
CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    

SepSepSepSeptttt. 11. 11. 11. 11    Feast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy Cross    
Following Divine Liturgy Procession of the Holy Cross 
followed by the blessing and distribution of “Herissa”

Sept. 11Sept. 11Sept. 11Sept. 11    Sunday School ReSunday School ReSunday School ReSunday School Re----opening Dayopening Dayopening Dayopening Day    
Throughout the academic year the classes take
Sunday from 10:30am-12:45pm in 'Maral Ishkanian' 
the lower level of our church. 

Sept. 13Sept. 13Sept. 13Sept. 13    Sassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at church
Juniors ages 8-13 - 7:00pm-8:00pm 

Sept. 17Sept. 17Sept. 17Sept. 17    St. Sahag  St. Sahag  St. Sahag  St. Sahag  and and and and St. Mesrop Arrmenian St. Mesrop Arrmenian St. Mesrop Arrmenian St. Mesrop Arrmenian Saturday School Saturday School Saturday School Saturday School 
will start on September 17, 2016September 17, 2016September 17, 2016September 17, 2016 at our school's new 
location-Forest Manor Public School  
25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4 
We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes 
start    9:30 am - 1:30pm every Saturday throughout the 
academic year from September 17-June 17. 

SepSepSepSeptttt. 18. 18. 18. 18    HTAC HTAC HTAC HTAC     12th 12th 12th 12th Annual Golf TournamentAnnual Golf TournamentAnnual Golf TournamentAnnual Golf Tournament    at at at at Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf 
CourseCourseCourseCourse, East Gwillimbury 

Every Every Every Every 
TuesdayTuesdayTuesdayTuesday    

Bible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pm    
Led by Deacon Darious Gumushdjian  

Every Every Every Every 
ThursdayThursdayThursdayThursday    

Bible study Sessions in ArmeniaBible study Sessions in ArmeniaBible study Sessions in ArmeniaBible study Sessions in Armenian at 10:30 amn at 10:30 amn at 10:30 amn at 10:30 am
Led by Miss Surpuhi Evran 

For additional information regarding our church events, please call the 
Church Office at 416-431-3001    

DDDDateateateate    SEPTEMBER  2016SEPTEMBER  2016SEPTEMBER  2016SEPTEMBER  2016    
FEAST DAYS 

11111111    Exaltation of the Holy CrossExaltation of the Holy CrossExaltation of the Holy CrossExaltation of the Holy Cross    

18181818    Second Sunday of the Exaltation Second Sunday of the Exaltation Second Sunday of the Exaltation Second Sunday of the Exaltation     
(Eve of the(Eve of the(Eve of the(Eve of the    Fast of the Holy Cross of Varak)Fast of the Holy Cross of Varak)Fast of the Holy Cross of Varak)Fast of the Holy Cross of Varak)    

20202020    St. Shooshan, the daughter of Vartan the GreatSt. Shooshan, the daughter of Vartan the GreatSt. Shooshan, the daughter of Vartan the GreatSt. Shooshan, the daughter of Vartan the Great    
St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the MelodistSt. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the MelodistSt. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the MelodistSt. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist

25252525    Feast of the Holy Cross of Varak Feast of the Holy Cross of Varak Feast of the Holy Cross of Varak Feast of the Holy Cross of Varak     
Third Sunday of tThird Sunday of tThird Sunday of tThird Sunday of the Exaltation of the Holy Crosshe Exaltation of the Holy Crosshe Exaltation of the Holy Crosshe Exaltation of the Holy Cross    

26262626    St. David of TvinSt. David of TvinSt. David of TvinSt. David of Tvin    

29292929    Sts. Sahag and Hamazasb the PrincesSts. Sahag and Hamazasb the PrincesSts. Sahag and Hamazasb the PrincesSts. Sahag and Hamazasb the Princes    

Procession of the Holy Cross  
followed by the blessing and distribution of “Herissa” 

lasses take place every 
aral Ishkanian' Hall at 

Sassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at churchSassoun Dance Ensemble Registration at church    

