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March 6 March 6 March 6 March 6     ----    Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership Holy Trinity Armenian Church Annual Membership 
AssemblyAssemblyAssemblyAssembly,,,,        followed by Divine Liturgy at Magaros Artinian 
Hall 

March 1March 1March 1March 1----13 13 13 13 ----    ACYOC  Jr. Ski TripACYOC  Jr. Ski TripACYOC  Jr. Ski TripACYOC  Jr. Ski Trip    Blue Mountains  
 

Reminder:Reminder:Reminder:Reminder:  HTAC Parish Council would like to thank all our  
members for your continuous financial and moral support for 
the prosperity and growth of the Holy Trinity Armenian Church.
       We encourage  our existing members to consider  paying  a
Membership dues for the year 2016.  ($60.00 for adults and $30.00 for 
students 18years and older). It will be truly appreciated if you could pay 
your annual membership fee before the Annual Membership Meeting, 
which will take place on March, 6 2016.    
       We would also like to ask our members, who did not make their 
membership contribution for the year 2015, please kindly submit your 
donation to the church before the annual Membership Meeting.
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 in the church lobby to obtain 
the membership application and for additional information  contact the 
church office during the week. 

 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւՍ. Սեղանի ծաղիկներու եւՍ. Սեղանի ծաղիկներու եւՍ. Սեղանի ծաղիկներու եւ    թերթիկի նուիրատու՝թերթիկի նուիրատու՝թերթիկի նուիրատու՝թերթիկի նուիրատու՝        
Պարտագճեան ընտանիք՝  

Հրանդ Պարտագճեանի յիշատակին    
Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝Խորանի Ծաղիկները՝    "FLOW" Ծաղկանոց    

    
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 are are are are sponsosponsosponsosponsored byred byred byred by

The Bardakjian Family 

 In loving memory of Hrant Bardakjian 

Altar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers byAltar Flowers by   "FLOW" 
 

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
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ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
 FIFTH SUNDAY OF GREAT LENT

Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ Ճաշու Ընթերցուածներ ----    Ես. 65.8
Synaxis Readings Synaxis Readings Synaxis Readings Synaxis Readings ----    Isaiah 65:8-25; Philippians 3:1

Ամէ՛ն ատեն ուրախացէք Տէրոջմով
ազնուութիւնը թող յայտնի ըլլայ
մտահոգուիք որեւէ բանի համար. 
աղերսանքով, շնորհակալութեամբ
խնդրանքները Աստուծոյ. եւ Աստուծոյ
գերիվեր է, պիտի պահպանէ ձեր
Քրիստոսով:(:(:(:(Փպ. 4:4Փպ. 4:4Փպ. 4:4Փպ. 4:4----7)7)7)7) 
    

Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be 
evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in 
every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your 
requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, 
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 
________________________________________________

ՍՍՍՍ. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻ   HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH
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ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ----    ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ    
SUNDAY OF GREAT LENT—SUNDAY OF JUDGE     

    
. 65.8-25: Փպ. 3.1- 4.9: Ղկ. 17.20-18.14:  
25; Philippians 3:1-4:9; Luke 17:20-18:14 

    
Տէրոջմով. դա՛րձեալ կ՚ըսեմ, ուրախացէ՛ք: Ձեր 

ըլլայ բոլոր մարդոց. Տէրը մօտ է: Մի՛ 
. հապա ամէն բանի մէջ՝ աղօթքով ու 

շնորհակալութեամբ միասին, գիտցուցէ՛ք ձեր 
Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ ամէն միտքէ 

ձեր սիրտերն ու մտածումները՝ Յիսուս 

Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be 
r. Do not be anxious about anything, but in 

every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your 
requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, 
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. PhilippiaPhilippiaPhilippiaPhilippians 4:4ns 4:4ns 4:4ns 4:4----7777                                                                                  
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920 Progress Avenue, Toronto, Ont. M1G 3T5 
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ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ    
Մեծ Պահքի հինգերորդ Կիրակին կը կոչուի 
Դատաւորի Կիրակի: Իր անունը առած է այդ օրը 
Աւետարանէն ընթերցուող առակէն    ((((Ղուկաս 18:1
          ԱռակԱռակԱռակԱռակ    մընմընմընմըն    ալալալալ    ըսաւըսաւըսաւըսաւ    անոնցանոնցանոնցանոնց, , , , որորորոր    գիտնանգիտնանգիտնանգիտնան
էէէէ    ամէ՛նամէ՛նամէ՛նամէ՛ն    ատենատենատենատեն    աղօթել՝աղօթել՝աղօթել՝աղօթել՝    առանցառանցառանցառանց    ձանձրանալուձանձրանալուձանձրանալուձանձրանալու
««««ՔաղաքիՔաղաքիՔաղաքիՔաղաքի    մըմըմըմը    մէջմէջմէջմէջ    դատաւորդատաւորդատաւորդատաւոր    մըմըմըմը    կարկարկարկար, , , , որորորոր    

