
SCHEDULE OF CHURCH SERVICESSCHEDULE OF CHURCH SERVICESSCHEDULE OF CHURCH SERVICESSCHEDULE OF CHURCH SERVICES    
NEW YEARNEW YEARNEW YEARNEW YEAR    

Friday, January 1, 2016Friday, January 1, 2016Friday, January 1, 2016Friday, January 1, 2016    
Divine Liturgy 11:00 AM 

Celebrant 
Rev. Archpriest Zareh ZargarianRev. Archpriest Zareh ZargarianRev. Archpriest Zareh ZargarianRev. Archpriest Zareh Zargarian    

Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church
 

EVE OF NATIVITY AND THEOPHANYEVE OF NATIVITY AND THEOPHANYEVE OF NATIVITY AND THEOPHANYEVE OF NATIVITY AND THEOPHANY    
Tuesday, January 5, 2016Tuesday, January 5, 2016Tuesday, January 5, 2016Tuesday, January 5, 2016    

Readings from the prophetic scriptures   6:00 PM
 Divine Liturgy                                        7:00 PM

Celebrant 
Rev. Archpriest Zareh ZargarianRev. Archpriest Zareh ZargarianRev. Archpriest Zareh ZargarianRev. Archpriest Zareh Zargarian    

Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church
 

NATIVITY AND THEOPHANYNATIVITY AND THEOPHANYNATIVITY AND THEOPHANYNATIVITY AND THEOPHANY    
Wednesday, January 6, 2016Wednesday, January 6, 2016Wednesday, January 6, 2016Wednesday, January 6, 2016 

 
Morning Service    9:30 AM 
Divine Liturgy      10:30 AM 
Blessing of Water 12:00 PM 

Celebrant 
His Grace Bishop Abgar HovakimianHis Grace Bishop Abgar HovakimianHis Grace Bishop Abgar HovakimianHis Grace Bishop Abgar Hovakimian 

Primate of the Armenian Church Canadian Diocese
    

Following the Divine Liturgy Following the Divine Liturgy Following the Divine Liturgy Following the Divine Liturgy     
Light RefreshmentsLight RefreshmentsLight RefreshmentsLight Refreshments    

Organized by 
Holy Trinity Armenian Apostolic ChurchHoly Trinity Armenian Apostolic ChurchHoly Trinity Armenian Apostolic ChurchHoly Trinity Armenian Apostolic Church    

Women’s GuildWomen’s GuildWomen’s GuildWomen’s Guild    
 

REMEMBRANCE OF THE DEADREMEMBRANCE OF THE DEADREMEMBRANCE OF THE DEADREMEMBRANCE OF THE DEAD    
ThursThursThursThursday, January 7, 201day, January 7, 201day, January 7, 201day, January 7, 2016666 

Morning Service & Requiem 11:00 AM 
at Holy Trinity Armenian Church 

For requiem service request please call the church office
at 416-431-3001 

 

Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church 

    

prophetic scriptures   6:00 PM 
Divine Liturgy                                        7:00 PM 

Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church 

Primate of the Armenian Church Canadian Diocese        

    

For requiem service request please call the church office 

 

    Տէր ԶարեՏէր ԶարեՏէր ԶարեՏէր Զարեհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւ                                                                                                    

    
DECEMBER 2DECEMBER 2DECEMBER 2DECEMBER 27777, 201, 201, 201, 2015555    ----    ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԴԵԿՏԵՄԲԵՐԴԵԿՏԵՄԲԵՐԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

    
SIXTH SIXTH SIXTH SIXTH SUNDAYSUNDAYSUNDAYSUNDAY    

ՅԻՍՆԱԿԻ ՎԵՑՅԻՍՆԱԿԻ ՎԵՑՅԻՍՆԱԿԻ ՎԵՑՅԻՍՆԱԿԻ ՎԵՑԵԵԵԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ 
    

Synaxis ReadingsSynaxis ReadingsSynaxis ReadingsSynaxis Readings    ----    Hebrews. 7:11
ՃաշուՃաշուՃաշուՃաշու    ԸնթերցուածներԸնթերցուածներԸնթերցուածներԸնթերցուածներ    ----    Եբր

