
CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    

Oct. 30Oct. 30Oct. 30Oct. 30    Lecture "Water the Source of Life"Lecture "Water the Source of Life"Lecture "Water the Source of Life"Lecture "Water the Source of Life"    
Speaker: Prof. Ashot Khachatryan, MD, PhD 
at 1:30 pm in "Maral Ishkanian" Hall 

Nov. 6Nov. 6Nov. 6Nov. 6    Women's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual Bazaar    
In Magaros Artinian Hall, from 12:30 p.m. to 5:00 p.m

Nov. 25 Nov. 25 Nov. 25 Nov. 25     Ladies Christmas Ladies Christmas Ladies Christmas Ladies Christmas PartyPartyPartyParty. In  support of Sick Kids Foundation, 
Organized by Women's Guild , at 7:30 pm in "Magaros Artinian" 
Hall  
* For thickets and reservations please church office

Dec. 4Dec. 4Dec. 4Dec. 4    88th Anniversary 88th Anniversary 88th Anniversary 88th Anniversary ofofofof        The Establishment Of The ChurchThe Establishment Of The ChurchThe Establishment Of The ChurchThe Establishment Of The Church
Divine Liturgy & Special Requiem Service,
Anniversary Banquet in  'Magaros Artinian' Hall*  
*For thickets and reservations please church office

Every Every Every Every 
Tuesday Tuesday Tuesday Tuesday 
& Friday& Friday& Friday& Friday    

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

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 

Every Every Every Every 
SaturdaySaturdaySaturdaySaturday    

St. Sahag  and St. MesropSt. Sahag  and St. MesropSt. Sahag  and St. MesropSt. Sahag  and St. Mesrop    Armenian Saturday School Armenian Saturday School Armenian Saturday School Armenian Saturday School 
place at our new location-Forest Manor Public School: 
25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4 
We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes 
start9:30 am -1:30pm every Saturday throughout the academic 
year from September 17-June 17. 

Every Every Every Every 
SundaySundaySundaySunday    

Sunday School Sunday School Sunday School Sunday School     
Throughout the academic year the classes take place every 
Sunday from 10:30am-12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall 
lower level of our church. 

    
 

ALTAR FLOWERSALTAR FLOWERSALTAR FLOWERSALTAR 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 ext 222 or chose a week on a calendar at the 
Donation table in the church lobby. 

    

from 12:30 p.m. to 5:00 p.m 

In  support of Sick Kids Foundation,     
, at 7:30 pm in "Magaros Artinian" 

For thickets and reservations please church office at 416-431-3001 

The Establishment Of The ChurchThe Establishment Of The ChurchThe Establishment Of The ChurchThe Establishment Of The Church    ParishParishParishParish....    
, followed by the   

Hall*   
For thickets and reservations please church office at 416-431-3001. 

Armenian Saturday School Armenian Saturday School Armenian Saturday School Armenian Saturday School  classestake 
Forest Manor Public School:  

We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes 
1:30pm every Saturday throughout the academic 

Throughout the academic year the classes take place every 
12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the 

altar flowers in memory of 
their loved ones or for a special occasion, please contact the church 

3001 ext 222 or chose a week on a calendar at the 
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ԳԻՒՏ ԽԱՉԳԻՒՏ ԽԱՉԳԻՒՏ ԽԱՉԳԻՒՏ ԽԱՉ
Ճաշու ընթերցուածներ

Իմաստ.ԱԴ. 1Իմաստ.ԱԴ. 1Իմաստ.ԱԴ. 1Իմաստ.ԱԴ. 1----8, 8, 8, 8, Ես. ԼԳԵս. ԼԳԵս. ԼԳԵս. ԼԳ....22222222----ԼԴ.1ԼԴ.1ԼԴ.1ԼԴ.1, , , , Ա.Կորնթ. Ա. 18Ա.Կորնթ. Ա. 18Ա.Կորնթ. Ա. 18Ա.Կորնթ. Ա. 18
    

DISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSS
Synaxis readings

Wis. 14:1Wis. 14:1Wis. 14:1Wis. 14:1----8; 8; 8; 8; Is. 33Is. 33Is. 33Is. 33::::22222222----34:134:134:134:1;  ;  ;  ;  1 Cor 1:181 Cor 1:181 Cor 1:181 Cor 1:18
    

Արդարեւ խաչին քարոզԱրդարեւ խաչին քարոզԱրդարեւ խաչին քարոզԱրդարեւ խաչին քարոզչչչչութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ ութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ ութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ ութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ 
կը կը կը կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ 
զօրութիւնն է:զօրութիւնն է:զօրութիւնն է:զօրութիւնն է: (Ա Կորնթ. 1.18) 
 
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but 
to us who are being saved it is the power of God.to us who are being saved it is the power of God.to us who are being saved it is the power of God.to us who are being saved it is the power of God.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ԳԻՒՏ ԽԱՉԳԻՒՏ ԽԱՉԳԻՒՏ ԽԱՉԳԻՒՏ ԽԱՉ            
Ճաշու ընթերցուածներ 

Ա.Կորնթ. Ա. 18Ա.Կորնթ. Ա. 18Ա.Կորնթ. Ա. 18Ա.Կորնթ. Ա. 18----24242424,,,,    Մատթ. ԻԴ. 27Մատթ. ԻԴ. 27Մատթ. ԻԴ. 27Մատթ. ԻԴ. 27----36363636    
    

DISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSS    
Synaxis readings 

1 Cor 1:181 Cor 1:181 Cor 1:181 Cor 1:18----24242424;;;;        Mt 24:27Mt 24:27Mt 24:27Mt 24:27----36363636    
    

  
ութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ ութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ ութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ ութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ 

կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ 

For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but 
to us who are being saved it is the power of God.to us who are being saved it is the power of God.to us who are being saved it is the power of God.to us who are being saved it is the power of God. (1 Cor. 1:18) 
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ՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ 

 
Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին 
Վերացման Սուրբ Խաչի Եօթերորդ Կ
տարի Հոկտեմբեր 26-ին, կը տօնէ Գիւտ Խաչը։ 
Եկեղեցական տօնացոյցին մէջ Գիւտ Խաչի տօնը
Սուրբ Խաչին նուիրուած 4 տօներէն վերջինն է, 
սակայն առաջին տօնն է,  որ սահմանուած
եկեղեցւոյ կողմէ: Գողգոթա Յիսուս Քրիստոսի 
Խաչելութենէ եւ Անոր Յարութենէ ետք

դատարկ գերեզմանն ու Խաչը քրիստոնեաներու 
համար յատուկ  յարգանքի ու հոգատարութեան առարկա
Տիրոջը համբարձումէն յետոյ, Փրկչին խաչը հրեաները կը 
թաղելով հողին տակ:  
 
313 թ. Կոստանդիանոս Մեծ կայսեր (305-337 
հրովարտակով, քրիստոնեաները կը ստանան իրենց կրօնը  
ազատօրէն դաւանելու հնարաւորութիւն: Կոստանդին
մայրը՝ Հեղինէ Թագուհին բարեպաշտ քրիստոնեայ էր:  327 թ
ծրագրէ ուխտագնացութիւն դէպի Երուսաղէմ՝ Սուրբ Տեղերը 
այցելելու եւ նաեւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչափայտը 
գտնելու։ Երբ Երուսաղէմ կը հասնի, իր հարցուփորձերուն 
հետեւանքով կը գտնէ Յուդա անունով  հրեայ մը, որ 
գրաւոր աւանդութիւններէն գիտէր խաչերու թաղման տեղը: Ան 
դժկամօրէն ցոյց կուտայ Խաչափայտին տեղը: Հեղինէի հրահանգով 
աշխատաւորներու մեծ բազմութիւն մը կը սկսին փոր
տակէն կը հանեն երեք խաչերը:  
 
