SCHEDULE OF CHURCH EVENTS
January 30 - Annual Church Volunteers Appreciation Party at 7:30 pm,
at 'Magaros Artinian ' Hall
January 31 - AFSS 11th Annual Soup Kitchen . Following the Divine
Liturgy at the downstairs Lobby of Church

DATE

FASTS & FEASTS
January 2016

17

First Sunday after Nativity
(Eve of the Fast of the Catechumens)

23

St. Sarkis

24

Second Sunday after Nativity
Sunday of Catechumens

25

Sts. Adom and Generals

26

Sts. Sookias and Martyrs

28

Sts. Voski and Priests

30

St. Sahag Bartev

31

Third Sunday after Nativity

Reminder: HTAC Parish Council would like to
thank all our members that have already paid their
membership dues for the year 2016 and encourage
our existing members to consider paying annual
Membership dues for the year 2016. ($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.
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
nd for additional
information contact the church office during the week.

Տէր Զարեհ
Զարեհ Ա.Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւ

Rev.Archpriest Zareh Zargarian,
Zargarian, Pastor

ՅՈՒՆՈՒԱՐ 17, 2016
2016 - JANUARY
JANUARY 17, 2016
2016
Բարեկենդան
Բարեկենդան Առաջաւորաց Պահոց
Eve of the Fast of the Catechumens
Ճաշու Ընթերցուածներ - Ես.61.10-62,
62, Բ. Տիմոթ. 2:15-26, Յովհ. 6:15-21
Synaxis Readings - Isaiah 61:10-62:9
62:92 Timothy 2:15-26; John 6:15-21

պէտք
Զղջումը, աղօթքը, ապաշխարութիւնը անբաժան պէ
տք է ըլլան
պահեցողութենէն
նէն,, քան
քանզ
պահեցողութե
նէն
զի ասոնք են հիմնական պայմանները, ուր
գործէէ Աստ
Աստու
ուծո
ծոյյ բուժիչ ու քաւիչ զօրութի
զօրութիւնը
կը գործ
ու
ծո
ւնը (Շնորհք
Պատրիարք):

prayer,, penitence should be inseparable part of fasting
fasting,,
Repentance, prayer
because these are basic conditions to which God's healing and
redemptive power works.(Shnork
Shnork Patriarch).
Patriarch
__________________________________________________________
Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻ HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

920 Progress Avenue, Scarborough, Ont. M1G 3T5
Tel: (416) 431431-3001 Fax:
Fax: (416)431(416)431-0269
0269
www.torontoarmenianchurch.com

Ս. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԿԱՐԱՊԵՏ
Հինգշաբթի Յունուար 14-ին Հայաստանեայց
Առաքելական եկեղեցին կը նշէ Յովհաննու
Կարապետի
ծննդեան
տօնը
:
Ղուկաս
Աւետարանիչը
ետարանիչը մանրամասն նկարագրած է անոր
ծնունդը (Ղուկ. 1:5-25):
Կարապետ կը նշանակէ «առջեւէն
առջեւէն գացող եւ
ճամբայ բացող, առաջնորդ»: Յովհաննէս Կարապետը
Կարապետը, Յիսուս
Քրիստոսի գալուստը վկայած է մարգարէներէն վերջինն է, որ
նաեւ մկրտեց զԱյն, այնուհետեւ կոչուելով «Յովհաննէս
Յովհաննէս Մկրտիչ»:
Ան կը քարոզէր ապաշխարութիւն եւ կը մկրտէր իր
հետեւորդները: Յովհաննէս մեծ յարգանք կը վայելէ
վայելէր ու իր
հետեւորդները հարց կուտային անոր, թէ արդէ
արդէօք ի՞նքն է
Քրիստոսը: Բայց ինք ըսաւ. «Արդարեւ
Արդարեւ ես կը մկրտեմ ձեզ
ձեզի
ջուրով՝ ապաշխարութեան համար, բայց Ա՛ն
՛ն որ կու գայ իմ
ետեւէս՝ ինձմէ հզօր է, ու ես արժանի չեմ անոր կօշիկները կրելու.
անիկա՛ պիտի մկրտէ ձեզ Սուրբ Հոգիով ու կրակով
կրակով»: (Մատթ.