Յաճախեցէք եկեղեցի, ծունկի եկէք 
Նաեւ տունը աղօթեցէք՝ առանձնութ
այդպիսի աղօթքը, ապա ջերմեռանդ
                                                                              
 
Attend church, kneel down and pray with your 
pray at home, in solitude. But when the circumstances do not permit 
such a prayer, pray fervently everywhere
_____________________________________________________
ՍՍՍՍ. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻ   HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5

   Tel: (416) 431-3001     Fax

www.torontoarmenianchurch.co

    

                                                                                                    Rev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh ZargarianRev.Archpriest Zareh Zargarian, Pastor, Pastor, Pastor, Pastor    

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԴԵԿՏԵՄԲԵՐԴԵԿՏԵՄԲԵՐԴԵԿՏԵՄԲԵՐ    22227777, 201, 201, 201, 2015555    

    OF ADVENTOF ADVENTOF ADVENTOF ADVENT    
ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ     

brews. 7:11-25, Luke 19:12-28 
Եբր. 7:11-25, Ղուկ. 19:12-28    

    
 եւ ձեռքերը պարզած աղօթեցէք: 

առանձնութեանը մէջ: Բայց եթէ անհնար է 
ջերմեռանդօրէն աղօթեցէք ամէնուրէք:                                  

                                                                              (Յովհան Ոսկեբերան): 

pray with your arms outstretched. Also 
the circumstances do not permit for 

everywhere you are. (John Chrysostom)     
____________________________________________________________    

HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH 

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5 

3001     Fax: (416)431-0269 

www.torontoarmenianchurch.com        



Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ ՅՅՅՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹ
 Դեկտեմբեր 25-ին Հայց. Առաքելական Եկեղեցին 
կը յիշատակէ Ս. Ստեփանոս Նախավկայի
յիշատակութեան օրը: Ս. Ստեփանոսը դարձաւ 
Քրիստոսի վարդապետութեան համար 
նահատակուած առաջին մարտիրոսը: 
Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ ծառայ
սպասաւորներէն եւ առաքե

ընտրուած եօթը սարկաւագներէն մէկն էր: Ինքը ականատես 
Տիրոջ խաչելութեանը, եւ առաքեալներու հետ վերստին ուրախացաւ
Աստուածորդու հրաշափառ յարութեամբ: Սուրբ Ստեփանոս 
հրեաներու մէջ առաջիններէն էր, որ հաւատաց Յիսուս Քրիստոսին
Հայ Եկեղեցւոյ վարդապետ Ս. Գրիգոր Տաթեւացիի համաձայն` Ս. 
Ստեփանոս նախ կ'երթայ  Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքե
մկրտուելու: Մկրտութեան ատեն ջուրին վրայ լուսապսակ մը կը 
յայտնուի ու կը հանգչի անոր վրայ: Ի պատիւ այս հրաշքի իրեն կը 
տրուի «Ստեփանոս» անունը, որ կը նշանակէ «պսակաւոր
 