վախնարվախնարվախնարվախնար    ուուուու    մարդմարդմարդմարդ    չէրչէրչէրչէր    յարգերյարգերյարգերյարգեր::::        ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյն    քաղաքինքաղաքինքաղաքինքաղաքին    մէջմէջմէջմէջ    այրիայրիայրիայրի    մընմընմընմըն
կուկուկուկու    գարգարգարգար    անորանորանորանոր    եւեւեւեւ    կ՚ըսէրկ՚ըսէրկ՚ըսէրկ՚ըսէր. “. “. “. “Պաշտպանէ՛Պաշտպանէ՛Պաշտպանէ՛Պաշտպանէ՛    իմիմիմիմ    իրաւունքս՝իրաւունքս՝իրաւունքս՝իրաւունքս՝    ոսոխիսոսոխիսոսոխիսոսոխիս
մտիկ չէրմտիկ չէրմտիկ չէրմտիկ չէր    ուզերուզերուզերուզեր    ընել անորընել անորընել անորընել անոր. . . . բայցբայցբայցբայց    յետոյյետոյյետոյյետոյ    ըսաւըսաւըսաւըսաւ    ինքնիրենինքնիրենինքնիրենինքնիրեն
ԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէ    չեմչեմչեմչեմ    վախնարվախնարվախնարվախնար    ուուուու    մարդմարդմարդմարդ    չեմչեմչեմչեմ    յարգերյարգերյարգերյարգեր,,,,        գո՛նէգո՛նէգո՛նէգո՛նէ    պաշտպանեմպաշտպանեմպաշտպանեմպաշտպանեմ
այրիինայրիինայրիինայրիին    իրաւունքը՝իրաւունքը՝իրաւունքը՝իրաւունքը՝    զիսզիսզիսզիս    անհանգստացնելունանհանգստացնելունանհանգստացնելունանհանգստացնելուն    համարհամարհամարհամար, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի
ատեն ատեն ատեն ատեն չը գայչը գայչը գայչը գայ    եւ անհանգիստ եւ անհանգիստ եւ անհանգիստ եւ անհանգիստ չ'ընէ զիսչ'ընէ զիսչ'ընէ զիսչ'ընէ զիս”»:”»:”»:”»:        ԵւԵւԵւԵւ    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    ըսաւըսաւըսաւըսաւ. «. «. «. «
կ՚ըսէկ՚ըսէկ՚ըսէկ՚ըսէ    անիրաւանիրաւանիրաւանիրաւ    դատաւորըդատաւորըդատաւորըդատաւորը::::        ՀապաՀապաՀապաՀապա    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    չպաշտպանէ՞չպաշտպանէ՞չպաշտպանէ՞չպաշտպանէ՞
ընտրեալներունընտրեալներունընտրեալներունընտրեալներուն    իրաւունքըիրաւունքըիրաւունքըիրաւունքը, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    կըկըկըկը    գոչենգոչենգոչենգոչեն    իրենիրենիրենիրեն    ցերէցերէցերէցերէկկկկ    ուուուու
համբերատարհամբերատարհամբերատարհամբերատար    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    անոնցանոնցանոնցանոնց    հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::        ԿըԿըԿըԿը    յայտարարեմյայտարարեմյայտարարեմյայտարարեմ    ձեզիձեզիձեզիձեզի
պիտիպիտիպիտիպիտի    պաշտպանէպաշտպանէպաշտպանէպաշտպանէ    անոնցանոնցանոնցանոնց    իրաւունքըիրաւունքըիրաւունքըիրաւունքը. . . . բայցբայցբայցբայց    երբերբերբերբ    մարդումարդումարդումարդու
արդեօքարդեօքարդեօքարդեօք    հաւատքհաւատքհաւատքհաւատք    պիտիպիտիպիտիպիտի    գտնէ՞գտնէ՞գտնէ՞գտնէ՞    երկրիերկրիերկրիերկրի    վրայվրայվրայվրայ»: »: »: »:     
        Առակը կ'ուսուցանէ անդադար աղօթել Աստուծոյ եւ երբեք չի 
յուսահատիլ, չի ձանձրանալ եւ չի դադրիլ աղօթելէ: Սրտաբուխ Աղօթքն 
առ Աստուած՝ Հայր Աստուծոյ հետ հաղորդակցելու գլխաւոր միջոցն է
որ նաեւ կը զօրացնէ մեր հաւատքը: Ուստի ««««Անդադար աղօթք ըրէքԱնդադար աղօթք ըրէքԱնդադար աղօթք ըրէքԱնդադար աղօթք ըրէք
(Ա.Թես. 5:17)    ու միշտ    Տէրոջը ապաւինեցէք:        
    