3:11)
Իսկ Տէր Յիսուս Քրիստոս
Յովհաննէսի մասին ըսաւ,
«Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Կիներէ ծնածներուն մէջ՝
Յովհաննէս Մկրտիչէն աւելի մեծը ելած չէ”. սակայն երկնքի
թագաւորութեան մէջ՝ ամենէն պզտիկը անկէ աւելի մեծ է»
(Մատթ. 11:11):
Հայց. Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին սուրբի յիշատակին
սահմանած է 4 տօն ՝ 1. Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի, 2.
Յիշատակութիւն գլխատման Ս. Յովհաննու
ու Մկրտիչի, 3. Տօն Ս.
Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Աթանագինէ եպիսկոպոսի, 4. Տօն Ս.
Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Յոբ Արդարի ։
DID YOU KNOW?.........
Many churches were built to honour John the
Baptist, but the most famous is the The Surb
Garab
arabed Monastery ( Մշոյ Սուրբ Կարապետ
վանք) in the historic province of Daron, about 30
kilometers northwest of Mush. It is believed that his remains were
buried at the site by Gregory the Illuminator in the early 4th century.
Historically, the monastery was the religious center of Daron and was
a prominent pilgrimage site. It was considered
ered the second most
important Armenian monastery after the Holy Etchmiadzin
Etchmiadzin. The
monastery was burned and robbed during the Armenian Genocide
Genocide.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............
Յովհաննէս եւ Մկրտիչ Էսաեան եղբայրներու
եղբայրներ
Brothers Hovhannes and Migirdic Esayan
Էսաեան Վարժարանի Տնօրէններու, Ուսուցիչներու եւ Սաներու
Deceased Principals, Teachers and Students of Esayan School
Կարօ Գիրէչիի
Garo Kirecci
Կիւլիւզար Պոտուրեանի
Guluzar Bodurian
Ստեփան Նալպանտեանի
Stephan Nalbandian
Միսակ Գասգանեանի
Misak Kaskanian
Էտուարտ Դաւիթեանի
Edward Tavitian
Արաքսի Դաւիթեանի
Araxi Tavitian
Լորանս եւ Իսկուհի Պապահէքեանի
Պապահէքեան Lorance and Isgouhi Babahekian
Անդրանիկ եւ Գեղուհի Քըմքըմեանի
ըմքըմեանի Antranik & Keghouhi Kemkemian

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն`
ողբացեալ Կարօ Գիրէչիի, Յովհաննէս
եւ Մկրտիչ Էսաեան
եղբայրներու յիշատակին` իրենց հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late
Garo Kirecci , Hovhannes and Migirdic Esayan Brothers by their loved ones.
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐՀԱՆԴԵՐՁՆԵՐ-CHURCH VESTEMENTS
Փորուրարը քահանայական ուրարն է եւ ուրարի կրկնակի
լայնքով ասեղնագործուած հանդերձ մըն է: Հոգեւորականը
անիկա կը հագնի իր ճերմակ
ճ
շապիկի վրայէն: Անոր
երկայնութիւնը
ութիւնը մարդահասակ է, վերնամասէն հագնելու
համար կլոր բացուածք մը ունի եւ ծածկելով կուրծքը կ'իջնէ
մինչեւ ոտքերուն ծայրը: Փորուրարը կը խորհրդանշէ այն
ծանր լուծը, որ քահանան կ'առնէ իր ուսերու վրայ. «Իսկ
քահանայիցն եւս քան զնոսա գերազանցութիւն, զի երկու
ուսովքն զնոյնն բառնայ զքաղցր տէրունական
տէ
լծոյն
ապացոյցն…» (Ներսէս
ս Լամբրոնացի): Փորուրարի վրայ
ասեղնագործուած կըլլայյ 2-3
2 խաչ:
The priestly stole also called poroorar derives from the deacon's stolе. The
priest receives it during his ordination.
ordination The priest's stole is twice as wide
as that of the deacon's.. At the upper end it has an opening for wearing it
over the head. It reaches the floor and usually has 2-3 crosses. Porurar
symbolizes the heavy yoke which the
he takes upon his shoulders.