Յիսուսին հաւատացողներու թիւը օրէ օր կ'աւելնար եւ
«Տասներկուքը կանչեցին աշակերտներոՏասներկուքը կանչեցին աշակերտներոՏասներկուքը կանչեցին աշակերտներոՏասներկուքը կանչեցին աշակերտներուն բազմութիւնը եւ ըսին. ւն բազմութիւնը եւ ըսին. ւն բազմութիւնը եւ ըսին. ւն բազմութիւնը եւ ըսին. 
չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: Ուրեմն, չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: Ուրեմն, չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: Ուրեմն, չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: Ուրեմն, 
եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ 
Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս 
զբաղումին համար, իսկ մենք յարատեւենք աղօզբաղումին համար, իսկ մենք յարատեւենք աղօզբաղումին համար, իսկ մենք յարատեւենք աղօզբաղումին համար, իսկ մենք յարատեւենք աղօթքի եւ Աստուծոյ թքի եւ Աստուծոյ թքի եւ Աստուծոյ թքի եւ Աստուծոյ 
խօսքին սպասարկութեան մէջխօսքին սպասարկութեան մէջխօսքին սպասարկութեան մէջխօսքին սպասարկութեան մէջ»: »: »: »: Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ 
բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ 
Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, 
Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: Ասոնք Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: Ասոնք Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: Ասոնք Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: Ասոնք 
ներկայացուցին ներկայացուցին ներկայացուցին ներկայացուցին առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը 
դրին անոնց վրայդրին անոնց վրայդրին անոնց վրայդրին անոնց վրայ»»»» (Գործք 6: 2-6): 
 
Ս. Ստեփանոս Աստուծոյ շնորհով և զօրութեամբ հրաշքներ 
ժողովուրդին մէջ: Փարիսեցիները կեղծ մեղադրանքներով 
Ստեփանոսին բերին դատաստանի: Դատաւարութեան ընթացքին Ս. 
Ստեփանոս ատեանին առջեւ համարձակօրէն կը յայտարարէ Յիսուս 
Քրիստոսի աստուածութեան բարի լուրը: Իսկ անոնք բարձրաձայն 
աղաղակելով՝ կը խուժեն անոր վրայ ու քարկոծելով 
Ստեփանոսը: 
Սուրբ Ստեփանոսի յիշատակութեան օրը կը սեպուի նաեւ 
ծառայող սարկաւագներու օր: Այդ օրը բոլոր ընթացիկ սարկաւագները 
Խորանի ծառայութեան կը ներակայանան իրենց լաւագոյն 
հանդերձներով: 

ԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԵԵԵԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐ    
ին Հայց. Առաքելական Եկեղեցին 

յիշատակէ Ս. Ստեփանոս Նախավկայի 
յիշատակութեան օրը: Ս. Ստեփանոսը դարձաւ 
Քրիստոսի վարդապետութեան համար 
նահատակուած առաջին մարտիրոսը: Ան 

ծառայող առաջին 
սպասաւորներէն եւ առաքեալներու կողմէ 

կն էր: Ինքը ականատես եղաւ 
ալներու հետ վերստին ուրախացաւ 

Սուրբ Ստեփանոս 
հրեաներու մէջ առաջիններէն էր, որ հաւատաց Յիսուս Քրիստոսին:  
Հայ Եկեղեցւոյ վարդապետ Ս. Գրիգոր Տաթեւացիի համաձայն` Ս. 

երթայ  Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալներու մօտ 
մկրտուելու: Մկրտութեան ատեն ջուրին վրայ լուսապսակ մը կը 
յայտնուի ու կը հանգչի անոր վրայ: Ի պատիւ այս հրաշքի իրեն կը 

պսակաւոր»:  

օր կ'աւելնար եւ առաքեալները  
ւն բազմութիւնը եւ ըսին. ւն բազմութիւնը եւ ըսին. ւն բազմութիւնը եւ ըսին. ւն բազմութիւնը եւ ըսին. ««««Մեզի Մեզի Մեզի Մեզի 

չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: Ուրեմն, չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: Ուրեմն, չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: Ուրեմն, չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: Ուրեմն, 
եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ 
Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս 

թքի եւ Աստուծոյ թքի եւ Աստուծոյ թքի եւ Աստուծոյ թքի եւ Աստուծոյ 
Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ 

բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ 
Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, 
Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: Ասոնք Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: Ասոնք Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: Ասոնք Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: Ասոնք 

առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը 

րութեամբ հրաշքներ կը գործէր 
եղծ մեղադրանքներով 

Դատաւարութեան ընթացքին Ս. 
րէն կը յայտարարէ Յիսուս 

Քրիստոսի աստուածութեան բարի լուրը: Իսկ անոնք բարձրաձայն 
ն անոր վրայ ու քարկոծելով կը սպաննեն  

Սուրբ Ստեփանոսի յիշատակութեան օրը կը սեպուի նաեւ  Ս. Խորանին 
Այդ օրը բոլոր ընթացիկ սարկաւագները 

Խորանի ծառայութեան կը ներակայանան իրենց լաւագոյն 

ՀՀՀՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............

