CALENDAR OF EVENTS
Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան, Հովիւ Rev.Archpriest Zareh Zargarian,
Zargarian, Pastor

December 4 - Vesper Service Dedicated to 100th Anniversary of the
Armenian Genocide at 7:30 PM. Organized Under the Auspices
of His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios, Primate of
the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada) and His
Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian
Holy Apostolic Church Diocese of Canada

NOVEMBER 29, 2015 - ՆՈՅԵՄԲԵՐ 29, 2015
SECOND SUNDAY OF ADVENT
ՅԻՍՆԱԿԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
Synaxis Readings - 1Thess. 4:1-11, Luke 13:1-9
Ճաշու Ընթերցուածներ - 1 Թես. 4:1-11, Ղուկ. 13:1-9

December 6 -87th Anniversary of The Establishment Of The ChurchParish.
Divine Liturgy & Special Requiem service followed by the
Anniversary Banquet in Magaros Artinian Hall*

*For thickets and reservations please church office at 416416-431431-3001.

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
նուիրատու՝
Սաթուրի ընտանիք
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are donated by

Satouri Family
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 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 contact
the church office during the week.

Նոյնիսկ եթէ բարձրանաս առաքինութեան բոլոր աստիճանները,
շարունակիր աղօթել մեղքերուդ թողութեան համար, ինչպէս Պօղոսը
ըրաւ: Երբ մեղաւորներու մասին կը խօսէր ինքզինքը անոնցմէ
«ամենաառաջինը» կը համարէր: (Հովհաննես Սանդուղք)

Even if you go up all the stairs of virtue, you still need to pray for
forgiveness of your sins, as Paul did. While talking about sinners, he
considered himself the 'worst of all'. (St. John of the Ladder)
____________________________________________________________
Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ.
ՀԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻ HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

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

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին............
Ասթրա Աքսինիա
Պարգեւ Մելտոնեան
Մարի Սարգիս
Արեգ Կարապետեան
Յովհաննէս Թահմասեան
Փերիզադ Ղարիբեան

Astra Acsinia
Barkev Meldonian
Mari Sarkis
Areg Katabedian
Hovhannes Tahmasian
Perizad GHaribian

ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ
Տէր Յիսուս,Դո՛ւն ես յոյսը, Դո՛ւն ես լոյսը, Դո՛ւն ես
կեանքը, Դո՛ւն ես քաւաութիւնը, Դուն ի՛նքդ
անմահութիւնն ես: Սփոփէ՛ մեր տարակոյսները Քու
փրկագործութեամբդ
եւ
հանդարտեցո՛ւր
մեր
խռովութիւնները Քու խաղաղութեամբդ: Արժանացո՛ւր
մեզ՝ Քեզի պատկանողներս, փառաւորելու Քեզ, Հօրը եւ
Սուրբ Հոգիին հետ միասին՝ յաւիտեանս: Ամէն:
DAILY PRAYER
Lord Jesus, I trust in You, You are the light, You are the life,
You are atonement, You are the immortality. Please comfort
our doubts with Your salvation and calm our worries with
Your peace. And may all, who belong to you, be worthy to
glorify You, together with the Father and the Holy Spirit,
forever and ever. Amen.

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԽՈՐԱՆԻ ՍՊԱՍՆԵՐ
CHURCH ALTAR VESSELS
Բոժոժը փոքր, կաղինի չափ կլորաւուն զանգակ մըն է, որու
մէջը մետաղի պզտիկ կտոր մը կայ: Բոժոժները
կ'օգտագործուին քշոցի շուրջը եւ բուրվառի շղթաներու
վրայ: Քշոցի վրայի բոժոժները թիւով 12 են եւ Գրիգոր
Տաթեւացիի մեկնութեամբ 12 թիւը կը խորհրդանշէ
Քրիստոսի 12 առաքեալները:
The Bell (Pozhozh) is a small round shaped bell in the size of a large
hazelnut. It is usually placed around the rim of the flabellum or on the
chain of censers and has a small piece of iron inside of it to produces the
sound. The bells around the fan (flabellum), are twelve in number and
symbolize the 12 apostles of our Lord.