THE SUNDAY OF THE SUNDAY OF THE SUNDAY OF THE SUNDAY OF THETHETHETHE    JUDGEJUDGEJUDGEJUDGE    
The Fifth Sunday of Great Lent is the Sunday of the Judge, which takes its 
name from the Gospel reading of the day (Luke 18:1-7). 
And he told them a parable to the effect that they ought And he told them a parable to the effect that they ought And he told them a parable to the effect that they ought And he told them a parable to the effect that they ought 
always to pray and not lose heart.always to pray and not lose heart.always to pray and not lose heart.always to pray and not lose heart.        He said,He said,He said,He said,    “In a certain city “In a certain city “In a certain city “In a certain city 
there was a judge who neither feared God nor respected there was a judge who neither feared God nor respected there was a judge who neither feared God nor respected there was a judge who neither feared God nor respected 
man.man.man.man.        And thereAnd thereAnd thereAnd there    was a widow in that city who kept coming was a widow in that city who kept coming was a widow in that city who kept coming was a widow in that city who kept coming 
to him and saying, ‘Give me justice against my adversary.’to him and saying, ‘Give me justice against my adversary.’to him and saying, ‘Give me justice against my adversary.’to him and saying, ‘Give me justice against my adversary.’        
For a while he refused, but afterward heFor a while he refused, but afterward heFor a while he refused, but afterward heFor a while he refused, but afterward he    said to himself, said to himself, said to himself, said to himself, 
‘Though I neither fear God nor respect man,‘Though I neither fear God nor respect man,‘Though I neither fear God nor respect man,‘Though I neither fear God nor respect man,        yet because this widow keeps yet because this widow keeps yet because this widow keeps yet because this widow keeps 
bothering me, I will gbothering me, I will gbothering me, I will gbothering me, I will give her justice, so that she will not beat me down by her ive her justice, so that she will not beat me down by her ive her justice, so that she will not beat me down by her ive her justice, so that she will not beat me down by her 
continual coming.’”continual coming.’”continual coming.’”continual coming.’”        And the Lord said,And the Lord said,And the Lord said,And the Lord said,    “Hear what the unrighteous judge “Hear what the unrighteous judge “Hear what the unrighteous judge “Hear what the unrighteous judge 
says.says.says.says.        And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? 
Will he delay long over them?Will he delay long over them?Will he delay long over them?Will he delay long over them?        I tell you, he will give justice to them speedily.” I tell you, he will give justice to them speedily.” I tell you, he will give justice to them speedily.” I tell you, he will give justice to them speedily.” 
 This parable reminds us about the importance of  the persistent prayer  
lives of  believers. Jesus told this parable to show,  that we should always pray 
and not give up or become  discouraged. We must pray continuously and trust 
God to answer to our prayers according to His will, not just our wishes.  

Մեծ Պահքի հինգերորդ Կիրակին կը կոչուի 
Դատաւորի Կիրակի: Իր անունը առած է այդ օրը 

Ղուկաս 18:1-8): 
գիտնանգիտնանգիտնանգիտնան    թէթէթէթէ    պէտքպէտքպէտքպէտք    

ձանձրանալուձանձրանալուձանձրանալուձանձրանալու::::        ԸսաւԸսաւԸսաւԸսաւ. . . . 
որորորոր    ԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէ    չէրչէրչէրչէր    

մընմընմընմըն    ալալալալ    կարկարկարկար, , , , որորորոր    
ոսոխիսոսոխիսոսոխիսոսոխիս    դէմդէմդէմդէմ”:”:”:”:    ԱնԱնԱնԱն    

ինքնիրենինքնիրենինքնիրենինքնիրեն. “. “. “. “ԹէպէտԹէպէտԹէպէտԹէպէտ    
պաշտպանեմպաշտպանեմպաշտպանեմպաշտպանեմ    այսայսայսայս    

որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    ամէն ամէն ամէն ամէն 
. «. «. «. «Լսեցէ՛քԼսեցէ՛քԼսեցէ՛քԼսեցէ՛ք    ի՛նչի՛նչի՛նչի՛նչ    

չպաշտպանէ՞չպաշտպանէ՞չպաշտպանէ՞չպաշտպանէ՞    իրիրիրիր    
ուուուու    գիշերգիշերգիշերգիշեր, , , , թէեւթէեւթէեւթէեւ    

ձեզիձեզիձեզիձեզի    թէթէթէթէ    շուտո՛վշուտո՛վշուտո՛վշուտո՛վ    
մարդումարդումարդումարդու    ՈրդինՈրդինՈրդինՈրդին    գայգայգայգայ, , , , 

Առակը կ'ուսուցանէ անդադար աղօթել Աստուծոյ եւ երբեք չի 
րիլ աղօթելէ: Սրտաբուխ Աղօթքն 

առ Աստուած՝ Հայր Աստուծոյ հետ հաղորդակցելու գլխաւոր միջոցն է, 
Անդադար աղօթք ըրէքԱնդադար աղօթք ըրէքԱնդադար աղօթք ըրէքԱնդադար աղօթք ըրէք»»»» 

The Fifth Sunday of Great Lent is the Sunday of the Judge, which takes its 

yet because this widow keeps yet because this widow keeps yet because this widow keeps yet because this widow keeps 
ive her justice, so that she will not beat me down by her ive her justice, so that she will not beat me down by her ive her justice, so that she will not beat me down by her ive her justice, so that she will not beat me down by her 

“Hear what the unrighteous judge “Hear what the unrighteous judge “Hear what the unrighteous judge “Hear what the unrighteous judge 
And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? 

I tell you, he will give justice to them speedily.” I tell you, he will give justice to them speedily.” I tell you, he will give justice to them speedily.” I tell you, he will give justice to them speedily.”     
This parable reminds us about the importance of  the persistent prayer  in 

should always pray 
ust pray continuously and trust 

God to answer to our prayers according to His will, not just our wishes.   

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............

Հրանդ Պարտագճեանի                                    
Արմէնուհի Երամեանի                                     
Մանտէլէն Պօտուրեանի                                  
Հարմիկ Մկրտչեանի                                         
Եսթեր Գալֆաեան-Ներսէսեանի                 
Արմենակ Ներսէսեանի                                     
The deceased members of Kalfayan & Nersessian
Գալֆաեան եւ Ներսէսեան ընտանիքներու ննջեցելոց
Վիոլետա Խաչատուրեանի                           
Անդրանիկ Գնաճեանի                                     
Սարգիս եւ Հայկուհի Էւրանի                     
The deceased members of Evran, Havloujian, Gedikian and Donikian 
families 
Էւրան, Հավլուճեան, Կետիկեան եւ Տօնիկեան ընտանիքներու 
ննջեցելոց 
 
Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն` 
ողբացեալներ  Արմէնուհի ԵրամԱրմէնուհի ԵրամԱրմէնուհի ԵրամԱրմէնուհի Երամ
Հարմիկ ՄկրտչեանիՀարմիկ ՄկրտչեանիՀարմիկ ՄկրտչեանիՀարմիկ Մկրտչեանի յիշատակին`
  
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late 
Armenouhi Eramyan, Mandelen Armenouhi Eramyan, Mandelen Armenouhi Eramyan, Mandelen Armenouhi Eramyan, Mandelen Boduryan and Boduryan and Boduryan and Boduryan and 
by  their loved ones. 

 

Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ աղօթելու ատեն դէպի արեւելք Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ աղօթելու ատեն դէպի արեւելք Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ աղօթելու ատեն դէպի արեւելք Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ աղօթելու ատեն դէպի արեւելք 
կը դառնանք եւ մեր հայկը դառնանք եւ մեր հայկը դառնանք եւ մեր հայկը դառնանք եւ մեր հայեեեեացքն ալ դէպի ացքն ալ դէպի ացքն ալ դէպի ացքն ալ դէպի 

 

ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
Մարտ 5-ին Սեբաստիոյ 40 Մանկանց տօն

անուններն են՝
ՄանուկՄանուկՄանուկՄանուկ

ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ

On  March 5  is the Feast of Forty Holy
occasion the  following names are celebrated:

ManougManougManougManoug

----    REQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICEREQUEM SERVICE    
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............    

