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 20 - Sunday School Christmas Party in 'Maral Ishkhanian'
Hall from 10:30am-12:45pm.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու
նուիրատու՝՝

Պասմաճեան ընտանիք
Գամէր եւ Շանթ Պասմաճեանի,
Պետրոս եւ Ռոզա Արթինեանի յիշատակին
Ս. Խորանի Ծաղիկներ՝
"Ann's Flowers" Ծաղկանոց

Տէր Զարեհ
Զարեհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւ

Rev.Archpriest Zareh Zargarian,
Zargarian, Pastor

DECEMBER 20,
20, 2015
2015 - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 20,
20, 2015
2015
FIFTH SUNDAY OF ADVENT
ՅԻՍՆԱԿԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
Synaxis Readings - Hebrews.
brews. 4:16-5:10,
4:16
Luke 18:9-14
Ճաշու Ընթերցուածներ - Եբր.
Եբր 4:16-5:1, Ղուկ. 18:9-14

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
sponsored by
Basmadjian Family

In memory of Shant & Kamer Basmadjians
Bedros & Roza Artinians
Altar flowers by

''Ann'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 encouraged to
approach the Parish Council members in the church lobby to obtain the
membership application and for additional information or cont
contact the
church office during the week.

Մի ձգէր
ձգէր, որ սխալ մտածմունքներդ սիրտդ սողոսկեն,
սողոսկեն, այլ շտապի՛ր
աղօ
աղօթքով
թքով անոնցմէ ազատիլ: Յիշէ, որ ցանկացած
ցանկացած փորձութի
փորձութիւն կը սկսէ
սկսէ
անկայուն միտքէն
տքէն եւ Աստու
Աստուծո
ուծոյ
ծոյ հանդէպ
հանդէպ վստահութե
վստահութեան պակասէն:
պակասէն:
Do not let the wrong thoughts to get to your heart, but fight them away
with prayers. Remember, that the temptations start from unstable thoughts
and from the lack of trust in God.
_____________________________________________________
____________________________________________________________
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

Ս. ԱԲԳԱՐ ԹԱԳԱՒՈՐ ( IV ԴԱՐ )
Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին Ս.
Աբգար թագաւորի տօնը կը յիշատակէ
Յիսնակի Դ. Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը:
Աւանդութեան համաձայն Աբգարը եղած է
Եդեսիա քաղաքի թագաւոր եւ ազգութեամբ
հայ: Առաջին դարուն, երբ ան կ' ընդունի
քրիստոնէութիւնը, Եդեսիան հայաբնակ էր:
Իսկ
Պատմահայր
Մովսէս
Խորենացիի
համաձայն` Ս. Աբգարը ազգութեամբ հայ էր եւ Պարթեւաց Արշամ
Արշակունիի որդին:
Աբգարը, սաստիկ հիւանդացած կ'ըլլայ, երբ կը լսէ Յիսուս
Քրիստոսի հրաշագործութիւններու մասին ու թագաւորական
սուրհանդակի՝ Անանիայի ձեռամբ զինք նամակով Եդեսիա կը
հրաւիրէ: Աբգարը կ'արժանանա Փրկչի պատասխանին, որ կ'սէ թէ
Քրիստոս դեռ գործեր ունի Երուսաղէմի մէջ կատարելու, բայց
Աբգարը բժշկելու համար անպայման կ'ուղարկէ իր աշակերտներէն
մէկը: Փրկչի համբարձումէն ետք Թովմաս
վմաս առաքեալը Եդեսիա
կ'ուղարկէ Ս. Թադէոսը, որ կը բուժէ Աբգար թագաւորը եւ քաղաքի
բոլոր հիվանդները: Հոս Աւետարանը կը քարոզէ ու Եդեսիոյ
եպիսկոպոս կը կարգէ մետաքսագործ
ետաքսագործ Ադդեն: Այս բոլորէն վե
վերջ
կ'երթայ Հայոց Սանատրուկ թագաւորի
որի արքունիք
արքունիքը, որը Մովսէս
Խորենացիի համաձայն Աբգար թագաւորի քեռորդին էր:
Տէրը Աբգար թագաւորին ղրկած է նաեւ իր վարշամակը
(դաստանակի
դաստանակի վրայ Տէրոջը դեմքի դրոշմապատկերը)
դրոշմապատկերը), որը Յոյն
Ուղղափառութեան մէջ կը յարգուի որպէս “անձեռագործ
սրբապատկեր “, ի սկզբնօրինակ:
Ս. Աբգարը կը յիշատակուի «Հայր Մեր» աղօթքին նախորդող ս.
Պատարագի “ Յիշատակութիւնք “ հատուածին, որպէս քրիտոնեայ
թագաւոր, Տրդատ թագաւորի եւ Կոստանդիանոս կայսեր հետ
միասին:
Դարձի գալով՝ Աբգար թագաւորը նամակներ կը գրէ Հռոմի
Թիբէրիոս կայսրին,
Ասորեստանի
Ներսէհ թագաւորին,
Պարսից Արտաշիր թագաւորին, որպէսզի անոնք
նք ալ ընդունին
Յիսուս Քրիստոսը:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............
Թանթա Գասապեանի
Tanta Kassabian
Ռոպերթ Արթին Մուրատ Գասապեանի
Գասապեան Robert Artin Mourad
Kassabian
Լուսածին Վարդանի
Lousazen Vartan
Վարդուհի Կիւլեսէրեան
սէրեան Սարգսեանի Vartouhi Gulesserian Sarkisian
Մարգար Տէմիրեանի
Margar Demirian
Մարիամ Տէմիրեանի
Mariam Demirian
Վարդանուշ Տէմիրեանի
եանի
Vartanoush Demirian
Խաթուն Պէնլինիի
Khatoun Benlini
Արշակուհի եւ ԱրթինՄաճարեանի
Arshagouhi & Artin Madjarian
Ղազարոս Իփէքի
Ghazaros Ipek
Մեսրոպ Տաների
Mesrob Daner
Լեւոն Եւ Վարդուհի Ստեփանեանի
ի
Levon & Vartouhi Stepanian
Աշխէն Չոլաքեանի
Ashken Cholakian
Սօսի Դաւիդեանի
Sossy Davidian
Ստեփան Ստեփանեանի
անի
Stepan Stepanian
Աստուածատուր Սինանեանի
Astuatsadur Sinanian
Տ. Ահարոն Ա. Քհնյ. Տէր Գալստանեանի Rev. Archpriest Aharon Der
Galstanian
Նարկիս Շահնազարեանի
եանի
Narkis Shahnazarian
Իւղաբեր Սարեանի
Youghaber Sarian
Իսկուհի Տէր Գալստանեանի
լստանեանի
Iskouhi Der Galstian
The deceased members of Sinanian & Der Galstian Families
Սինանեան եւ Տէր Գալստանեան գերդաստաններու
երդաստաններու ննջեցելոց