Ակոբ Չըթաքի                                      Agop Citak
Ռօզին Գոնտարեճեանի                    Rosine Kondaredjian
Կարապետ Շաքլեանի                       Garabed Shaklian
Շահէ Մանաեանի                               Shahe Manaian
Արաքսի Տիրացուեանի                      Araxi Diratsouian
Պօղոս եւ Վերգին Տիրացուեանի      Boghos 
Գառնիկ եւ Սոլինէ Երէցեանի          Karnig & Soline Yeretsian
Ազատուհի Դաքէսեանի                    Azadouhi Dakessian
Անժէլա Ճօնսընի                                 Angela Johnson
Վերժին եւ Յակոբ Պարունեանի       Vergin 
Արամ եւ Լուսածին Օհանեանի       Aram and Lousadzin Ohanian
Պարունեան, Օհանեան, Տիլսիզեան, Թերզեան, Քէօսէեան եւ 
Ճըղալեան գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Barounian, Ohanian, Di
Djeghalian families 
Սինանեան, Գայաեան, Դերճանեան, Մաքրիկեան, Տատուրեան եւ 
Արիճեան գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of  Sinanian, Kayaian, Derjanian, Ma
Dadourian and Arijian Families  
 
Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ 
ողբացեալ Ակոբ Ակոբ Ակոբ Ակոբ ՉըթաքիՉըթաքիՉըթաքիՉըթաքի  յիշատակին` իր
 
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late 
AAAAgop Citakgop Citakgop Citakgop Citak by his loved ones. 
 

ԱՄԱՄԱՄԱՄԷԷԷԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Քու Խաչդ թող մեզի ապաւէն
փառքով երեւիս՝ լուսաւոր 
ամօթով չմնա՛նք մենք՝ Քեզի
զօրութեամբդ ուրախանանք՝
լոյսի որդիներ եւ փրկութեան

DAILY PRAYERDAILY PRAYERDAILY PRAYERDAILY PRAYER
Lord Jesus Christ, let Your Cross be our 
of Father You appear on the clouds of light.
trust in You, not to let  you down

your right side, as the children of light and the

ՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ    
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............    

gop Citak 
Rosine Kondaredjian 
Garabed Shaklian 
Shahe Manaian 
Araxi Diratsouian 
Boghos & Vergin Diratsouian 
Karnig & Soline Yeretsian 
Azadouhi Dakessian 
Angela Johnson 
Vergin and Hagop Barounian 
Aram and Lousadzin Ohanian 

նեան, Օհանեան, Տիլսիզեան, Թերզեան, Քէօսէեան եւ 
լոց 

The deceased members of Barounian, Ohanian, Dilslizian, Keosseian and 

ինանեան, Գայաեան, Դերճանեան, Մաքրիկեան, Տատուրեան եւ 
լոց 

Sinanian, Kayaian, Derjanian, Makrigian, 

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ 
յիշատակին` իր  հարազատներու կողմէ: 

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late  

ՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ        
ապաւէն ըլլայ, Տէ՜ր Յիսուս, երբ Հօրը 

 ամպերու վրայ: Այն ատեն թող 
Քեզի յուսացողներս, այլ Քու մեծ 

ուրախանանք՝ Քու աջ կողմդ բազմած, իբրեւ 
փրկութեան ժառանգորդներ: Ամէն:    

DAILY PRAYERDAILY PRAYERDAILY PRAYERDAILY PRAYER    
Your Cross be our refuge, when by the glory 
on the clouds of light. Please guide us, who 

you down, but rejoice in Your power by 
and the heirs of salvation. Amen. 