                                    Hrant Bardakjian  
եանի                                     Armenouhi Yeramyan 

Մանտէլէն Պօտուրեանի                                  Mandelen Boduryan 
Հարմիկ Մկրտչեանի                                         Harmik Migirdchian  

Ներսէսեանի                    Yester Kalfayan-Nersessian 
Արմենակ Ներսէսեանի                                     Armenak Nersessian 

& Nersessian families 
Գալֆաեան եւ Ներսէսեան ընտանիքներու ննջեցելոց 

նի                              Violeta Khatchadourian  
Անդրանիկ Գնաճեանի                                     Antranik Knadjian 
Սարգիս եւ Հայկուհի Էւրանի                          Sarkis & Haygouhi Evran 
The deceased members of Evran, Havloujian, Gedikian and Donikian 

ուճեան, Կետիկեան եւ Տօնիկեան ընտանիքներու 

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն` 
Արմէնուհի ԵրամԱրմէնուհի ԵրամԱրմէնուհի ԵրամԱրմէնուհի Երամեանիեանիեանիեանի,,,,    Մանտէլէն ՊօտուրեանիՄանտէլէն ՊօտուրեանիՄանտէլէն ՊօտուրեանիՄանտէլէն Պօտուրեանի  եւ 

յիշատակին` իրենց հարազատներու կողմէ: 

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late 
Boduryan and Boduryan and Boduryan and Boduryan and Harmik Migirdchian    

Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ աղօթելու ատեն դէպի արեւելք Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ աղօթելու ատեն դէպի արեւելք Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ աղօթելու ատեն դէպի արեւելք Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն՝ աղօթելու ատեն դէպի արեւելք 
ացքն ալ դէպի ացքն ալ դէպի ացքն ալ դէպի ացքն ալ դէպի արեւելք կը դարձնենք:արեւելք կը դարձնենք:արեւելք կը դարձնենք:արեւելք կը դարձնենք:    

ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ----    CELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMES    
Սեբաստիոյ 40 Մանկանց տօնի առիթով տօնելի 

անուններն են՝ 
ՄանուկՄանուկՄանուկՄանուկ    

ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ    ԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'Ք    

 
Forty Holy  Martyrs of  Sebastia and on this 

occasion the  following names are celebrated: 
ManougManougManougManoug 



ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԱՆԿՈՒՆՔՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԱՆԿՈՒՆՔՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԱՆԿՈՒՆՔՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԱՆԿՈՒՆՔ    
    

Այս տարի Մարտ 5-ին Հայց. Առաքելական 
եկեղեցին կը նշէ Սեբաստիոյ 40 Մանկանց 
տօնը: Այս տօնը յիշատակումն է Դ. դարուն 
Սեբաստիոյ մէջ նահատակուած Քառասուն 
Մանկունք սրբացեալ զօրականներուն, 
նոյնպէս տօնն է այդ անունը կրող 
եկեղեցիներուն: 
 

4-րդ դարու սկիզբը նահատակուած Քրիստոսի 40 վկաները Փոքր 
Հայքի տարբեր քաղաքներէն էին եւ զինուորական ծառայութե
մտած էին Սեբաստիոյ կայսերական գունդին: Լիկիանոս կայսեր 
հրամանով Կեսարիոյ դուքս Լիւսիանոսը կը հարցաքննէ
զինուորները անոնց մէջի քրիստոնեաները  յայտնաբերելու 
նպատակով: Անոնցմէ 40-ը, կը յայտարարեն իրենց քրիստոնէական 
հաւատքը, որու համար կը բանտարկուին։ Անոնք հաստատուն
մնան իրենց հաւատքի մէջ եւ Լիւսիանոս որպէս պատիժ
մերկ վիճակի մէջ, գիշեր ատեն, ձմրան ցուրտ եղանակին սառուցեալ 
լիճի մէջ կը նետէ:  
 