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝
ողբացեալ Թանթա Գասապեանի,
Գասապեանի, Աստուածատուր Սինանեանի եւ
Տէր Ահարոն Ա. Քհնյ. Տէր Գալստանեանի,
Գալստանեանի Վարդուհի
Կիւլեսսէրեան Սարգսեանի յիշատակին` իրենց հարազատներու

կողմէ:

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late
Tanta Kassabian, Astuatsadur Sinania & Rev. Archpriest Aharon Der
Galstanian, Vartouhi Gulesserian Sarkisian by their loved ones.

COMMEMORATION OF ST. ABGAR
ABGAR
The Armenian Apostolic Church commemorates King
Abgar on the Saturday following the 4th Sunday of
Advent. St. Abgar was the king of Edessa and in the
first century, when he 'accepted Christianity, the
majority of Edessa's population were Armenians.
According to the historian Movses Khorenatsi St.
Abgar was of Armenian decent and the son of Parthian
nobel Arsham Arshakuni.
According to the tradition St. Abgar was the first Christian king of the 1st
century, the son of the Parthian king Arshakunie Arsham. He was also
called “senior man” as he was the wisest of all and of genius. Historian
Moses of Khoronk,
nk, Assyrian historian Labubnia of Yedessia, Greek
historians Procopis and Yeusebius have told about the king Abgar. He
built the city of Edessa in the site where the Armenian army protected the
ford of the river Euphrates from the Roman captain Casius. Later the king
moved the royal palace and all idols from Nisibis to that city.
city.It is during
the period of reign of the king Abgar that Jesus Christ, the Savior of the
world, was born. And Abgar, who was incurable, becoming aware of the
wonders worked by Christ,
rist, believed in Christ and by means of his
delegates sent a letter-petition
petition to Jerusalem, to the Savior, asking Him to
come and heal him. In the response letter it was said, that Christ still had
important things to do in Jerusalem, but He should send on
one of His
disciples to the king to heal him.
After the Ascension of the Savior Apostle St. Thaddeus came to Edessa,
healed the king Abgar, the sick, preached the Gospel and appointed Adde,
the silk-weaver, to be his successor. Jesus had sent the imprinted image of
his face on a shroud to Abgar and itt was kept for a long time in Edess
Edessa, and
later in the churches of various cities and towns.
Later, king Abgar sent letters to the king Tiberius and the king Nerseh of
Assyria exhorting them to admit Jesus Christ as the Son of God aand the
Savior.King Abgar is remembered every Sunday prior to "Our Father", as
a Christian king, together with king Trdat and Emperor Constantine
Constantine.
(Source:www. http://armenianchurch.ge)

ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Արեւելքէն մինչեւ արեւմուտք՝ բոլորը կ’օրհնեն Քեզ, Տէ՜ր,
որովհետեւ բարեգութ Թագաւոր ես,
ես եւ ամբողջ տիեզերքը
կը դաւանի Քու ահեղ անունդ: Քու բարեգթութեամբդ
ընդունէ՛ մեր սաղմոսերգութիւնը, Քու պաշտպանութիւնդ
ընծայէ մեզի՝ տկարներուս, Դուն՝ որ արդար ես, եւ թող
փառաւորուի՛ ամենասուրբ անունդ:
անունդ Իսկ մենք արժանի
ըլլանք պատուիրանիդ մէջ մնալու,
մնալու եւ օրհներգելու եւ
փառաւորելու քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:
Ամէն
DAILY PRAYER
From East to West we glorify You Lord, For You are a merciful King and
the universe professes Your name. Please receive our prayers with Your
mercifulness and protect us, as You are just and may Your holy name be
forever glorified. And we should stay in Your commandments and praise
and glorify You the Father, the Son and the Holy Spirit now and always
and unto the ages of ages. Amen.
ԽՈՐԱՆԻՆ ՎՐԱՅ ԳՈՐԾԱԾՈՒՈՂ ՍՊԱՍՆԵՐ
ALTAR VESSELS AND VESTEMENTS
ԲՈՒՐՎԱՌ:
ԲՈՒՐՎԱՌ: Բուրվառը արծաթէ շինուած կ’ըլլայ եւ ունի
չորս շղթայ, որոնք միացած են զարդարուած ամանի մը`
որուն մէջ խունկը կը վառի: Երեք շղթաները կը
խորհրդանշեն Սուրբ Երրորդութիւնը,
Երրորդութիւնը իսկ կեդրոնական
շղթան` անոնց միասնականութիւնը:
միասնականութիւնը
Մեր բոլոր
արարողութիւններու ընթացքին խնկարկութիւն կ’ըլլայ:
Կրակը կը խորհրդանշէ մաքրութիւնը,
մաքրութիւնը իսկ անուշաբոյր խունկին
ծուխը` երկինք բարձրացող մեր աղօթքները:
աղօթքները Բուրվառը կը ճօճուի
երեք անգամ կամ երեք բազմապատիկներով:
THURIBLE (POURVAR): The thurible is usually made of silver, and has
four chains connected to a decorated bowl in which the incense is
burned. The three chains represent three persons of the Holy Trinity
and the central chain represents their unity. Censing is performed
during most of our services. The fire represents purity and fragrant
smoke of the incense our prayers ascending to heaven. The Pourvar is
swung three times or in multiples of three.

ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞...........................
Ս. Աբգարը առաջին արքան էր, որ դեռ Տէրոջը կենդանութեան
օրով ընդունեց Անոր իշխանութիւնը եւ հաւատաց
ատաց Անոր
որպէս Աստուծոյ Որդի եւ Փրկիչ ըլլալը:
DID YOU KNOW?....................
S. Abgar was the first king, who believed in Christ,, while he was
still alive, and accepted Jesus Christ as the Son of God and Savior.
FOURTH SUNDAY OF ADVENT
This Sunday,
December
ember
20
20,
is
the
fifth Sunday of Advent. Often people think
that fasting is merely a rejection of animal
food, but in reality, first of all it is a time of
abstinence not only from food, but also from bad habits
habits, thoughts and
behavior, as well as time to repent and pray and lead a virtuous life.
Advent should be a time of self reflection to prepare ourselves for the
coming Birth of our Lord Jesus Christ. Traditionally, the entire fifty
fifty-day
period of Advent
vent has been a period of fasting. Now, there are three
week-long fasts along with the regular fasting days of Wednesday
Wednesdays and
Fridays. The last week long fast of Advent is the Fast of the Nativity
(Dzenentots Bahk) which starts on December 30th.
ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ
Այս Կիրակի Յիսնակի Պահոց հինգերորդ
Կիրակին է :Մարդիկ յաճախ կը կարծեն, թէ
պահքը միայն կենդանական ծագում ունեցող
ուտելիքներէ
հրաժարիլն
է:
Բայց
իրականութեան մէջ Պահքը ոչ միայն որոշակի
սնունդէ ինքզինքը զրկելն է , այլ նաեւ հոգեկան
ու բարոյական բոլոր տեսակի մոլութիւններէ, մեղաւոր միտքերէ
ու խօսքերէ մաքրուիլն ու անվայել գործերէ իր անձը հեռացնելն է,
աղօթքով ու ապաշխարհութեամբ Աստուածահաճոյ կեանքի
վերադառնալն է: Նախկինում Յիսնակի ամբողջ
ողջ տեւողութեան
պահք կը պահուէր՝ Ս. Յարութեան նախորդող մեծ պահքին պէս
պէս:
Սակայն ներկայիս սովորական Չորեքշաբթիի եւ Ուրբաթի
պահքերէն զատ ունի երեք շաբաթապահքեր: Յիսնակի վերջին
շաբաթապահքը Սուրբ Ծննդեան տօնի
նի շաբաթապահք
շաբաթապահքն է, որ կը
սկսվուի Դեկտեմբերի 30-էն:

DATE
20
24
26
27
28
29
30
31

DECEMBER
FASTS & FEASTS
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).

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.
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.