Saturday School Saturday School Saturday School Saturday School  classes 
at our school's new 

We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes 
every Saturday throughout the 

Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf Silver Lakes Golf 

n at 10:30 amn at 10:30 amn at 10:30 amn at 10:30 am    

events, please call the 

St. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the MelodistSt. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the MelodistSt. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the MelodistSt. George (Kevork ) the Warrior and St. Romanos the Melodist    

    

    

 

    
    
    

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՍԵՊՏԵՄԲԵՐՍԵՊՏԵՄԲԵՐՍԵՊՏԵՄԲԵՐ    11111111, 2016, 2016, 2016, 2016----
    

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ
Ճաշու ընթերցուածներ

Ես. 49Ես. 49Ես. 49Ես. 49::::13131313----23232323, , , ,     ԳԳԳԳաաաաղ. 6ղ. 6ղ. 6ղ. 6::::
    

EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE 
Synaxis readings

Is. Is. Is. Is. 49494949::::13131313----23; Gal. 23; Gal. 23; Gal. 23; Gal.     6666::::14141414

Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ 
կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ 
զօրութիւնն է:զօրութիւնն է:զօրութիւնն է:զօրութիւնն է: (Ա. Կորնթ. 1:18) 

For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but 
to us who are being saveto us who are being saveto us who are being saveto us who are being saved it is the power of God.d it is the power of God.d it is the power of God.d it is the power of God.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, TorontoTorontoTorontoToronto
Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431

www.TorontoArmenianChurch.cwww.TorontoArmenianChurch.cwww.TorontoArmenianChurch.cwww.TorontoArmenianChurch.c
 

    

 

    
    
    
----    SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER 11111111, 2016, 2016, 2016, 2016    
    

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՀՔԻ 

Ճաշու ընթերցուածներ 
::::14141414----18181818, , , ,     Յովհ. 3Յովհ. 3Յովհ. 3Յովհ. 3::::13131313----21212121    
    

EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE HOLY HOLY HOLY HOLY CROSSCROSSCROSSCROSS    
Synaxis readings 

14141414----18181818;  ;  ;  ;  JJJJohn ohn ohn ohn 3333::::13131313----21212121    

 
Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ 
կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ 

For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but 
d it is the power of God.d it is the power of God.d it is the power of God.d it is the power of God.    (1 Cor. 18)     
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ՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱՑՄԱՆ Ս. ԽԱՉԻՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱՑՄԱՆ Ս. ԽԱՉԻՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱՑՄԱՆ Ս. ԽԱՉԻՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱՑՄԱՆ Ս. ԽԱՉԻ
Այս Կիրակի Սեպտեմբեր 11-ին Հայ Եկեղեցին 
կը տօնէ Ս.Խաչի Վերացման
եկեղեցին  տարուայ  մէջ, Ս. Խաչի
չորս   տօներ կը նշէ, որոնք են՝ 

• Տօն Տօն Տօն Տօն ՍՍՍՍ....ԽաչիԽաչիԽաչիԽաչի        ԵրեւմանԵրեւմանԵրեւմանԵրեւման            
• Տօն Տօն Տօն Տօն ՍՍՍՍ....ԽաչիԽաչիԽաչիԽաչի    ՎերացմանՎերացմանՎերացմանՎերացման        
• Տօն Տօն Տօն Տօն ՎարագայՎարագայՎարագայՎարագայ    ՍՍՍՍ....ԽաչիԽաչիԽաչիԽաչի        
• Տօն Տօն Տօն Տօն ՍՍՍՍ....ԽաչիԽաչիԽաչիԽաչի    ԳիւտիԳիւտիԳիւտիԳիւտի:::: 

Ս.Վարագայ  Խաչի  տօնը յատուկ է  միայն 
Հայաստանեայց եկեղեցւոյն, իսկ միւս  երեք   տօները
նաեւ քրիստոնէական   միւս եկեղեցիներու   կողմէ: 
 