ST. STEST. STEST. STEST. STEPHEN THE PROTOPHEN THE PROTOPHEN THE PROTOPHEN THE PROTO
    

 This year on December 26, the Armenian Apostolic 
Church will commemorate the memory of St. 
Stephen deacon. He became the first 
Christian church. He was  stoned by his fellow 
Jewish brothers for confessing the truth about Jesus 

the Messiah. Before His death, he was chosen to be part of the first group 
of  seven deacons to serve food to church members: """"They chose Stephen, They chose Stephen, They chose Stephen, They chose Stephen, 
a man full of faith and of the Holy Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, a man full of faith and of the Holy Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, a man full of faith and of the Holy Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, a man full of faith and of the Holy Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, 
Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch. They presented these men to Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch. They presented these men to Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch. They presented these men to Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch. They presented these men to 
the apostles, who prayed and laid their hands on tthe apostles, who prayed and laid their hands on tthe apostles, who prayed and laid their hands on tthe apostles, who prayed and laid their hands on them"hem"hem"hem"
is why he is called St Stephen the Proto-Deacon and the 
 
St. Stephen was one of the first Jews who believed in Jesus Christ and 
accepted Christianity. St. Stephen excelled in wisdom; he was a very 
skilled speaker and a sharp debater during arguments. With false 
accusations the Pharisees brought him to judgment. During the trial St. 
Stephen gave a speech where he proclaimed the good news of Jesus Christ 
and declared His divinity. For that, he was accused of blasphemy and  was 
sentenced and stoned to death. After the martyrdom of St. Stephen, 
persecution against Christians increased leading into many deaths and 
martyrdoms. 
St. Stephen’s day is pronounced Deacons’ Day. This feast in the Armenian 
Church is appropriately dedicated to all current deacons.
altar on that day adorned with their finest orarion (ուրար
They are also granted the privilege to wear a crown (սաղաւարտ
is part of the vestment of the priest. 

Saghavard (Crown or Helmet)Saghavard (Crown or Helmet)Saghavard (Crown or Helmet)Saghavard (Crown or Helmet) is a tall bulbous head
covered with fine rich silk or velvet cloth. 
decorated with lavish embroidery, pearls and precious 
stones and has a cross at the top.The crown is worn b

Celebrant at certain times during the Liturgy. It symbolizes
the soul from the bondage of the spiritual enemy and the royal attribute of 
Christ the King, whom the priest represents, enabling the Christian to fight 
against the Evil One. The crown is a special priestly adornment even though 
deacons have no priestly rank, they can be seen wearing crowns on some 
occasions, such as on the feast of St. Stephen. 

PHEN THE PROTOPHEN THE PROTOPHEN THE PROTOPHEN THE PROTO----DEACONDEACONDEACONDEACON    

, the Armenian Apostolic 
the memory of St. 

He became the first Martyr of the 
was  stoned by his fellow 

Jewish brothers for confessing the truth about Jesus 
Before His death, he was chosen to be part of the first group 

They chose Stephen, They chose Stephen, They chose Stephen, They chose Stephen, 
a man full of faith and of the Holy Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, a man full of faith and of the Holy Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, a man full of faith and of the Holy Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, a man full of faith and of the Holy Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, 
Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch. They presented these men to Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch. They presented these men to Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch. They presented these men to Timon, Parmenas, and Nicolas from Antioch. They presented these men to 

hem"hem"hem"hem" (Acts 6:5-6). This 
 Proto-Martyr. 