Որպէսզի գտնեն բուն խաչափայտը, կը կեցնեն նոր մեռեալ 
պատանիի մը մահուան թափօրը եւ անոր  անշունչ մարմինը 
խաչերուն վրայ կը դնեն ։ Առաջինին եւ երկրորդին ոչինչ կ՚ըլլայ, իսկ 
երրորդին պատանին կը կենդանանայ։ Այսպէսով կը գ
Խաչափայտը։ Տէրոջը խաչափայտի հրաշքը տեսնելով՝ հրեայ Յուդան 
ալ կ'ընդունի քրիստոնէութիւնը եւ կը դառնայ Երուսաղէմի Կիւրեղ 
եպիսկոպոսը: 
 
Այս առիթով Քրիստոսի իսկական խաչափայտէն փոքրիկ
մասունքներ կը տրուին զանազան եկեղեցիներու, իսկ
պահուի Երուսաղէմի մէջ: Հետագային, երբ կը 
Յարութեան տաճարը, խաչը կը փոխադրուի հոն
ակնածանքով կը պահուի` որպէս սրբութիւն սրբոց: 
 

Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին 
Վերացման Սուրբ Խաչի Եօթերորդ Կիրակին, այս 

ին, կը տօնէ Գիւտ Խաչը։ 
Գիւտ Խաչի տօնը 

տօներէն վերջինն է, 
սահմանուած է 

Յիսուս Քրիստոսի 
նէ ետք, Տիրոջ 

ը քրիստոնեաներու 
արգանքի ու հոգատարութեան առարկայ դարձան: 

հրեաները կը պահեն՝ 

337 թթ.) Միլանի 
կը ստանան իրենց կրօնը  

Կոստանդին կայսրին 
եպաշտ քրիստոնեայ էր:  327 թ ան կը 
դէպի Երուսաղէմ՝ Սուրբ Տեղերը 

այցելելու եւ նաեւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչափայտը 
։ Երբ Երուսաղէմ կը հասնի, իր հարցուփորձերուն 

հետեւանքով կը գտնէ Յուդա անունով  հրեայ մը, որ հրեական 
ր խաչերու թաղման տեղը: Ան 

Հեղինէի հրահանգով 
ն փորել եւ աղբերու 

են նոր մեռեալ 
պատանիի մը մահուան թափօրը եւ անոր  անշունչ մարմինը 
խաչերուն վրայ կը դնեն ։ Առաջինին եւ երկրորդին ոչինչ կ՚ըլլայ, իսկ 

սպէսով կը գտնեն Տիրոջ 
Տէրոջը խաչափայտի հրաշքը տեսնելով՝ հրեայ Յուդան 

եւ կը դառնայ Երուսաղէմի Կիւրեղ 

փոքրիկ կտորներ` 
իսկ բուն խաչը կը 

 կառուցուի Ս. 
հոն, ուր մեծ 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----    REQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............

 

Անդրանիկ Մարգարեանի             Antranik Markarian
Ֆրանսուի Այվազօղլու                   Fransoui Ayvazoglu
Համբարձում Գելոյեան                  Hampatzum Geloyan
 

ԳԻՏԷԻ՞ԳԻՏԷԻ՞ԳԻՏԷԻ՞ԳԻՏԷԻ՞ՐՐՐՐ    ԹԷԹԷԹԷԹԷ............................................................    
Երեք խաչերու հետ միասին Գողգոթայի վրայ 
գտնուեցաւ նաեւ  Պիղատոսի հրամանով 
Յիսուսի գլխավերեւը ամրացուած եռալեզու 
տախտակը: Ահա թէ ինչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը այդ տախտակին 
մասին. «Տախտակի վրայ եբրայերէն, յունարէն ու լատիներէն 
լեզուներով գրուած էր «Յիսուս Նազովրեցի՝ ՀՅիսուս Նազովրեցի՝ ՀՅիսուս Նազովրեցի՝ ՀՅիսուս Նազովրեցի՝ Հ
թագաւորըթագաւորըթագաւորըթագաւորը»:»:»:»: Հրեաներուն քահանայապետները ըսին Պիղատոսի.
«Մի՛ գրեր. “Հրեաներուն թագաւորը
“Հրեաներուն թագաւորն եմ”»: Սակայն
«Ի՛նչ որ գրեցի՝ գրեցի՛»: (Յովհ. 16:19
  