Խաչվերացի տօնը կը յիշատակէ Հերակլ Կայսէր կողմէ Քրիստոսի 
խաչափայտը  պարսից գերութենէ ազատագրելը եւ 
վերադարձնելը:  614թ. Պարսկաստանի Խոսրով Բ. Շահը կը 
յարձակի Երուսաղէմի վրայ՝ զայն աւերելով ու որպէս աւար 
եկեղեցական թանկագին այլ սպասներու հետ, Պարսկաստան կը 
տանի Տէրոջ Խաչափայտը: Խաչափայտը գերութեան մէջ կը մնայ 
շուրջ 14 տարի: 628 թ. Բիւզանդիոյ Հերակլ կայսրը  կ'արշա
Պարսկաստան եւ կ'ազատագրէ  Ս. Խաչը: Կայսրը  զայն կը բերէ 
նախ Կ. Պոլիս ապա փառաշուք թափօրով զայն կը վերադարձնէ 
Երուսաղէմ եւ մեծահանդէս տօնախմբութիւններով վերստին կը 
զետեղէ Երուսաղէմի Ս. Յարութեան տաճարին մէջ:  
 

Դէպի Երուսաղէմ ճամբուն վրայ, ժողովրդային շքեղ 
հանդիսութիւններով եւ կայսերական թափօրով Խաչը կ
նաեւ մեր երկիր Հայաստանէն,  ասիկա  Հայ ժողովուրդին համար 
ծայրայեղ սրբութիւն կը նկատուի: Պատմիչները կը
Խաչի թափօրը կանգ կ'առնէ պատմական Կարնոյ
լեռներու ստորոտին եւ հոն Տէրոջը Խաչափայտին դրուած
աղբիւր կը բխի: Հոն կը կառուցուի Խաչկա եկեղեցին
դառնայ  յայտնի ուխտատեղի: Իսկ Կարնոյ դաշտի հարաւ
արևելեան կողմը բարձրացող լեռներու ամենաբարձր գագաթը  կը 
կոչուի « Խաչափայտ»: 
 

Խաչվերացի նախորդող Շաբաթ օրը կը կոչուի նաւակատիք, իսկ 
Խաչվերացին յաջորդող Երկուշաբթին Մեռելոց Յիշատակութեան 
օր է: Համաքրիստոնէական այս տօնը միւս եկեղեցիները կը տօնե
Սեպտեմբեր 14-ին, իսկ Հայց. Առաք. եկեղեցին
Սեպտեմբեր 14-ին ամենէն մօտ Կիրակիին, որ կրնայ
Սեպտեմբեր 11-էն մինչեւ 17:  

ՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱՑՄԱՆ Ս. ԽԱՉԻՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱՑՄԱՆ Ս. ԽԱՉԻՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱՑՄԱՆ Ս. ԽԱՉԻՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱՑՄԱՆ Ս. ԽԱՉԻ    
ին Հայ Եկեղեցին 

Վերացման Տօնը : Հայ   
աչի նուիրուած  
 

    

յատուկ է  միայն 
տօները  կը նշուին 

 

Խաչվերացի տօնը կը յիշատակէ Հերակլ Կայսէր կողմէ Քրիստոսի 
խաչափայտը  պարսից գերութենէ ազատագրելը եւ Երուսաղէմ 

թ. Պարսկաստանի Խոսրով Բ. Շահը կը 
յարձակի Երուսաղէմի վրայ՝ զայն աւերելով ու որպէս աւար 
եկեղեցական թանկագին այլ սպասներու հետ, Պարսկաստան կը 
տանի Տէրոջ Խաչափայտը: Խաչափայտը գերութեան մէջ կը մնայ 

րակլ կայսրը  կ'արշաւէ 
Պարսկաստան եւ կ'ազատագրէ  Ս. Խաչը: Կայսրը  զայն կը բերէ 
նախ Կ. Պոլիս ապա փառաշուք թափօրով զայն կը վերադարձնէ 
Երուսաղէմ եւ մեծահանդէս տօնախմբութիւններով վերստին կը 