THE BIRTH OF ST JOHN THE BAPTIST
This year, on January 14 the Armenian
Apostolic Church observes the Feast of th
the Birth of
St John the Baptist, the Forerunner. The birth of St
John is described in detail in
n the Gospel of
Luke(1:5-25).
John was the son of Zachariah
chariah and Elizabe
Elizabeth.
Elizabeth was a cousin of Mary the mother of our
Lord Jesus Christ. In the New Testament he is mentioned in all four
Gospels. He was baptizing those who repented their sins in the river of
Jordan. He announced the coming of the "One who is greater" tha
than
himself who will "come to baptize not with water but with the Spirit."
(Matthew 3:11).
Our Lord Jesus Christ himself told about John 'Truly I tell you,

among those born of women no one has arisen greater than John
the Baptist; yet the least in the kingdom
m of heaven is greater than
he' (Matthew 11:11).
The Armenian church dedicated 4 commemorations to John the
Baptist: 1. Birth of John the Forerunner, 2. Commemoration of

Beheading of St. John the Baptist, 3. Commemoration of St. John
the Forerunner (the Baptist) and Bishop Atanagine, 4. Saints
John the Forerunner and Job the Righteous.
John is considered to be the last of the Old Testament prophets and the
precursor of the Messiah.

ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ- CELEBRATED NAMES
Յունուար 17 - January 17
Յունուար 14-ին
ին Ս. Յովհաննու տօնն էր եւ այս տօնի առիթով
տօնելի անուններն են՝
Յովհաննէս, Յովհան, Օհան, Օհաննէս, Օննիկ, Յովիկ,Կարապետ,
Կարօ, Կարպիս, Մկրտիչ, Մկօ, Մկուչ, Առաքել, Ճօն

ԱՆՈՒՆՈՎԸ
ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ
Ը ԱՊՐԻ'Ք
Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյիշեալ
վերոյիշե
անունները կրող մեր եղբայրները Խորանի առջեւ ստանալու
Աստուծոյ օրհնութիւնը:
On January 14 is the Feast of the Birth of St.
S John the Baptist and on
this occasion the following names are celebrated:
celebrated
Hovhannes, Hovhan, Ohan, Ohannes, Onnig, Hovig, Garabed, Garo,
Garbis, Migirdich
Migirdich, Mgo, Mgouch, Arakel, John

Following the Divine Liturgy, all our parishioners that carry the names
mentioned above are invited to receive a special blessing in front of
the Altar.
Altar

ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Տէր իմ , դարձուր զիս գործիքը Քու խաղաղութեան
խաղաղութեան.
Որպէսզի ուր ատելութիւն կայ, հոն սէր սերմանեմ, ուր
կասկած կայ՝ հոն հաւատք, ուր յուսահատութիւն կա
կայ՝
հոն յոյս. ուր խաւար կայ՝ հոն լոյս եւ ուր տխրութիւն
կայ՝ հոն ուրախութիւն տարածեմ:
DAILY PRAYER
Lord, make me an instrument of Thy peace; Where there is
hatred, let me sow love; Where there is doubt, faith; Where
theree is despair, hope; Where there is darkness, light; and
where there is sadness, joy.(St.
St. Francis of Assisi)

Կիրակի Յունուար 24,
24, 2016
2016

Զարեհ Աւ. Քհնյ. Զարգարեան սրտանց կը հրաւիրէ բոլոր
նորապսակ եւ նշանուած զոյգերը մասնակցելու Ս. Պատարագին
եւ ստանալու յատուկ օրհնութիւն Խորանի առջեւ:
Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian extends heartfelt invitation to all
engaged and newlywed couples to take part in Divine Liturgy,
on Sunday, January 24, 2016,
2016,

during which they will receive special blessing in front of the Altar.