ՍՈՒՐԲ ԳԵՂԱՐԴ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի բազմաթիւ
սրբութիւններէն ու մասունքերէն մէկը
Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդն է, որով
նաեւ կ՛օրհնուի Հայոց Եկեղեցւոյ Սրբալոյս
Միւռոնը: Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդը
այն նիզակի ծայրն է, որով հռոմէացի
զինուորը խաչի վրայ խոցեց մեր Տէր Յիսուս
Քրիստոսը:
Եկեղեցւոյ
աւանդութեան
համաձայն, Գեղարդը առաջին դարուն Հայոց
աշխարհ
բերած
է
Քրիստոսի
12
աշակերտներէն Ս. Թադէոս առաքեալը:
Համաքրիստոնէական
այդ
սրբութիւնը
դարեր շարունակ պահուած է պատմական
Հայաստանի տարբեր վանքերու մէջ, իսկ 13րդ դարէն` Այրիվանքի մէջ, որ յետագային անուանուած է
Գեղարդավանք: 18-րդ դարու երկրորդ կէսին Ս. Գեղարդը բերուած է
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եւ մինչեւ այսօր կը պահուի հոն:
THE HOLY SPEAR
The Holy Spear (Geghard) is one of most treasured Holy relics of Mother
See of Holy Etchmiadzin. This is the Spear that the Roman soldier used to
pierce the side of our Lord Jesus Christ on the cross. According to church
tradition, the Spear was brought to Armenia in the first century by one of
the 12 disciples of Christ Thaddeus. For centuries, this universal Holy relic
was kept in various monasteries of Armenia and from 13th century it was
moved to the Ayrivank monastery, which later was named Geghardawank
( the monastery of Spear). In mid 18th century the Spear was brought to
the Holy See of Etcmiadzin and is kept there till this day.

մեն տարի Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարդողիմէոս առաքեալներու
յիշատակութեան օրը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինի մէջ կը
մատուցուի Ս. Պատարագ: Տօնի նախօրէին տեղի
կ'ունենայ
նախատօնակի
արարողութիւն,
որուն
ընթացքին Էջմիածնի Մայր Տաճար կը տարուին
Մայր
Աթոռի մէջ պահուող Ս. Թադէոս եւ Ս.
Բարդողիմէոս լուսաւորիչ առաքեալներու մասունքները: Մայր
Տաճարին մէջ մատուցուող՝ Սուրբ Պատարագին ընթացքին,
հոգեւորականաց
դասն
ու
հաւատացեալ
ժողովուրդը
հնարաւորութիւն կ'ունենան յարգանք մատուցելու սրբազան
մասունքներուն։

Ս. ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐ ԹԱԴԷՈՍԻ և ԲԱՐԴՈՂԻՄԷՈՍԻ
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ
Յիսնակի առաջին Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը, այս տարի
Նոյեմբեր 28-ին, Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցին կը տօնէ իր առաջին
լուսաւորիչներու՝ Ս. Թադէոսի և Ս.Բարդողիմէոսի յիշատակութեան
օրը:
Թադէոս առաքեալը ծանօթ է նաեւ Ղեբէոս
անունով:Թադէոս առաքեալ Պաղեստինի սահմաններէն
դուրս նախ քարոզած է մերձակայ երկիրներու մէջ,
այնուհետեւ մուտք գործած է հայոց գաւառները:
Ի շնորհիւ անոր քարոզչութեան Քրիստոնեայ կը
մկրտուին խոնարհ դասի մարդիկ, ազնուականներ,
արքունիքի անդամներ ու 18-ամեայ արքայադուստր`
Սանդուխտ կոյսը: Երբ հայոց Սանատրուկ արքան կը
տեղեկանայ
այս
նոր
կրօնին
գտած
մեծ
ժողովրդականութեան
մասին,
իր
աղջիկը
քրիստոնէութիւն ընդունած է՝ խիստ կը զայրանայ: Կը
փորձէ զանոնք խրատելով համոզել հեթանոսական հին կրօնին
դառնալու: Իր սպառնալիքները որեւէ արդիւնք չեն ունենար եւ արքան
իր աղջկայ մահուան վճիռը կու տայ, իսկ երեք օր յետոյ կը
նահատակուի նաեւ Թադէոս առաքեալ:
Թադէոս առաքեալն էր, որ հռովմէացի զինուորին ձեռամբ Քրիստոսի
կողը խոցած նիզակը` Ս. Գեղարդը, Հայաստան բերաւ:
Բարթողիմէոս Յիսուսի 12 առաքեալներէն մէկն է:
Զայն գիտենք նաեւ
Նաթանայէլ անունով, որ կը
նշանակէ Աստուծոյ ընծայ, նուէր: Ծնած է Գալիլիոյ
Կանա քաղաքը: Բարթողիմէոս Յիսուս Քրիստոսի
Աստուածորդի ըլլալը յայտարարելու համար կոչուած
է Նախադաւան Առաքեալ:
Բարթողիմէոս առաքեալ նախ կը քարոզէ Սիւնեաց
գաւառին մէջ, ապա՝ Գողթն: Աղբակ գաւառին մէջ կը
հանդիպի Սանատրուկ թագաւորի քրոջը` Ոգուհիին, որը
կը հետեւի առաքեալի քարոզած վարդապետութեան, կը
մկրտուի եւ կը դառնայ քրիստոնեայ:
Սանատրուկ արքայ կ՛ուղարկէ իր Տերենտես անունով հազարապետը,
որ համոզէ իր քոյրը ու ան ետ դառնայ իր նոր կրօնի պաշտամունքէն:
Բայց ազդուած Բարթողիմէոս Առաքեալի քարոզչութենէն, Տերենտես
ինքն ալ կ՛ընդունի քրիստոնէութիւնը: Այս պատճառաւ անոնք ատեան
կը բերուին: Երբ անոնք հաստատ կը մնան իրենց հաւատքին վրայ,
արքայաքոյր Ոգուհին, հազարապետ Տերենտեսն ու Բարթողիմէոս
առաքեալ կը նահատակուին:

COMMEMORATION OF SAINTS THADDEUS AND
BARTHOLOMEW
This Saturday, November 28, the Armenian Church commemorates two of
the twelve apostles of our Lord Jesus Christ Saints Thaddeus and
Bartholomew. They were the first illuminators of Armenia, who came to
preach the Christianity in our land and therefore the Armenian Church was
named Apostolic. Unfortunately, both of them were martyred in Armenia.
St. Thaddeus came to Armenia in about
43 AD and many people converted to
Christianity because of his preaching.
Amongst the new Christians was
princess Sandoukht. Despite her father's
requests to turn back to the pagan
religion, Sandoukht stayed loyal her
Christian faith. King Sanadruk ordered to
St. Thaddeus Monastery

kill her and St. Thaddeus.

The tomb of St. Thaddeus lies in the Armenian monastery of St. Thaddeus
(nowadays Iran) where a chapel was built in the third century. Since 1954,
in the month of July annual 3 day long pilgrimages are organized to the
Monastery of St. Thaddeus. In Armenian Icons St. Thaddeus is portrayed
with the Holy Spear in his hand.
St. Bartholomew is believed to have
arrived to Armenia in about 66 AD .
Bartholomew followed Thaddeus'
mission to Armenia around the time of
Sandoukht's
imprisonment
and
martyrdom. He converted King
Sanatruk's sister Voghuhi. The king in
anger ordered the execution of both his
sister
and
Bartholomew.
St.Bartholomew's Tomb and Monastery St. Bartholomew Monastery before 1915
are near present day Baskale in the Van
Province of southeastern Turkey. It was an important pilgrimage site prior to
the Armenian Genocide. Today, only the ruins of the monastery remain.
In Armenian icons St. Bartholomew is portrayed with the board, that has
the image of Holy Mother of God on it, in his Hand. The board was given
to him by apostles for consolation, following the Assumption of St. Mary.

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
Der zamenaym Badarakus koh.
SAY:
Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս 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)

THE PSALM OF DISMISSAL -PSALM 34
Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ,
յամենայն ժամ,oրհնութիւն 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.

ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՀԱՒԱՏՈՅ
Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն Ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ
երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, Որդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ
Հօրէ, Միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի
Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ
արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս
եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։
Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի
յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի
Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։ Որով էառ
զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,
ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ,
յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն,
նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք
Հօր՝
ի
դատել
զկենդանիս
եւ
զմեռեալս,
որոյ
թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։
Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ
խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն ի
Հորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։
Հաւատամք եւ ի մի միայն, ընդհանրական եւ առաքելական
սուրբ եկեղեցի, ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի
քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւն մեռելոց, ի
դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն
երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս։
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).