 

այ, ժողովրդային շքեղ 
հանդիսութիւններով եւ կայսերական թափօրով Խաչը կ'անցնի 

ասիկա  Հայ ժողովուրդին համար 
Պատմիչները կը վկայեն թէ 

Կարնոյ (Էրզրում) 
դրուած տեղէն 

եկեղեցին, զոր կը 
Իսկ Կարնոյ դաշտի հարաւ- 

արևելեան կողմը բարձրացող լեռներու ամենաբարձր գագաթը  կը 

նաւակատիք, իսկ 
Խաչվերացին յաջորդող Երկուշաբթին Մեռելոց Յիշատակութեան 

յս տօնը միւս եկեղեցիները կը տօնեն 
ին, իսկ Հայց. Առաք. եկեղեցին ան  կը նշէ 

կրնայ հանդիպիլ 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 11ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 11ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 11ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 11----ԻՆԻՆԻՆԻՆ    ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ 
ՏՕՆԵԼԻ ԱՏՕՆԵԼԻ ԱՏՕՆԵԼԻ ԱՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆՈՒՆՆԵՐՆ Ե

Խաչիկ,Խաչատուր, Խաչերես, Խաչեր, 
Ռեհան....

Ձեր ԱնունովՁեր ԱնունովՁեր ԱնունովՁեր Անունով
    

Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյ
կրող մեր  հաւատացեալները ստանալու Աստուծոյ օր

 

ONONONON        SEPTEMBER 11SEPTEMBER 11SEPTEMBER 11SEPTEMBER 11        IS IS IS IS THE THE THE THE FFFFEASTEASTEASTEAST
CROSS CROSS CROSS CROSS AND ON THIS OCCASION THE  FOLLOWING NAMES ARE AND ON THIS OCCASION THE  FOLLOWING NAMES ARE AND ON THIS OCCASION THE  FOLLOWING NAMES ARE AND ON THIS OCCASION THE  FOLLOWING NAMES ARE 

CELEBRATEDCELEBRATEDCELEBRATEDCELEBRATED
Khachig, Khachadour, Khacheres, Khacher, Khacho, Khecho, 

Khachanoush, Rehan………
Following the Divine Liturgy all our parisFollowing the Divine Liturgy all our parisFollowing the Divine Liturgy all our parisFollowing the Divine Liturgy all our paris
today are invited to receive blessing.today are invited to receive blessing.today are invited to receive blessing.today are invited to receive blessing. 

 

ԱՂԱՂԱՂԱՂՕԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐՕԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐՕԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐՕԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐ
Ողորմած ու գթա
ընտանիքին, որպէսզի զօրանանք հաւ
Օգնէ, որ Քո
սորվինք օգնել
դիմացիններուն
ապրինք՝ միշտ Քեզ
Օգնէ, որ համբերութեամբ լե

ընտանիքի իւրաքանչիւր անդամի ու հարազատի
Իսկ ամէն բանէն առաւել, օժտէ
սիրովդ, որպէսզի այդ սիրով ապր
Հօրը, Որդւոյն եւ Ս. Հոգւոյն: Ամէն:
 

PRAYER FOR THE FAMILYPRAYER FOR THE FAMILYPRAYER FOR THE FAMILYPRAYER FOR THE FAMILY
Loving and merciful God, please  help ou
our faith. Help us follow your example of kindness and be more 
compassionate  in  helping others. Help our
always glorify Thy name. Help us be patient towards each other and to 
our friends and relatives. And above all
love, to guide us through our lives and 
Glory to the Father, Son and Holy Spirit. A

ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ     
ՆՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ՝Ն՝Ն՝Ն՝    

Խաչիկ,Խաչատուր, Խաչերես, Խաչեր, Խաչօ, Խեչօ, Խաչանոյշ, 
Ռեհան.... 