St. Stephen was one of the first Jews who believed in Jesus Christ and 
accepted Christianity. St. Stephen excelled in wisdom; he was a very 
skilled speaker and a sharp debater during arguments. With false 

During the trial St. 
Stephen gave a speech where he proclaimed the good news of Jesus Christ 
and declared His divinity. For that, he was accused of blasphemy and  was 
sentenced and stoned to death. After the martyrdom of St. Stephen, 

ristians increased leading into many deaths and 

This feast in the Armenian 
Church is appropriately dedicated to all current deacons. They serve the 

ուրար) and attire.  
սաղաւարտ), which 

is a tall bulbous headgear, 
covered with fine rich silk or velvet cloth. It is highly 

h embroidery, pearls and precious 
The crown is worn by the 

symbolizes the salvation of 
the soul from the bondage of the spiritual enemy and the royal attribute of 
Christ the King, whom the priest represents, enabling the Christian to fight 

The crown is a special priestly adornment even though 
deacons have no priestly rank, they can be seen wearing crowns on some 

COMMEMORATION OF THE APOSTLESCOMMEMORATION OF THE APOSTLESCOMMEMORATION OF THE APOSTLESCOMMEMORATION OF THE APOSTLES
    ST. PETER AND ST. PAULST. PETER AND ST. PAULST. PETER AND ST. PAULST. PETER AND ST. PAUL

 On December 28 the Armenian Church 
Peter and St. Paul.  

St. Peter was one of the 12 apostles of Christ. He was 

the brother of Andrew

transfiguration and the other important events related to 

Jesus. Peter was a fisherman. 

village Bethsaida and later was moved to the town 

Capernaum where Jesus healed Peter’s mother

Peter is more famous from the part of the Gospel when 

he said that Christ was the Son of the living God. And 

Jesus stated that being the Savior of the wor

would build His Church (See Mt 16:15

have been preserved. According to the tradition, Peter was martyred in 

Rome and was crucified head-down.  

St. Paul is the thirteenth Apostle of Our Lord 

Jesus Christ. He was  born in the town Tarsus of 

Cilicia in the beginning of the first century. His 

parents were citizens of Rome who according

Heronimus had came from Galilee. First he 

studied in his native town and then he continued 

his education in Jerusalem. According to his own 

words Paul had been a Pharisee, had strictly 

obeyed the law and persecuted the Christians. 

However, on his way to Damascus Jesus appeared to Paul, after which 

Apostle Paul (whose name was initiall

greatest preachers of Christ’s commandments. He was baptized by the 

apostle Ananias. He has made several trips and preached the word of 

God. Fourteen letters from Paul have been preserved.

Testament does not record Paul's death, but 

was beheaded in the year 67 in Rome during the rule of Nero

                                                Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի 
Սաթուրի ընտանիք

TTTThe Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin 
Satouri Family

COMMEMORATION OF THE APOSTLESCOMMEMORATION OF THE APOSTLESCOMMEMORATION OF THE APOSTLESCOMMEMORATION OF THE APOSTLES    
ST. PETER AND ST. PAULST. PETER AND ST. PAULST. PETER AND ST. PAULST. PETER AND ST. PAUL    

Armenian Church commemorates the Apostles St. 

was one of the 12 apostles of Christ. He was 

the brother of Andrew and the witnessed Our Lord’s 

transfiguration and the other important events related to 

Jesus. Peter was a fisherman. Peter was born in the 

village Bethsaida and later was moved to the town 

Capernaum where Jesus healed Peter’s mother-in-law. 

Peter is more famous from the part of the Gospel when 

he said that Christ was the Son of the living God. And 

Jesus stated that being the Savior of the world and the Son of God He 

would build His Church (See Mt 16:15-19). Two letters from Peter 

According to the tradition, Peter was martyred in 

 

is the thirteenth Apostle of Our Lord 

born in the town Tarsus of 

he beginning of the first century. His 

parents were citizens of Rome who according to 

Heronimus had came from Galilee. First he 

studied in his native town and then he continued 

According to his own 

words Paul had been a Pharisee, had strictly 

obeyed the law and persecuted the Christians. 