DID YOU KNOW?..........DID YOU KNOW?..........DID YOU KNOW?..........DID YOU KNOW?..........    
With three crosses on Golgotha (Cavalry) 
trilingual sign prepared by the order of Pontus Pilate, that was fastened 
on the Cross of our Lord. Here is the Bi
NazarethNazarethNazarethNazareth, , , , thethethethe King of the JewsKing of the JewsKing of the JewsKing of the Jews.* Many of the Jews read this sign, for the 
place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was 
written in Aramaic, Latin and Greek. The chief priests of the Jews 
protested to Pilate, “Do not write ‘The King of
man claimed to be king of the Jews.” Pilate answered, “What I have 
written, I have written.” (John 16:19-
 

*In many Christian icons the sign has INRIINRIINRIINRI
Latin  "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum"
Jews) 
 

It was around the 11th century that the crucifix appeared  (
representation of a cross with a figure of Jesus Christ on it
form of the cross never adopted by the Armenian Church. 
We continue to emphasize, in 

the cross as a symbol of redemption by f
Christ and His divine nature.
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Գողգոթայի վրայ 
Պիղատոսի հրամանով 

Յիսուսի գլխավերեւը ամրացուած եռալեզու 
Ահա թէ ինչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը այդ տախտակին 

Տախտակի վրայ եբրայերէն, յունարէն ու լատիներէն 
Յիսուս Նազովրեցի՝ ՀՅիսուս Նազովրեցի՝ ՀՅիսուս Նազովրեցի՝ ՀՅիսուս Նազովրեցի՝ Հրեաներուն րեաներուն րեաներուն րեաներուն 

Հրեաներուն քահանայապետները ըսին Պիղատոսի. 
Հրեաներուն թագաւորը”, հապա գրէ՛ թէ ի՛նք ըսաւ. 

Սակայն Պիղատոս պատասխանեց. 
Յովհ. 16:19-22) 

With three crosses on Golgotha (Cavalry) was also discovered the 
trilingual sign prepared by the order of Pontus Pilate, that was fastened 
on the Cross of our Lord. Here is the Bible reference: "It read: Jesus of Jesus of Jesus of Jesus of 

Many of the Jews read this sign, for the 
place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was 
written in Aramaic, Latin and Greek. The chief priests of the Jews 
protested to Pilate, “Do not write ‘The King of the Jews,’ but that this 
man claimed to be king of the Jews.” Pilate answered, “What I have 

-22) 

INRIINRIINRIINRI written on it. It is the acronym of 
Latin  "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum"    (Jesus of Nazareth, the King of the 

It was around the 11th century that the crucifix appeared  (a 
representation of a cross with a figure of Jesus Christ on it), a 
form of the cross never adopted by the Armenian Church. 
We continue to emphasize, in the spirit of the Early Church, 

the cross as a symbol of redemption by focusing on Risen 
Christ and His divine nature. 



DISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSS
    

On the closest Sunday to October 26,     
Apostolic Church CelebratesApostolic Church CelebratesApostolic Church CelebratesApostolic Church Celebrates one of the four feasts 
dedicated to the Holy Cross the Feast of Discovery of the Feast of Discovery of the Feast of Discovery of the Feast of Discovery of the 
Holy CrossHoly CrossHoly CrossHoly Cross.... Even though, this is the last feast in the 
Church Calendar dedicated to the Cross, but it was the 
first one to be established by our church fathers. The feast 

signifies the discovery of all three of the crosses of Golgotha
and the other two, on which the criminals were crucified.
Ascension of our Lord, he crosses were buried. 
 