Ձեր ԱնունովՁեր ԱնունովՁեր ԱնունովՁեր Անունով    Ապրի'քԱպրի'քԱպրի'քԱպրի'ք    
    

Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյիշեալ անունները 
ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը: 

 
 

EASTEASTEASTEAST    OF OF OF OF EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE EXALTATION OF THE HOLY HOLY HOLY HOLY 
AND ON THIS OCCASION THE  FOLLOWING NAMES ARE AND ON THIS OCCASION THE  FOLLOWING NAMES ARE AND ON THIS OCCASION THE  FOLLOWING NAMES ARE AND ON THIS OCCASION THE  FOLLOWING NAMES ARE 

CELEBRATEDCELEBRATEDCELEBRATEDCELEBRATED::::    
Khachig, Khachadour, Khacheres, Khacher, Khacho, Khecho, 

Khachanoush, Rehan……… 
Following the Divine Liturgy all our parisFollowing the Divine Liturgy all our parisFollowing the Divine Liturgy all our parisFollowing the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is hioners, whose name day is hioners, whose name day is hioners, whose name day is 

 

ՕԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐՕԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐՕԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐՕԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐ    
ու գթառատ Աստուած, օգնէ մեր 

որպէսզի զօրանանք հաւատքով: 
որ Քու բարութեանը օրինակով  

ինք օգնել ու կարեկից ըլլալ 
երուն: Օգնէ, որ հեզութեամբ 

նք՝ միշտ Քեզի փառք տալով: 
համբերութեամբ լեցուինք մեր 

ւր անդամի ու հարազատի հանդէպ: 
լ, օժտէ մեզ Տէր իմ, Քու անսահման 

սզի այդ սիրով ապրինք ու պտղաբեր ըլլանք: Փառք  
ն: 

PRAYER FOR THE FAMILYPRAYER FOR THE FAMILYPRAYER FOR THE FAMILYPRAYER FOR THE FAMILY    
and merciful God, please  help our family to grow stronger in 

Help us follow your example of kindness and be more 
Help our family to be humble and 

us be patient towards each other and to 
above all, endow us with Thy infinite 

and make us fruitful in our deeds. 

e Father, Son and Holy Spirit. Amen 

    



FEAST OF EXALTATIOFEAST OF EXALTATIOFEAST OF EXALTATIOFEAST OF EXALTATION OF HOLY CROSSN OF HOLY CROSSN OF HOLY CROSSN OF HOLY CROSS
    

This Sunday, September 11,  the Armenian Church 
will celebrate the Feast of the Exaltation of the Holy 
Cross. This is the last  of the five tabernacle 
our church calendar. The Armenian church 
established 4 feasts to commemorate the Holy cross:

• Feast of Apparition of Holy CrossFeast of Apparition of Holy CrossFeast of Apparition of Holy CrossFeast of Apparition of Holy Cross
• Feast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy Cross
• Feast of Holy CroFeast of Holy CroFeast of Holy CroFeast of Holy Cross of  Varak ss of  Varak ss of  Varak ss of  Varak     
• Feast of Discovery of Holy CrossFeast of Discovery of Holy CrossFeast of Discovery of Holy CrossFeast of Discovery of Holy Cross

The most important of the four is the Exaltation of the Holy Cross
Exaltation refers to the ceremonious elevation of the True Cross on 
which Christ was crucified. According to church tradition, the 
was elevated for veneration on three occasions. It was first elevated by 
St. James the Apostle, the first Bishop of Jerusalem, who blessed the 
faithful and according to tradition sang for the first time, "We bow 
before Thy Cross, O Christ...". The second occasion
discovery of the Cross some 300 years later in 327 A.D, when 
Helena, mother of the Emperor Constantine, found the True Cross a
brought it to Jerusalem. 

The third occasion took place in the 7th century. After conquering the 
city of Jerusalem in 614 A.C, the Persian army led by King Khosrov 
seized the Cross of our Lord and took it to Persia . 14 years later, 
Emperor Heraclius recaptured the Cross and once more took
Jerusalem.  Patriarch Zakariah of Jerusalem decorated the Cross with 
flowers and elevated it on the Hill of Calvary.  

