CALENDAR OF EVENTS
December
December 44-20 - 9th Annual Christmas Cheer for Children organized
by HTAC Armenian Family Support Services. Your
donations will support to assemble Christmas gift bags
and spread the spirit of Christmas to deserving families
and their children and to newly arrived Syrian Refugee
families.
December 19

December 20

- Christmas Mini Bazaar & Photo with Santa in Margos
Artinian Hall from 9:30 am-2:30
2:30 pm. Organized by St.
Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School
School.
- Sunday
Sunday School Christmas Party in 'Maral Ishkhanian'
Hall from 10:30am-12:45pm.

Տէր Զարեհ
Զարեհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւ

Rev.Archpriest Zareh Zargarian,
Zargarian, Pastor

DECEMBER 13, 2015 - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 13,
13 2015
FORTH SUNDAY OF ADVENT
ՅԻՍՆԱԿԻ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
Synaxis Readings - Hebrews.
brews. 1:1-14,
1:1
Luke 17:1-10
Եբր 1:1-14, Ղուկ. 17:1-10
Ճաշու Ընթերցուածներ - Եբր.

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի հովանաւոր՝

Տէր եւ Տիկին Ակոբիկ եւ Արփինէ Ալթունեան
Ս. Խորանի Ծաղիկներու նուիրատու՝
'Ken's Flowers' Ծաղկանոց
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
sponsored by
Mr. & Mrs. Agopig and Arpine Altounian
Altar flowers are donated by

'Ken's Flowers'
Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all
our members that have already paid their membership
dues for the year 2015. This is a reminder to the rest of
our existing members, that HTAC 2015 Membership fee is due ($60.00 for
adults and $30.00 for students
ts 18years and older). It will be really
appreciated if you could pay your annual membership fee at your earliest
convenience.
New Members: The parishioners, who are interested in becoming a dues
paying member of Holy Trinity Armenian Church, are encour
encouraged to
approach the Parish Council members in the church lobby to obtain the
membership application and for additional information or contact the
church office during the week.

Եթէ
Եթէ Պօղոս իր աշակերտներու աղօթքներու
աղօթքներու կարիքն ունէր,
ունէր, որչափ
առաւել եւս մենք կարիք ունինք
ունինք իրարու համար աղօթելու:
աղօթելու:
Ուրիշներու համար աղօթելով, անոնց աղօթքները
աղօթքները կը
կը շահինք
շահինք:
նք:

(Խոսրով Անձեւացի)
If Paul needed the prayers of his disciples,
disciples, how much more we need to
pray for each other.
other. When praying for others' we will gain their prayers as
well.(Khosrov Andzevatsi)
_____________________________________________________
____________________________________________________________
Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ.
ՀԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻ HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5
Tel: (416) 431-3001
3001 Fax:
Fax (416)431-0269
www.torontoarmenianchurch.co
www.torontoarmenianchurch.com

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............
Մատլէն Հըրմըզ

Madlen Hirmez

Առաքել Վարդանեան
Յովսէփ Ճանկիւլ

Arakel Vardanyan
Hovsep Cangul

Սուրէն Միրզոյեան

Souren Mirzoyan

Մարուսիա Էլչիբեկեան_

Marousya Elchibekyan

ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր իմ , բա՛ց փակուած
ած դուռը իմ սրտիս և ծագեցո՛ւ
ծագեցո՛ւր իմ
ներսս Քու արդարութեան ճառագայթներու լոյսը: Սրբէ՛
մեղքի աղէտներէն եւ բժշկէ՛ հոգւոյս վէրքերը: Ամրաց
Ամրացո՛ւր
զիս Քու երկիւղով և զօրացո՛ւր, որ արդարութիւն գործեմ
ամենայն ժամ: Ամէն: (Եփրեմ Ասորի)
DAILY PRAYER
O Lord, open the doors of my heart and shine the light of Your
righteousness in me. Heal the wounds of my soul and wipe
away the calameties of sin. Strengthen me with Your awe, so
that my actions may be just at all times Amen.

ՄԱՍ-MAHS
Մասը տարբեր է Հաղորդութեան նշխարէն: Ա
Ան բարակ
բաղարջ հաց մըն է, առանց պատկերի, որ կ' օրհնուի Ս.
Պատարագի ժամանակ եւ վերջը կը բաշխուի
ժողովուրդին
րդին եւ յատկապէս անոնց, որոնք այդ օրը Սուրբ
Հաղորդութիւն չեն ստացած:Այսպիսով անոնք ալ
հաղորդակից կը դառնան Ս. Խորհուրդին:
րդին:
Mahs is different from Sacramental Wafer (nshkhar) . It is a
thin and round unleavened bread made without an image and
is blessed at the church. At the end of Liturgy
Liturgy, it is distributed
to the people, especially to those who did not receive those a
Holy Communion.