THE FAST OF HOLY CATECHUMENS (OR FIRST LENT)
January 1818-22
The 5 day long fast of Catechumens is
specific to the Armenian Church. It begins three
weeks before the Great Lent. In ancient times
people could eat only bread and salt during the fast
of Catechumens and was not allowed to celebrate Divine Liturgy
either.
The
he meaning of the Fast of Catechumens is the purification of
the five human senses from impurity. According
cording to tradition, this fast
was initiated by St, Gregory the Illuminator. There are two ways to
understand the meaning of Catechumens fast: as the fast before Great
Lent and as the first Armenian Fast. On the fifth day of the fasting the
church celebrates
ates the remembrance of Prophet Jonah, as an example of
great repentance and abstinence. Sometimes, the fast of Catechumens
is incorrectly called the fast of St. Sarkis, as on Saturday following the
fast the Armenian Church celebrates the feast of St. Sarkis.
kis.
ԳԻՏԷԻՐ ԹԷ՞.............................................
Հին օրերուն սովորութիւն էր մկրտութենէն առաջ 5 օր ծոմ
պահելը: Լուսաւորիչը Վիրապէն ելլելէն ետք
ետք, երբ սկսաւ
աւետարանել, նախքան Տրդատ թագաւորին եւ հայ
ժողովուրդը
մկրտելը,
հինգօրեայ
պահքով
անոնց
պատրաստեց բժշկութիւն ու լուսաւորութիւն ընդունելու՝
Նինուէացւոց
ապաշխարութեան
նմանողութեամբ։
Առաջաւորաց Պահքը կը կոչուի նաեւ Փրկութեան Պահք։
DID YOU KNOW?.....................................
In the ancient Church, people were supposed to fast for five days
before the baptism. It is believed that this custom came from the
event, when St. Gregory the Illuminator ordered King Tiridates
and others to fast for five days before they got baptized in order to
freed of evil. This is also the reason for fasting Catechumens to be
called "the fast of salvation" from evil.

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 haydnootyoone Kreesdosee
Blessed is the revelation of Christ.

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԱՌԱՋԱՒՈՐԱՑ ՊԱՀՈՑ
Յունուար 1818-22
Առաջաւորաց Պահքը յատուկ է Հայ Եկեղեցւոյ
եւ կը սկսի Մեծ Պահքէն 3 շաբաթ առաջ, կը
տեւէ 5 օր: Այս տարի Առաջաւորաց պահքը
պ
տարի կը սկսի Յունուար 18-ին:
18
Հին
ժամանակ, այդ օրերուն թոյլատրուած էր
միայն հաց ու աղ ուտել, եւ նոյնիսկ արգիլուած էր Ս. Պատարագ
մատուցել: Առաջաւորաց Պահքի խորհուրդը հեթանոսական
ապականութենէն մարդկային 5 զգայարանքներու սրբումն է:
Ս. Ներսէս Շնորհալին կը մեկնէ Առաջաւորք անունը
իբր Առաջին Պահք, որովհետեւ Ս. Լուսաւորիչէն հրամայուած
առաջին պահքին յիշատակութիւնն է ան, որ հաստատուն
մնացած է մեր եկեղեցւոյ մէջ: Առաջաւորաց պահքի ընթացքին

եկեղեցւոյ մէջ չկան Սուրբ Գիրքէն
Գիրք
ընթերցումներ, եւ Ս.
Պատարագ ալ չի մատուցուիր: Պահքին 5-րդ օրը, այսինքն
Ուրբաթ օրը, կը յիշատակուի Յովնանու քարոզութիւնն ու
Նինուէի ապաշխարութիւնը, ոչ թէ իբր տօն Ս. Յովնան
մարգարէի, այլ որպէս մեծ ապաշխարութեան օրինակ մը։
Առաջաւորաց Պահքը մարդիկ թիւրիմացաբար կը կոչեն նաեւ Ս.
Սարգիսի Պահք, քանզի Առաջաւորաց Պահքին յաջորդող Շաբաթ
օրը Հայ եկեղեցին կը տօնէ Ս. Սարգիսի տօնը:
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
նուիրատու՝

Մի Ոմն
Խորանի Ծաղիկները՝
Ծաղիկները՝

'Ken's on Avenue ' Ծաղկանոց
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored
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Anonymous
nonymous
Altar Flowers by

'Ken's on Avenue '
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).