Tradition has it, that on its way to the Holy City of Jerusalem
passed through Armenia and was placed in somewhere 
Karin (Erzrum). From the place, where the Holy Cross was left, spring 
water started to flow and later it became a place of pilgrimage. Near the 
place  the Monastery of the Holy Cross was built and the tallest peak of 
the mountain range was called Khachapayd.  

The Armenian Church celebrates Feast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy Cross
 on the Sunday nearest to September 14th, which may fall between 
September 11-17. The other traditional churches celebrate thi
September 14th. 
    

N OF HOLY CROSSN OF HOLY CROSSN OF HOLY CROSSN OF HOLY CROSS    

Armenian Church 
will celebrate the Feast of the Exaltation of the Holy 

tabernacle  feasts on 
. The Armenian church 

the Holy cross: 
Feast of Apparition of Holy CrossFeast of Apparition of Holy CrossFeast of Apparition of Holy CrossFeast of Apparition of Holy Cross    
Feast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy CrossFeast of Exaltation of Holy Cross    

    
Feast of Discovery of Holy CrossFeast of Discovery of Holy CrossFeast of Discovery of Holy CrossFeast of Discovery of Holy Cross    
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on the Sunday nearest to September 14th, which may fall between 

celebrate this Feast on 

    

ԱՆԴԱՍՏԱՆԱՆԴԱՍՏԱՆԱՆԴԱՍՏԱՆԱՆԴԱՍՏԱՆ
Անդաստանի ծէսը բնորոշ է միայն Հայ
Առաք.Եկեղեցւոյն ու անոր 
չորս կողմերու օրհնութի
Եկեղեցին Անդաստան կը կատարէ
ընթացքին, իսկ որոշ տօներու համար
անգամ՝ առաւօտեան եւ երեկոյ
առաջին Անդաստանը կը կատարուի 
Տեառընդառաջի տօնին, իսկ վերջին Անդաստանը կը 
կատարուի Խաչվերացի տօնին` առաւել 
հանդիսաւոր ձեւով:  
Արարողութեան ընթացքին 
դառնայ Արեւելք եւ 

Հայրապետութիւնը` Ս. Խաչի եւ Աւ
շնորհով եւ յանուն Ս. Երրորդութե
Արեւմուտք՝ կ'օրհնուի Արեւմտեան կողմն աշխարհի եւ 
պահպանութեան խնդրանք կ'երգուի
թագաւորութիւններու եւ ազգերու
կ'օրհնուի Հարաւային կողմը, երկ
տարուայ պտղաբերութիւնը: Դէպի Հի
աշխարհի Հիւսիսային կողմն ու 
մենաստանները, քաղաքներն ու գի
 

ANDASTANANDASTANANDASTANANDASTAN
The ceremony of Andatan is unique to the Armenian church and its 
purpose is to bring fruitfulness and fertility to the fields or gardens. 
During Andastan the four corners of the church are blessed as a symbol 
of the Four Corners of Earth. 
The clergyman first blesses the East (which represents Armenia
Armenian church) with the Holy Cross
Holy Trinity and the singing of "Amen Alleluia". Then he turns 
towards the West which represents all the Christian kingdoms and 
nations. Next he faces the South and blesses the countries, fields and 
harvest of the South, and finally tuning to the North he blesses the 
northern side of the earth, its churches, fields, cities, villages and their 
population. Andastan is contacted on 15 feast days, for some even twice 
in the morning and in the evening. The first Andastan takes pla
the Feast of Presentation of our Lord, and the last one on the Feast of 
Exaltation of Hoy Cross. (www.armenianchurch.
 

ԱՆԴԱՍՏԱՆԱՆԴԱՍՏԱՆԱՆԴԱՍՏԱՆԱՆԴԱՍՏԱՆԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ    
սը բնորոշ է միայն Հայց. 