In 327 A.C., Empress Helena, the mother of Emperor Constantine, 
commissioned an army to find the true cross.  After long searches, they 
found a man named Judas, who knew the place of the burial of three 
crosses, based on Jewish scriptures. Judas was very reluctant to help. 
he showed the place of our Lord’s buried Cross, which was found wit
others  in Golgotha Jerusalem, buried in a rubble heap (on Golgotha).
find out on which of these three crosses our Lord Jesus Christ was crucified,   
the body of a deceased young man was taken from a passing funeral 
procession and placed before each cross.  The man miraculously came to 
life on the cross of our Savior, which was accepted as the one and True 
Cross. After Judas witnessed  this miracle, he accepted Christianity and 
became the  Bishop Cyril of Jerusalem. After the discovery of t
Cross,  Helena renovated the Holy Places of Jerusalem and built
of Holy Sepluchre, where the Lord’s cross was installed.  
 

According to tradition, the True Cross was overgrown with aromatic basil 
and that is why the cross in Armenian Church is shaped as a blossoming 
cross and is called the Tzaghkads Khatch (Ծաղկած Խաչ)
cross often features leaves, wheat and grapes flaring from its base; which is 
meant to emphasize its life-giving character. 
 

Խաչի նշանը մենք կը պատկերացնենք մեր եկեղեցիներու, 
մեր պատերու եւ  դռներու վրայ, եւ թէ՛ խաչակնքելու 
ատեն մեր երեսներուն վրայ ու յատուկ ուշադրութեամբ 
մտովի կը պատկերացնենք զայն, որովհետեւ այդ մեր 
փրկութեան նշանն է, ընդհանուր ազատութեան եւ մեր Տի
խոնարհութեան նշանը։ (Յովհաննէս Ոսկեբերան)  
 

We depict the sign of the Cross in our churches, on  our walls and doors. 
We make the sign of Cross while praying and picture it in our minds, 
because it is the symbol of our salvation, our freedom and our Lord's 
humility. (John Chrysostom) 
 

DISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSSDISCOVERY OF THE HOLY CROSS    

    thethethethe     Armenian Armenian Armenian Armenian 
of the four feasts 

Feast of Discovery of the Feast of Discovery of the Feast of Discovery of the Feast of Discovery of the 
Even though, this is the last feast in the 

Church Calendar dedicated to the Cross, but it was the 
first one to be established by our church fathers. The feast 

three of the crosses of Golgotha—our Lord's 
and the other two, on which the criminals were crucified. Following the 

In 327 A.C., Empress Helena, the mother of Emperor Constantine, 
After long searches, they 

found a man named Judas, who knew the place of the burial of three 
crosses, based on Jewish scriptures. Judas was very reluctant to help. Later 

which was found with two 
others  in Golgotha Jerusalem, buried in a rubble heap (on Golgotha). To 
find out on which of these three crosses our Lord Jesus Christ was crucified,   
the body of a deceased young man was taken from a passing funeral 

ch cross.  The man miraculously came to 
life on the cross of our Savior, which was accepted as the one and True 

Christianity and 
After the discovery of the Holy 

y Places of Jerusalem and built the Church 

According to tradition, the True Cross was overgrown with aromatic basil 
haped as a blossoming 

Ծաղկած Խաչ). The Armenian 
cross often features leaves, wheat and grapes flaring from its base; which is 

եցիներու, 
ռներու վրայ, եւ թէ՛ խաչակնքելու 

ատեն մեր երեսներուն վրայ ու յատուկ ուշադրութեամբ 
զայն, որովհետեւ այդ մեր 

ընդհանուր ազատութեան եւ մեր Տիրոջ 

pict the sign of the Cross in our churches, on  our walls and doors. 
We make the sign of Cross while praying and picture it in our minds, 
because it is the symbol of our salvation, our freedom and our Lord's 

ԳԻՏԷԻ՞ԳԻՏԷԻ՞ԳԻՏԷԻ՞ԳԻՏԷԻ՞ՐՐՐՐ    ԹԷԹԷԹԷԹԷ............................................................    
    