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ ՄԾԲՆԱՑՈՒ
Սուրբ Յակոբ Մծբնացի հայրապետը ծնած է
Մծբին քաղաքին մէջ, այժմ՝ ՆուսայպինԹուրքիա եւ վախճանած է 350-ին
ին: Հայկական
աղբիւրներու համաձայն Գրիգոր Լուսաւորիչի
հօրաքրոջը՝
Խոսրովուհիի
որդին
է:
Մանկութիւնը անցուցած է Կեսարիոյ մէջ եւ իր
երիտասարդութեան
առաջին
տարիները
նուիրած
է
ուսման:
Հոգեւորական
իր
կրթութիւնը ստացած է Կեսարիոյ մէջ, Սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորիչի հետ: Ան անապատ քաշուելով ճգնաւորական
կեանք ապրած է:
Օժտուած ըլլալով վարչական բազմաթիւ կարողութիւններով ու
յատկապէս ունեցած ժողովրդականութեամբ,
ժողովրդականութեամբ Ս. Յակոբ Մծբինի
աթոռին համար եպիսկոպոս կը ձեռնադրուի Անտիոքի Միլիտոս
հայրապետէն 320-ին: Անոր համար Ս. Յակոբ կը ստանայ Մծբնայ
հայրապետ կոչումը:
Ս. Յակոբ ըլլալով հռետոր, քարոզիչ,
քարոզիչ ճգնող եւ միաժամանակ
հրաշագործ մը, Նիկիոյ Տիեզերական Ա. ժողովին (325) մասնակցած է
եւ մեծ համբաւ ստացած: Սուրբը Աստուծոյ շնորհիւ կը կառուցէ

եկեղեցի մը, որուն տեղն ու չափը տեսիլքի միջոցով կը յայտնէ
Աստուծոյ հրեշտակը:
Հայ ժողովուրդը, առ ի յիշատակ այս մեծ սուրբին, դարերու
ընթացքին բազմաթիւ եկեղեցիներ կառուցած եւ նուիրած է անոր
անուան: Աշխարհի գրեթէ բոլոր հայաշատ քաղաքներուն մէջ անոր
անունը կրող եկեղեցիները մատաղօրհնէքով եւ եկեղեցական
փառաշուք հանդիսութիւններով կը նշեն Ս. Յակոբայ Տօնը:
Ընտանեկան յարկերու տակ եւս տեղի կ’ունենան ուրախալի
ընդունելութիւններ եւ ուրախ առիթով կը շնորհաւորեն Յակոբ
անունը կրողները:
Իր տօնը կը յիշատակուի Դեկտեմբեր 12-18-ին զուգադիպող Շաբաթ
օրուան, որուն կանխող Յիսնակի շաբաթապահքը ծանօթ է Ս.
Յակոբի պահք անունով: (Կ.Պետրոսեան «Հայաստանեայց եկեղեցւոյ եւ ազգային
աւանդութիւններ»)

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ........
Ցոյց
տալու
համար
Աստուածաշնչեան
պատմութիւններու ճշմարտութիւնը, Ս. Յակոբը
փորձած է բարձրանալ Արարատի գագաթը՝
Նոյեան Տապանը փնտռելու: Ըստ աւանդութեան,
կը սկսի բարձրանալ Արարատ լեռը, բայց
հակառակ անկոտրում կամքին` չի կրնար
հասնիլ Արարատի գագաթը: Երկար տանջուելէ
ետք կը նիրհէ: Տեսնելով Սուրբին աննկուն
կամքը, Աստուած հրեշտակ մը կը ղրկէ, որպէսզի իրեն յանձնէ
Նոյեան տապանէն մասունք մը: Սուրբ Յակոբը
ակոբը կը որոշէ վանք
կառուցել այնտեղ, ուր աստուածառաք հրեշտակէն ստացած էր
Տապանի փայտէն կտոր մը։ Սուրբ Յակոբը կը որոշէէ վանք կառուցել
այնտեղ, ուր աստուածառաք հրեշտակէն ստացած էր Տապանի
փայտէն կտոր մը։ Սոյն մասունքը մինչեւ այսօր իբրեւ սրբութիւն կը
պահուի Ս. Էջմիածնի գանձատան մէջ:
DID YOU KNOW?...........
St. James was determined to find Noah's Ark as a proof for skeptics. St.
James started his ascent to the peak of mount Ararat, but
ut it proved to be
very difficult to reach the top. St. James did not give up and continued
climbing. For his determination God had sent an angel in his dream, who
left him a piece of the Ark. According to tradition, in the place where St.
James had lain down and received the relic of Noah's Ark a cold stream
appeared with healing and miraculous qualities. In the future a church
bearing the Saint’s name would be built nearby the stream
stream( St. Hagop
church of Akor). This relic from Noah's Ark is kept at the Mother See of
Holy Etchmiadzin.