Լիւսիաս լիճի ափին տաք բաղնիք մը պատրաստել կու տայ, 
որպէսզի երիտասարդները գայթակղեցնէ , որ անոնք ներս մտնելով 
փրկուին: Բայց 40-էն մէկը միայն չի՛  դիմանար սառած ջուրին
դուրս գալով կը մտնէ տաք բաղնիքը ու  կը կնքէ իր  մահկանացուն 
ու կը զրկուի թէ՛ երկրային և թէ՛ երկնային կեանքէն: 
երկնային լոյս մը կը ճառագայթէ լիճին վերեւ եւ լուսեղէն թագեր 
կ’իջնեն նահատակ սուրբերու գլուխներուն: 
զինուորներէն մէկը, տեսնելով այդ, կը լեցուի Քրիստոսի հաւատքով 
և նետուելով լիճը, պսակակից կը դառնայ 39 զինուորներուն
Աստուածային հրաշքով վկաները  դիմացան ձմեռնային 
բայց առաւօտեան նահատակուեցան Լիւսիանոսի զինու
ձեռքով։ Անոնց նշխարները կ’ամփոփուին Սեբաստիոյ մէջ ,
յետագային կը կառուցուի «Քառասուն մանկունք» 40 
տաճարը, որը կ’աւերուի Լէնկթիմուրի արշաւանքներուն ընթացքին
 
40 զինուորներու պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, որ ամէն բանէ 
անկախ, միշտ հաւատարիմ մնանք Քրիստոսի հաւատքին
հաւատքով  յաղթահարենք  աշխարհի գայթակղութիւնները
    

    

ին Հայց. Առաքելական 
ն կը նշէ Սեբաստիոյ 40 Մանկանց 

Այս տօնը յիշատակումն է Դ. դարուն 
Սեբաստիոյ մէջ նահատակուած Քառասուն 

սրբացեալ զօրականներուն, 
նոյնպէս տօնն է այդ անունը կրող 

ի 40 վկաները Փոքր 
Հայքի տարբեր քաղաքներէն էին եւ զինուորական ծառայութեան մէջ 

կիանոս կայսեր 
կը հարցաքննէ 

րները անոնց մէջի քրիստոնեաները  յայտնաբերելու 
քրիստոնէական 
հաստատուն կը 

որպէս պատիժ անոնց 
ան ցուրտ եղանակին սառուցեալ 

Լիւսիաս լիճի ափին տաք բաղնիք մը պատրաստել կու տայ, 
գայթակղեցնէ , որ անոնք ներս մտնելով 

սառած ջուրին մէջ, 
կը կնքէ իր  մահկանացուն 

: Ուշ գիշերին, 
երկնային լոյս մը կը ճառագայթէ լիճին վերեւ եւ լուսեղէն թագեր 

 Պահապան 
եսնելով այդ, կը լեցուի Քրիստոսի հաւատքով 

զինուորներուն: 
ձմեռնային ցուրտին, 

Լիւսիանոսի զինուորներու 
ամփոփուին Սեբաստիոյ մէջ , ուր 

» 40 գմբեթանի 
աւերուի Լէնկթիմուրի արշաւանքներուն ընթացքին:  

պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, որ ամէն բանէ 
Քրիստոսի հաւատքին եւ մեր 
գայթակղութիւնները:        

THE FORTY HOLY MARTYRS OF  SEBASTIATHE FORTY HOLY MARTYRS OF  SEBASTIATHE FORTY HOLY MARTYRS OF  SEBASTIATHE FORTY HOLY MARTYRS OF  SEBASTIA
On March 5 the Armenian church commemorates the 
Forty Holy  Martyrs of  Sebastia. They 
approximately in 320 AD. They were Christians from 
various towns and cities of Lesser Armenia who served 
as soldiers in the royal regiment of Sebastia.
Upon the decree of Roman Emperor Likianos, Lucias, 
Duke of Caesarea, organized interrogations to identify 
Christian soldiers among the regiment. Forty of the 
soldiers remained steadfast in their faith, defying the judges by their brave 
answers, and therefore were imprisoned. One cold winter night the 
soldiers were thrown into a lake near Sebastia, to freeze to death. One 
the 40 soldiers, unable to endure the torments, came out of the water to 
find salvation in a bathhouse built on the bank. The lone soldier died, 
deprived of both earthly and heavenly life.
around the heads of the remaining 
of the guards accepted Jesus Christ as his savior and threw himself into the 
lake to be martyred along with the 
it became apparent that through a divine miracle, the 40 soldiers 
been saved from freezing. This infuriated their captors and subsequently 
executed all them.The martyrs' remains are buried in Sebastia, where 
subsequently a 40-domed Cathedral was built. The Cathedral of Sebastia 
stood for nearly 1,000 years, until th
Mongols at the end of the 14th century