Խոր Վիրապէն դէպի արեւմուտք կը գտնուի
«Օթեաց Խաչ» սրբավայրը: Հայ Եկեղեցւոյ 
աւանդութեան համաձայն` Հայոց աշխարհի 
առաջին լուսաւորիչներ` Ս. Թադէոս և Ս. 
Բարթողիմէոս առաքեալները, Հայաստանի մէջ 
իրենց քարոզչութեան ընթացքին կը հանդիպ
Արտաշատի բլուրին վրայ: Իրենց հանդիպման 
տեղը կը կանգնեցնեն խաչ մը եւ  խաչի նշաններ կը դրոշմեն նաեւ
ժայռերու վրայ: Անոնք կ'օթեւանեն այդ Խաչի նշանին  
տակ:  Ի նշան պատմական այս հանդիպումին՝ այդ խաչը 
կոչուեցաւ Օթեաց Խաչ: Այնուհետեւ բաժ
կ'անցնի Վասպուրականի Արտազ գաւառը , իսկ Բարթողիմէոսը՝ 
Հեր եւ Զարեւանդ գաւառներ, ապա Անձեւացեայց գաւառ եւ 
Աղբակ: 
 

2015 թ. Խաչի Գիւտի տօնին օրը, Խոր Վ
այն տեղը, ուր առաջին անգամ Տի
Թադէոսն ու Բարթողիմէոսը հանդիպեցան) ձեռամբ Մայր Աթոռի 
Վանորէից Տեսուչ Արտակ Եպիսկոպոս Տիգրանեանի օծուեցաւ 
եօթ մեթր բարձրութիւն ունեցող խաչարձան
անունին համաձայն կոչուեցաւ «Օթեաց Խաչ
 
DID YOU KNOW?..........DID YOU KNOW?..........DID YOU KNOW?..........DID YOU KNOW?..........    
The 'Otyats Khach' is located west of the monastery of Khor Virap, 
Armenia. According to tradition of Armenian church, this is the place, 
where, during their ministry in Armenia, 
nation St. Thaddeus and St. Bartholomew met for one night. As a 
symbol of this event, they erected the sign of the
(near Artashat ) and also engraved cross signs on the 
under the sign of  cross. Hence the name 'Otyats Khach', meaning 
that sheltered'. The next morning, each went their own way: St 
Taddeus to Ardaz province of Vasbouragan and St. Bartholomew to the 
provinces Her and Zarevant, later to Aghbag. 
 

To commemorate this historical event, in 2015
Discovery of  Holy Cross, a stone cross sculpture 'Otyats Khach' was 
placed in the same place, where the Holy Apostles met. The Cross was 
consecrated by the Dean of Monasteries of  Mother See Bishop Artak 
Tigranyan. 

Խոր Վիրապէն դէպի արեւմուտք կը գտնուի 
սրբավայրը: Հայ Եկեղեցւոյ 

աւանդութեան համաձայն` Հայոց աշխարհի 
առաջին լուսաւորիչներ` Ս. Թադէոս և Ս. 

Հայաստանի մէջ 
իրենց քարոզչութեան ընթացքին կը հանդիպին 

յ: Իրենց հանդիպման 
տեղը կը կանգնեցնեն խաչ մը եւ  խաչի նշաններ կը դրոշմեն նաեւ  
ժայռերու վրայ: Անոնք կ'օթեւանեն այդ Խաչի նշանին  հովանիին 

Ի նշան պատմական այս հանդիպումին՝ այդ խաչը 
չ: Այնուհետեւ բաժնուելով ՝Թադէոսը 
ի Արտազ գաւառը , իսկ Բարթողիմէոսը՝ 

Հեր եւ Զարեւանդ գաւառներ, ապա Անձեւացեայց գաւառ եւ 

Խոր Վիրապ վանքին մօտ( ճիշտ 
այն տեղը, ուր առաջին անգամ Տիրոջ սուրբ առաքեալներ՝ 
Թադէոսն ու Բարթողիմէոսը հանդիպեցան) ձեռամբ Մայր Աթոռի 
Վանորէից Տեսուչ Արտակ Եպիսկոպոս Տիգրանեանի օծուեցաւ 

ող խաչարձան մը, որը տեղի 
Օթեաց Խաչ»։  

is located west of the monastery of Khor Virap, 
rmenia. According to tradition of Armenian church, this is the place, 

in Armenia, the  first illuminators of our 
St. Thaddeus and St. Bartholomew met for one night. As a 

the sign of the cross on top of the hill 
engraved cross signs on the stones. They rested 

. Hence the name 'Otyats Khach', meaning 'cross 
he next morning, each went their own way: St 

Taddeus to Ardaz province of Vasbouragan and St. Bartholomew to the 
and Zarevant, later to Aghbag.  