However, on his way to Damascus Jesus appeared to Paul, after which 

Apostle Paul (whose name was initially Saul) became one of the 

greatest preachers of Christ’s commandments. He was baptized by the 

apostle Ananias. He has made several trips and preached the word of 

God. Fourteen letters from Paul have been preserved. The New 

does not record Paul's death, but according to tradition he 

in Rome during the rule of Nero. 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատունուիրատունուիրատունուիրատու՝՝՝՝    
Սաթուրի ընտանիք  

    
he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin he Altar Flowers and the Sunday Bulletin are are are are sponsosponsosponsosponsored byred byred byred by    

Satouri Family           



Ս. ՈՐՈՏՄԱՆ ՈՐԴԻՆԵՐՈՒ` ՅԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ Ս. ՈՐՈՏՄԱՆ ՈՐԴԻՆԵՐՈՒ` ՅԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ Ս. ՈՐՈՏՄԱՆ ՈՐԴԻՆԵՐՈՒ` ՅԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ Ս. ՈՐՈՏՄԱՆ ՈՐԴԻՆԵՐՈՒ` ՅԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ 
ՅՈՎՀԱՆՆԷՅՈՎՀԱՆՆԷՅՈՎՀԱՆՆԷՅՈՎՀԱՆՆԷՍՍՍՍ        ԱՒԱՒԱՒԱՒԵՏԱՐԱՆԵՏԱՐԱՆԵՏԱՐԱՆԵՏԱՐԱՆԻՉԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԻՉԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԻՉԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԻՉԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵ

 Հայց. Առաքելական Եկեղեցին Ս. Որոտման Որդիներ
առաքեալի եւ Յովհաննէս աւետարանիչի յիշատակ
Ծնունդին նախորդող Աւագ տօներու ժամանակ
Դեկտեմբեր 29-ին:    

ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս    ԱւետարանիչԱւետարանիչԱւետարանիչԱւետարանիչ ձկնորս էր: Մինչեւ Յիսուսի
հետեւիլը, կը հետեւէր Յովհաննէս Մկրտիչին: Ան
հետեւեցաւ Յիսուսին մինչեւ Գողգոթա ու Տէրը 
խաչափայտին  վրայէն անոր յանձնեց իր մօր
խնամքը: Իր եղբօր՝  Յակոբոսի եւ Պետրոսի հետ ան
դարձաւ Երուսաղէմի եկեղեցւոյ սիւներէն մէկը: 
գործունէութեան վայրը հանդիսացաւ Եփեսոսի եկեղեցին
է Աւետարան մը, երեք ընդհանրական նամակներ, եւ
գիրքը: Տէրոջը կամքով, Յովհաննէս Առաքեալ միւս
աւելի ապրեցաւ եւ վախճանեցաւ 100 թ.՝  94 տարեկան

 
ՅակոբոսՅակոբոսՅակոբոսՅակոբոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալնննն    ալ ձկնորս 
Զեբեդէոսի որդին ու  Յովհաննէս Աւետարան
եղբայրը: Յակոբոսը շատ մեծ
նախանձախնդրութիւն ունէր Յիսուսի
Սամարացիները մերժեցին  հիւրընկալել 

Քրիստոսին, Ս. Յակոբոսն իր եղբօր հետ խնդրեցին, որ Յիսուս Եղիա 
մարգարէի պէս երկինքէն կրակ թափէ մարդոց վրա
հանդիմանեց անոնց: Նմանատիպ դէպքերու պատճառով Յ
եղբայրներուն  տուաւ «Բաներեգէս» անունը, որ 
«Որոտման որդիներ» (Մարկ. Գ: 17): Ան գլխատուեցաւ
թագաւորի կողմէ 44 թուին, ըլլալով առաջին նահատակը
առաքեալներու մէջ:  

 

DATE 
DECEMBER   

FASTS & FEASTS  

27 Sixth Sunday of Advent  

28 The Holy Apostles Peter and Paul  

29 Sts. James the Apostle and John the  

Evangelist (Eve of the Fast of the Nativity)  

30 First Day of the Fast of the Nativity  

31 Second Day of the Fast of the Nativity  

Ս. ՈՐՈՏՄԱՆ ՈՐԴԻՆԵՐՈՒ` ՅԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ Ս. ՈՐՈՏՄԱՆ ՈՐԴԻՆԵՐՈՒ` ՅԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ Ս. ՈՐՈՏՄԱՆ ՈՐԴԻՆԵՐՈՒ` ՅԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ Ս. ՈՐՈՏՄԱՆ ՈՐԴԻՆԵՐՈՒ` ՅԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՒ 
ԻՉԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԻՉԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԻՉԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԻՉԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐԱՆ ՕՐ    

Որդիներու` Յակոբոս 
իշատակը կը տօնէ Ս. 