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ......ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ......ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ......ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ......    
Այս օրը Մարաշի հարաւակողմը 
առաքելական եկեղեցիներէն ամէնէն բազմամարդ ու 
բարգաւաճ Ս. Քառասուն Մանկունք Մայր Եկեղեցիի 
անուանակոչութեան օրն է: Տօնին օրը խոշոր ամանի մը մէջ 
ջուր կը լեցնեն եւ վրան ձէթ լեցնելով 40 պատրոյգներ կը 
վառեն, ի յիշատակ Քառասուն Մանկանց: Կիներ 
սովորաբար տօնին նախորդող Ուրբաթ ու Շաբաթ օրերը լուացք 
եւ գործ չեն ըներ: (Source: www.houshamadyan.org
DID YOU KNOW?.....DID YOU KNOW?.....DID YOU KNOW?.....DID YOU KNOW?.....    
This day, is the naming day of the Forty Martys's Church in Marash
On that day, a large bowl was filled with water and 
were lit in memory of 40 martyrs. On the Friday 
and Saturday women usually did not 

THE FORTY HOLY MARTYRS OF  SEBASTIATHE FORTY HOLY MARTYRS OF  SEBASTIATHE FORTY HOLY MARTYRS OF  SEBASTIATHE FORTY HOLY MARTYRS OF  SEBASTIA    
On March 5 the Armenian church commemorates the 

. They  were martyred 
in 320 AD. They were Christians from 

various towns and cities of Lesser Armenia who served 
as soldiers in the royal regiment of Sebastia. 
Upon the decree of Roman Emperor Likianos, Lucias, 
Duke of Caesarea, organized interrogations to identify 

ldiers among the regiment. Forty of the 
soldiers remained steadfast in their faith, defying the judges by their brave 

were imprisoned. One cold winter night the 
soldiers were thrown into a lake near Sebastia, to freeze to death. One of 
the 40 soldiers, unable to endure the torments, came out of the water to 
find salvation in a bathhouse built on the bank. The lone soldier died, 
deprived of both earthly and heavenly life. At the  dawn, halos were seen 

the heads of the remaining soldiers. Witnessing this miracle, one 
of the guards accepted Jesus Christ as his savior and threw himself into the 
lake to be martyred along with the remaining 39 soldiers. In the morning, 
it became apparent that through a divine miracle, the 40 soldiers have 
been saved from freezing. This infuriated their captors and subsequently 
executed all them.The martyrs' remains are buried in Sebastia, where 

domed Cathedral was built. The Cathedral of Sebastia 
stood for nearly 1,000 years, until the invasion of Tamerlane and the 
Mongols at the end of the 14th century. 

Այս օրը Մարաշի հարաւակողմը գտնուող Հայ 
առաքելական եկեղեցիներէն ամէնէն բազմամարդ ու 
բարգաւաճ Ս. Քառասուն Մանկունք Մայր Եկեղեցիի 
անուանակոչութեան օրն է: Տօնին օրը խոշոր ամանի մը մէջ 
ջուր կը լեցնեն եւ վրան ձէթ լեցնելով 40 պատրոյգներ կը 
վառեն, ի յիշատակ Քառասուն Մանկանց: Կիներ 

տօնին նախորդող Ուրբաթ ու Շաբաթ օրերը լուացք 
www.houshamadyan.org) 

This day, is the naming day of the Forty Martys's Church in Marash. 
was filled with water and oil and 40 wicks 

40 martyrs. On the Friday proceeding the feast  
not do work around the house. 

    



 LENTEN KITCHENLENTEN KITCHENLENTEN KITCHENLENTEN KITCHEN    
    

The Great Lent is a season of fasting and self-reflection.  A
diet is based strictly on vegetarian dishes, we thought this will provide a 
great opportunity to our parish members to share their recipes with 
everyone. Please note that each recipe is modified to suit the taste of the 
cook and you are free to make changes based on your preferences.  

    
RICE AND LENTIL SOUPRICE AND LENTIL SOUPRICE AND LENTIL SOUPRICE AND LENTIL SOUP    

Ingredients: Ingredients: Ingredients: Ingredients:     
1.5  cup of green lentils 

0.5  cup of brown rice 

6 Tbsp. olive oil 

       2 stalks of celery, diced 
2  large shallots, chopped  

4 cloves garlic, minced  

3 medium carrots, peeled and diced 

0.5 tsp black and red peppers, cumin 

7 cups of water or vegetable stock 

3-4 cups of baby spinach 

Salt to taste 

0.5 tsp of either thyme, mint, oregano or basil( optional

Preparation: 

Rinse and drain lentils and brown rice and set aside. In a saucepan

sauté  shallots, garlic, celery, carrots, spices for about 15 minutes, 

stirring occasionally and set aside. In  the water or vegetable stock 

cook the  rice and lentils for about 40 minutes or until the lentil and 

rice are soft. Add the sautéed vegetables, baby spinach, salt, cover 

and simmer for 15  minutes. Remove from heat and enjoy.

