Our
ur prayers can be conversations with
God or short appeals like 'Father
Father please forgive me', 'Our Lord Jesus Christ please
help me',', 'Son of God please guide me in all I do'.
So, 'Pray
ray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s
God’ will for
you in Christ Jesus' (1 Thes. 5:17
5:17-18).
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ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԱՆԿՈՒՆՔ
Այս տարի Մարտ 25--ին Հայց. Առաքելական
եկեղեցին կը նշէ Սեբաստիոյ 40 Մանկանց տօնը: Այս
տօնը յիշատակումն է Դ. դարուն Սեբաստիոյ մէջ
նահատակուած Քառասուն Մանկունք սրբացեալ
զօրականներուն, նոյնպէս տօնն է այդ անունը կրող
եկեղեցիներուն:
4-րդ
րդ դարու սկիզբը նահատակուած Քրիստոս
Քրիստոսի 40
վկաները Փոքր Հայքի տարբեր քաղաքներէն էին եւ
զինուորական ծառայութե
ծառայութեան մէջ մտած էին
ն Սեբաստիոյ կայսերական
գունդին: 313թ-ին Հռովմէական
ական աշխարհի երկու թեւերու` Արևմուտքին և
Արևելքին իշխող Կոստանդիանոս եւ Լիկիանոս կայսրեր
կայսրերը
ը հռչակեցին
Միլանի նշանաւոր հրովարտակը, ո
որը
րը բացարձակ ազատութիւն կը
շնորհէր քրիստոնեաներուն:
րիստոնեաներուն: Սակայն Արևելեան մասը իշխող Լիկիանոսը
կրկին սկսաւ հալածել քրիստոնեաները: Լիկիանոս
կիանոս կայսեր հրամանով
Կեսարիոյ Լիւսիանոս իշխան
իշխանը կը հարցաքննէ զինուորները անոնց մէջի
քրիստոնեաները
ոնեաները
յայտնաբերելու նպատակով: Ա
Անոնցմէ
նոնցմէ 40-ը,
40
կը
յայտարարեն իրենց քրիստոնէական հաւատքը, որու համար կը
բանտարկուին։ Անոնք հաստատուն կը մնան իրենց հաւատքի մէջ եւ
Լիւսիանոս որպէս պատիժ
պատիժ, անոնց մերկ վիճակի մէջ, գիշեր ատեն, ձմրան
ցուրտ եղանակին սառուցեալ լիճի
լիճին մէջ կը նետէ: Լիճի
իճի ափին տաք բաղնիք
մը կը պատրաստուի, որպէսզի երիտասարդները գայթակղեցնէ , որ անոնք
ներս մտնելով փրկուին: Բայց 40
40-էն
էն մէկը միայն չի՛ դիմանար սառած
ջուրին մէջ, դուրս գալով կը մտնէ տաք բաղնիքը
բաղնիքը, կը կնքէ իր մահկանացուն
ու կը զրկուի թէ՛ երկրային և թէ՛ երկնային կեանքէն:
Ուշ գիշերին, երկնային լոյս մը կը ճառագայթէ լիճին վերեւ եւ լուսեղէն
թագեր կ’իջնեն
իջնեն նահատակ սուրբերու գլուխներուն: Պահապան
զինուորներէն մէկը, տեսնելով այդ, կը լեցուի Քրիստոսի հաւատքով և
նետուելով լիճը, պսակակից կը դառնայ 39 զինուորներ
զինուորներուն: Աստուածային
հրաշքով վկաները դիմացան ձմեռնային ցուրտին, բայց առաւօտեան
նահատակուեցան
ուեցան Լիւսիանոսի զինուորներու ձեռքով։ Անոնց նշխարները
կ’ամփոփուին
ամփոփուին Սեբաստիոյ մէջ , ուր յետագային կը կառուցուի «Քառասուն
մանկունք» 40 գմբեթանի տաճարը, որը կ’աւերուի
աւերուի Լէնկթիմուրի
Լէնկթիմու
արշաւանքներուն ընթացքին
ընթացքին:
40 զինուորներու պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, որ ամէն բանէ անկախ,
միշտ հաւատարիմ մնանք Քրիստոսի հաւատքին եւ մեր հաւատքով
յաղթահարենք աշխարհի գայթակղութիւնները:
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THE FORTY HOLY MARTYRS OF SEBASTIA (SEBASTE)
On March 25 the Armenian church commemorates
the Forty Holy Martyrs of Sebastia. They were
martyred approximately in 320 AD. They were
Christians from various towns and cities of Lesser
Armenia who served as soldiers in the royal
regiment of Sebastia.
In the year 313 St. Constantine the Great issued the
Edict of Milan, granting Christians religious
freedom, and officially recognizing Christianity as
equal with paganism under the law. But his co
co-ruler
ruler in the Eastern part of Roman
Empire, Emperor Licinius, was a pagan, aand
nd he decided to eliminate Christianity
in his part of the Empire. As Licinius prepared his army to fight Constantine, he
decided to remove Christians from his army, fearing mutiny. Upon the decree of
Roman Emperor Licinius,, Lucias of Caesarea, organized iinterrogations
nterrogations to identify
Christian soldiers among the regiment.
Forty of the soldiers remained steadfast in their faith, defying the judges by their
brave answers, and therefore were imprisoned. One cold winter night the soldiers
were thrown into a lake near Sebastia, to freeze to death. One of the 40 soldiers,
unable to endure the torments, came out of the water to find salvation in a
bathhouse built on the bank as a temptation to lure them out of freezing cold
water.. The lone soldier died, deprived of both earthly and heavenly life. At the
dawn, halos appeared around the heads of the remaining soldiers. Witnessing this
miracle, one of the guards accepted Jesus Christ as his savior and threw himself
into the lake to be martyred along with the remaining 39 soldiers. In the morning,
it became apparent that through a divine miracle, the 40 soldiers have been saved
from freezing. This infuriated their captors and subsequently executed all them.
The bodies of the saints were tossed in the fire, and their cha
charred
rred bones were
thrown into the water, so that Christians would not gather their relics.
relics
Three days later Saint Peter, Bishop of Sebastia received a message in his dream to
bury their remains. The bishop together with several clergy gathered up the relics
of 40 martyrs at night and buried them with honor. The martyrs' remains were
buried in Sebastia, where subsequently a 40
40-domed
domed Cathedral was built. The
Cathedral of Sebastia stood for nearly 1,000 years, until the invasion of
Tamerlane and the Mongols at the end of the 14th century.
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ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
ԱՆՈՒՆՆԵՐ-- CELEBRATED NAMES
Մարտ 25 Սեբաստիոյ 40 Մանկանց տօնի առիթով տօնելի անունն
անուն է՝
Մանուկ

ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ ԱՊՐԻ'Ք

On March 25 is the Feast of Forty Holy Martyrs of Sebastia and
on this
is occasion the following name is celebrated:
Manoug
94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY
CHANGE OF DATE NOTIFICATION
Յարգարժան անդամներ,
Ս.Ե.Հ.Ա. եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը եւ Ծխական
Խորհուրդը այսու
սու կը տեղեկացնեն ձեզ, որ 94
94-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 Armenian Church would
like to inform you that the 94th Annual Membership Assembly date has been
moved to
Sunday May 7, 2017.
We thank you in advance for your understanding in this regard.
Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all
our members for your continuous financial and moral
support. We encourage our
ur existing members to consider
paying annual 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 information contact the
church office during the week at (416)431
(416)431-3001.
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LENTEN KITCHEN
During the Great Lent the Christian world is entering the season of fasting and
self reflection. As the Lenten diet is based on strictly vegan dishes, we thought
this section will provide a great opportunity to share some Lenten recipes with
our parishioners. Please note that each recipe is modified to suit the taste of the
cook and feel free to make changes based on your own preferences.
LENTEN CREAMY POTATO STEW
Ingredients
• 1/4
/4 cup of extra virgin olive oil
• 1 large onion, diced
• 4 potatoes,
es, cut into small pieces
• 1 large carrot, cut into cubes
• 1.5 teaspoon turmeric
• 0.5 teaspoon curry powder and cayenne pepper
• 1 can of coconut milk
• 1 cup of water
• 1 1/2 cups of chickpeas, cooked
• 1 cup of frozen peas
• salt and black pepper to taste
• 1/4 cup of chopped coriander
Instructions
• In a large pan, heat the olive oil and sauté the onion until golden in colour.
• Then add the potatoes and cook for another 3 minutes. Stir in the carrots,
turmeric, cayenne pepper, black pepper and the curry powder and cook for
another 2-3 minutes.
• Add the water, coconutt milk, carrot
carrots, chickpeas, and green peas and bring
it to boil. Then put on a lower heat and cook for about 20 minutes.
• Season with salt and stir in the chopped coriander. Serve with rice pilav.
ԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ
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 special recipe in our Sunday Bulletin, please call the church office at 416431-3001 ext. 222 to submit.
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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

M2JJ 1M4
25 Forest Manor, Toronto, ON, M2

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
օրերուն
Նուիրատուութեան
եան 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 Donat
Donation
ion table in the 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 in
information
formation 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 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:
Datseh kez 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
րհնութիւն նորա ի բերան իմ:
Orhnetseets
seets 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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