ժամանակ, այս տարի 

Յիսուսի 
Ան 

ու Տէրը 
մօր 
ան 

: Յետագային, իր 
եկեղեցին: Ան գրած 

եւ Յայտնութեան 
միւս առաքեալներէն 

տարեկան հասակին:  

 էր, Գալիլիացի 
Յովհաննէս Աւետարանիչի աւագ 

մեծ սէր եւ 
Յիսուսի հանդէպ: Երբ 
ւրընկալել Տէր Յիսուս 

ին, որ Յիսուս Եղիա 
վրայ: Բայց Քրիստոս 

պքերու պատճառով Յիսուս այս 
անունը, որ կը նշանակէ 

գլխատուեցաւ Հերովդէս 
նահատակը     

 

FAST OF FAST OF FAST OF FAST OF 
    
Every year December
Nativity. This is the last week long fast of the Advent 
and always starts on 
January 5 on the Eve of 
and Theophany of Our Lord Jesus Christ

people think that fasting is merely a 
reality, first of all it is a time of abstinence not only from food
from bad habits, thoughts and behavior, as well 
pray and lead a virtuous life. Advent should be a tim
to prepare ourselves for the coming Birth of our Lord Jesus Christ

    
ԾԾԾԾՆՆԴՈՑ ՆՆԴՈՑ ՆՆԴՈՑ ՆՆԴՈՑ ՊԱՀՔՊԱՀՔՊԱՀՔՊԱՀՔ

    
Յիսնակի Պահոց շրջանի վերջին՝ Սուրբ Ծննդեան 
կը  սկսի Դեկտեմբերի 30-ին եւ կը կանխուի Յունու
Ծննդեան տօնի նախօրէին : Մարդիկ
պահքը միայն կենդանական ծագում
հրաժարիլն է: Բայց իրականութեան
սնունդէ ինքզինքը զրկելն է , այլ
աղօթքով ու ապաշխարութեամբ
վերադառնալն է:  
 

Reminder:Reminder:Reminder: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 18years and older). It will be really appr
pay your annual membership fee at your earliest convenience.
 
New Members:New Members:New Members: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 i
lobby to obtain the membership application and for additional 
information or contact the church office during the week.

FAST OF FAST OF FAST OF FAST OF NATIVITYNATIVITYNATIVITYNATIVITY    

year December 29 is the Eve of the Fast of 
This is the last week long fast of the Advent 

and always starts on December 30 and ends on 
on the Eve of  the Feast of Holy Nativity 

and Theophany of Our Lord Jesus Christ.Often 
 rejection of animal food, but in 

it is a time of abstinence not only from food, but also 
from bad habits, thoughts and behavior, as well as time to repent and 

Advent should be a time of self reflection 
for the coming Birth of our Lord Jesus Christ.       

ՊԱՀՔՊԱՀՔՊԱՀՔՊԱՀՔ    

Սուրբ Ծննդեան շաբաթապահքը 
եւ կը կանխուի Յունուար 5-ին Ս. 

Մարդիկ   յաճախ կը կարծեն, թէ 
ծագում ունեցող ուտելիքներէ 

իրականութեան մէջ Պահքը ոչ միայն որոշակի 
այլ նաեւ, բարեգործութեամբ, 

ութեամբ Աստուածահաճոյ կեանքի 

HTAC Parish Council would like to 
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 18years and older). It will be really appreciated if you could 
pay your annual membership fee at your earliest convenience. 

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 contact the church office during the week. 