 

ԲԲԲԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ 
 

    

LENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOME
Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for 
your table in our "Lenten Kitchen" section and we would 

like to ask our parishioners to share their recipes with us. If you are 
interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, please call 
the church office at 416-431-3001 ext. 222 to submit.  

 

 

reflection.  As the Lenten 
diet is based strictly on vegetarian dishes, we thought this will provide a 
great opportunity to our parish members to share their recipes with 

. Please note that each recipe is modified to suit the taste of the 
o make changes based on your preferences.      

0.5 tsp of either thyme, mint, oregano or basil( optional 

a saucepan 

5 minutes, 

In  the water or vegetable stock 

minutes or until the lentil and 

vegetables, baby spinach, salt, cover 

Remove from heat and enjoy.  

LENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOMELENTEN RECIPES FROM YOUR HOME    
Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for 
your table in our "Lenten Kitchen" section and we would 

like to ask our parishioners to share their recipes with us. If you are 
interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, please call 

 

         THE HOLY TRINITY ARMENIAN APOSTOLIC

 CHURCH

         Cordially invites all the faithful parishioners

     during the Lenten Period to partake

PEACE & REST SERVICES

Which will take place every Wednesday at 8:00 P

February 10 – Rev. Archpriest Zareh Zargarian

                         Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church

 

February 17 – Rev. Fr. Datev Menengichian

                         Pastor’s Assistant at Holy Trinity Armenian Church

  

February 24 – His Grace Bishop Abgar Hovakimian

                         Primate of the Armenian Church Diocese of Canada

  

March 2       – Rev. Serop Megerditchian

                         Parish Priest of Armenian Evangelical Church

 

March 9       – Very Reverend Father Keghart Kosbakian

                         Parish Priest of St. Mary’s Armenian Apostolic Church 

  

March 16     – Very Reverend Fr. Elia Kiredjian

                         Parish Priest of St. Gregory Armenian Catholic Church

 

SUNRISE SERVICES

February 11 – March 17, 2016

 

Every Thursday at 10:30 

Every Sunday following Divine 

    
    

DATEDATEDATEDATE    FASTS & FEASTS FASTS & FEASTS FASTS & FEASTS FASTS & FEASTS 

5 Forty Martyrs of  Sebastia (Karasoon Manoog)

6666    Fifth Sunday Fifth Sunday Fifth Sunday Fifth Sunday of Great Lent of Great Lent of Great Lent of Great Lent 

12 St. Gregory the Illuminator 

13131313    SixSixSixSixth Sunday of th Sunday of th Sunday of th Sunday of Great LentGreat LentGreat LentGreat Lent

19 Remembrance of Christ's Raising of Lazarus

20202020    Palm  SundayPalm  SundayPalm  SundayPalm  Sunday----Christ's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into Jerusalem

21212121    The Holy Week BeginsThe Holy Week BeginsThe Holy Week BeginsThe Holy Week Begins
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during the Lenten Period to partake in the   
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Which will take place every Wednesday at 8:00 PM 

 

Rev. Archpriest Zareh Zargarian 
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sh Priest of St. Mary’s Armenian Apostolic Church  

Very Reverend Fr. Elia Kiredjian 

Parish Priest of St. Gregory Armenian Catholic Church 

  

SUNRISE SERVICES 

March 17, 2016 

 

Every Thursday at 10:30 AM 

Every Sunday following Divine Liturgy 

FASTS & FEASTS FASTS & FEASTS FASTS & FEASTS FASTS & FEASTS ----    March 2016March 2016March 2016March 2016    

Forty Martyrs of  Sebastia (Karasoon Manoog) 

of Great Lent of Great Lent of Great Lent of Great Lent ----    The Sunday of  JudgeThe Sunday of  JudgeThe Sunday of  JudgeThe Sunday of  Judge    

St. Gregory the Illuminator - Descent into the Pit 

Great LentGreat LentGreat LentGreat Lent————AdventAdventAdventAdvent    

Remembrance of Christ's Raising of Lazarus 

Christ's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into JerusalemChrist's Triumphal Entry into Jerusalem    

The Holy Week BeginsThe Holy Week BeginsThe Holy Week BeginsThe Holy Week Begins    