ST. JAMES (HAGOP) OF NISIBIS
This Saturday, December 12, is the Feast of St. James
(Hagop) of Nisibis (Mdzbin). He was born and died in
the city of Nisibis (Nusbyien) located in what is now
days southeastern Turkey. Nisibis was an important
early Christian center in Asia Minor and a transit
point of the caravans traveling east and west. Some
sources say he was the cousin of St. Gregory the
Illuminator.

St. Hagop of Mdzbin (St. James) is one of the most beloved saints in the
Armenian Church. He is honoured in the Eastern Orthodox Church,
the Coptic Church, Catholic churches, as well as in the
t Syriac Orthodox
Church, since he was a teacher to St. Ephraim the Syrian. According to St.
Ephraim, St. Hagop founded the basilica and theological School of Nisibis.
He saved Nisbis from Persian invasionss with his prayers.
In 320 he was ordained as the Bishop of Nibisis and in 325 participated in
the first ecumenical council in Nicaea where he earned great respect from
the Emperor Constantine and the other church fathers.
fathers
St. Hagop died peacefully at an old age in 338 A.D. His relics were taken to
Constantinople in 970 A.D. and became the subject of great honour.

In the Armenian religious literature his name is known by the book
entitled "The Wise", which has been translated from
fr
Assyrian in the
5th century. In the Armenian Apostolic Church the Feast of St. Hagopof
Nisibis is celebrated on the Saturday between December12-18
December12 .

HERMIT ST. MARUGE
MARUGE AND BISHOP ST. MELITUS
On the day of the Feast of St. James
ames (Hagop) Of Nisibis the
memories of Hermit Marougue and Bishop Melitos are also
commemorated. First of them, Hermit Marougue prophetically
guessed that St. James would soon ascend the throne of Nisibis,
and Bishop Melitos of Antioch ordained and anointed
ano
him.
After the death of the Bishop of Nisibis,
Nisibis two candidates emerged
from two conflicting groups. However, God appeared to St. Maruge and
told him, that St. James was the most worthy and deserving candidate to
become the next Bishop of Nisbis. On the advice of the hermit, everyone
switched their focus to St. James and summoned him from the desert.
desert He
was ordained bishop in 320 A.D. in Amida.
Bishop St. Mielitus was born in Melitene, Armenia Minor. In 358 he
becamethe Bishop of Sebastia. In 360 he ascended the throne of Antioch
and continued St. James’ struggle against the Arians. In 381 he presided
over the Second Ecumenical Council convened in Constantinople but
unfortunately passed away before its co
onclusion.

Ս. ՅԱԿՈԲԱՅ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ՝

THE PSALM OF DISMISSAL -PSALM 34
Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ,
յամենայն ժամ,oրհնութիւն
րհնութիւն նորա ի բերան իմ:
Orhnetseets ezDer hamenayn zham,
hamenyn zham orhnootyoon nora ee peran eem.
I will extol the Lord at all times.
His praise shall be at all times on my lips.

Յակոբ, Յակոբիկ,Ակոբիկ, Ճագ, Ճեյքոպ
Ձեր Անունով Ապրի'ք

Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյիշեալ
անունները կրող մեր եղբայրները ստանալու Աստուծոյ
օրհնութիւնը:
ON THE FEAST OF ST. HAGOP OG NISIBIS FOLLOWING
NAMES ARE CELEBRATED:
CELEBRATED:
Hagop, Hagopig, Agopig, Jack,
Jack, Jacob
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:Heeshestzeh
SAY:Heeshestzeh Der zamenaym Badarakus koh.
Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո
քո:
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS: Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn
khorhoortus koh ee parees na gadarsestseh.
Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս քո ի բարիս
նա կատարեսցէ:
May the Lord grant you according to your own heart, and fulfill all your
counsel in goodness.(Psalm 20:4)

DATE

12
13
14
19
20
24
26
27
28
29
30
31

DECEMBER
FASTS & FEASTS
St. Hagop (James) of Nisibis hermit St. Maruge and Bishop St.
Melitus
Fourth Sunday of Advent
Sts. Ignatius of Antioch and Addai
St. Abgar, First Martyr of the Church and our first king believing in
Christ
Fifth Sunday of Advent
Sts. David the Prophet and James the Apostle
St. Stephen the Proto-Deacon
Deacon and the First Martyr
Sixth Sunday of Advent
The Holy Apostles Peter and Paul
Sts. James the Apostle and John the
Evangelist (Eve of the Fast of the Nativity)
First Day of the Fast of the Nativity
Second Day of the Fast of the Nativity

DURING 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).