To commemorate this historical event, in 2015, on the Feast day of 
Discovery of  Holy Cross, a stone cross sculpture 'Otyats Khach' was 

where the Holy Apostles met. The Cross was 
e Dean of Monasteries of  Mother See Bishop Artak 



 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՎԱՆՈՐՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՎԱՆՈՐՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՎԱՆՈՐՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՎԱՆՈՐԷԷԷԷԻՑ ՏԵՍՉՈՒԹԻՑ ՏԵՍՉՈՒԹԻՑ ՏԵՍՉՈՒԹԻՑ ՏԵՍՉՈՒԹԻՒԻՒԻՒԻՒՈՒՆԸՈՒՆԸՈՒՆԸՈՒՆԸ
    

Խոր Վիրապի Վանքը, Սբ. Գեղարդավանքը, 
Սբ. Հռիփսիմէ  Տաճարը, Սբ. Գայանէ Վանքը եւ 
Սբ. Շողակաթ Վանքը սերտօրէն կապուած են 
301թ. Հայաստանի մէջ քրիստոնէութեան 
տարածման պատմութեան հետ: Թէեւ  Մայր 
Աթոռը կը մտահոգուի բոլոր եկեղեցիներու համար, 
յատուկ ուշադրութիւն սեւեռած է յատկապէս վերոյիշեալ 
վանքերու կառույցներու ֆիզիքական եւ հոգեւոր կարգավիճակի
տանելուն: Այդ նապատակով ստեղծուած է  Մայր Աթոռի 
Տեսչութիւնը»: Վանորայք կը նշանակէ վանքերու ամբողջութիւն: 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի որոշումով 
Վանորէից Տեսուչ նշանակուեցաւ  Հոգեշնորհ Տ. Արտակ վրդ. 
Տիգրանեանը, որ այսօր ալ կը ծառայէ սոյն պաշտօնին:

 

MOTHER SEE’S DEANERY OF MONASTERIESMOTHER SEE’S DEANERY OF MONASTERIESMOTHER SEE’S DEANERY OF MONASTERIESMOTHER SEE’S DEANERY OF MONASTERIES
    

Khor Virab Monastery, Holy Geghard Monastery, St. Hripsime Mon
St. Gayane Monastery, and Monastery of Holy Shoghaka
related to the history of conversion of Armenia to Christianity in 301. 
While the Mother See is concerned with the status of all 
pays a particular attention to the physical and spiritual status of 
monasteries. Therefore, "Vanoreyits Deschootyoon'' 
Monasteries of Mother See was created. The deanery was formerly 
overseen by the Grand Sacristan of Holy Etchmiadzin. By the order of His 
Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians, Bishop Artak Tigrany
was appointed as the Dean of the Monasteries (Vanoreyits Desouch) of the 
Armenian Church, where he serves today. (www.armenianchurch.org)
 

 
 

Յիսուս Քրիստոսի խաչելութեան վայրը 
եբրայերէնէն թարգմանաբար կը նշակնակէ
Աւանդութիւններէն մէկուն համաձայն, Նո
որդին՝ Սեմ այդ նոյն տեղը թաղած է Ադամ նախահ
գանկը:  

The place of Jesus christ's crusifiction is called Gilgotha, which 
translates from Hebrew as the 'place of skull
Hebrew tradition the skull of Adam was  buried by 

of Noah) at that place, which later was called Golgotha.  

ՈՒՆԸՈՒՆԸՈՒՆԸՈՒՆԸ    

համար, սակայն ան 
վերոյիշեալ հինգ 

ական եւ հոգեւոր կարգավիճակին հոգ 
ստեղծուած է  Մայր Աթոռի «Վանորէից 

Վանորայք կը նշանակէ վանքերու ամբողջութիւն: 
մենայն Հայոց Կաթողիկոսի որոշումով 

Հոգեշնորհ Տ. Արտակ վրդ. 
:  

MOTHER SEE’S DEANERY OF MONASTERIESMOTHER SEE’S DEANERY OF MONASTERIESMOTHER SEE’S DEANERY OF MONASTERIESMOTHER SEE’S DEANERY OF MONASTERIES    

Khor Virab Monastery, Holy Geghard Monastery, St. Hripsime Monastery, 
Holy Shoghakat are closely 

conversion of Armenia to Christianity in 301. 
the status of all its churches, it 

hysical and spiritual status of these five 
 – Deanery of 

The deanery was formerly 
By the order of His 

Bishop Artak Tigranyan 
Dean of the Monasteries (Vanoreyits Desouch) of the 

(www.armenianchurch.org) 

Յիսուս Քրիստոսի խաչելութեան վայրը «Գողգոթա» 
է «Գանկի տեղ»: 
ոյի անդրանիկ 

Ադամ նախահօր 

The place of Jesus christ's crusifiction is called Gilgotha, which 
place of skull'. According to 

was  buried by Shem (son 

 

DateDateDateDate    FEAST DAYS  FEAST DAYS  FEAST DAYS  FEAST DAYS  

23232323    Seventh Sunday of the Exaltation of the Holy CrossSeventh Sunday of the Exaltation of the Holy CrossSeventh Sunday of the Exaltation of the Holy CrossSeventh Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
Discovery of the Discovery of the Discovery of the Discovery of the Holy CrossHoly CrossHoly CrossHoly Cross    

29 St. John Chrysostom 

30 Eighth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross

31 All Saints—old and new, known and unknown
 

Reminder:Reminder:Reminder:Reminder:    HTAC Parish Council would like to 
thank all our members for your continuous 
financial and moral support. We 
existing members to consider paying a
Membership dues for the year 2016
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.    

 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու

ԽորանիԾաղիկներուպատրաստում՝
""""Flowers of the world"Flowers of the world"Flowers of the world"Flowers of the world"

The Altar Flowers and the Sunday Bulleti
AnonymousAnonymousAnonymousAnonymous

Altar Flowers provided by
""""Flowers of the worldFlowers of the worldFlowers of the worldFlowers of the world

 

 

DURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSION
During the General Confession you can either join those who 
come forward and kneel before the Altar or stay where you are. 
When you receive the Holy Communion cross yourself and say 
'megha Asdoodzoh' (I sinned against God). It is recommended, as 
St. Paul says, that ladies should cover their heads as a sign of 
modesty (1 Cor. 11:5). 

FEAST DAYS  FEAST DAYS  FEAST DAYS  FEAST DAYS  ----    OCTOBER  2016OCTOBER  2016OCTOBER  2016OCTOBER  2016    

Seventh Sunday of the Exaltation of the Holy CrossSeventh Sunday of the Exaltation of the Holy CrossSeventh Sunday of the Exaltation of the Holy CrossSeventh Sunday of the Exaltation of the Holy Cross————    
    

Eighth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross 

old and new, known and unknown 

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 

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

The parishioners interested in becoming a dues paying 
ber 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 

ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 
ՄիՄիՄիՄի    ՈմնՈմնՈմնՈմն    

որանիԾաղիկներուպատրաստում՝ 
Flowers of the world"Flowers of the world"Flowers of the world"Flowers of the world"    

    
he Altar Flowers and the Sunday Bulletinare sponsored by 

AnonymousAnonymousAnonymousAnonymous    
Altar Flowers provided by 

Flowers of the worldFlowers of the worldFlowers of the worldFlowers of the world"""" 

DURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSION    
During the General Confession you can either join those who 
come forward and kneel before the Altar or stay where you are. 
When you receive the Holy Communion cross yourself and say 
'megha Asdoodzoh' (I sinned against God). It is recommended, as 
St. Paul says, that ladies should cover their heads as a sign of 