Եկեղեցւոյն ու անոր խորհուրդն է աշխարհի 
չորս կողմերու օրհնութիւնը: Հայց.  Առաքելական 
Եկեղեցին Անդաստան կը կատարէ 15 տօներու 

որոշ տօներու համար նոյնիսկ 2 
անգամ՝ առաւօտեան եւ երեկոյեան: Տարուայ 
առաջին Անդաստանը կը կատարուի 

առընդառաջի տօնին, իսկ վերջին Անդաստանը կը 
կատարուի Խաչվերացի տօնին` առաւել 

 
ան ընթացքին  հոգեւոր դասը նախ կը 

դառնայ Արեւելք եւ կ'օրհնէ Արեւելքն ու Հայոց 
Խաչի եւ Աւետարանի նշանով, օրուայ 

շնորհով եւ յանուն Ս. Երրորդութեան: Այնուհետեւ դառնալով 
կ'օրհնուի Արեւմտեան կողմն աշխարհի եւ 
ան խնդրանք կ'երգուի քրիստոնեայ 

թագաւորութիւններու եւ ազգերու համար: Դառնալով Հարաւ՝ 
ային կողմը, երկիրները, անդաստանները եւ 

պի Հիւսիս դառնալով` կ'օրհնուի 
ւսիսային կողմն ու հոն գտնուող վանքերը, 

մենաստանները, քաղաքներն ու գիւղերը:  

ANDASTANANDASTANANDASTANANDASTAN    
The ceremony of Andatan is unique to the Armenian church and its 

ruitfulness and fertility to the fields or gardens. 
During Andastan the four corners of the church are blessed as a symbol 

he clergyman first blesses the East (which represents Armenia and 
) with the Holy Cross and the Gospel, in the name of 

Holy Trinity and the singing of "Amen Alleluia". Then he turns 
towards the West which represents all the Christian kingdoms and 
nations. Next he faces the South and blesses the countries, fields and 

finally tuning to the North he blesses the 
northern side of the earth, its churches, fields, cities, villages and their 

Andastan is contacted on 15 feast days, for some even twice 
in the morning and in the evening. The first Andastan takes place on 
the Feast of Presentation of our Lord, and the last one on the Feast of 

www.armenianchurch.org) 



ԽԱՉՎԵՐԱՑԻԽԱՉՎԵՐԱՑԻԽԱՉՎԵՐԱՑԻԽԱՉՎԵՐԱՑԻ     ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ    

• Խաչվերացի տօնին կը կատարուին 
ուխտագնացութիւններ, յատկապէս դէպի Սուրբ
Խաչ անունը կրող եկեղեցիներն ու վանքեր
Ամենամեծ ուխտագնացութեան տեղերէն 
Կարնոյ լեռներու ստորոտին գտնուող Խաչկա 
վանքը: 

• Խաչվերացի տօնին օրը կը  կատարուի Խաչի 
թափօր եւ եկեղեցւոյ մեծ խաչը կը զարդարու
ծաղիկներով եւ ռեհանի տերեւներով ու կը 
կատարուի կարգ Անդաստանի: Անդաստանի 
աւարտին ռեհանը կը բաժանուի հաւատացեալներուն: 
Ժողովուրդը ռեհանը կը համարէ խաչի ծաղիկ: 

• Վասպուրականի մէջ տարածուած էր տօնի կապակցութեամբ 
համեմով յատուկ հաց թխելու եւ զայն աղքատներուն բաժնելու 
սովորութիւնը: 

• Մուսալեռցիները Խաչվերացի տօնին (Խաչեյն Զադագ) ուխտի 
կ'երթային Թօվմաս առաքեալի վանքը, ու հոն հարիսա կը 
պատրաստէին: Ուխտաւորները իրենց հետ մատաղ
կենդանիներ եւ ցորեն կը բերէին, իսկ  հարիսա պատրաստելը  
կը համարուէր Եօղունօլուքցիներու մենաշնորհը:

    
THE TRATHE TRATHE TRATHE TRADITIONS OF FEAST OF HOLY CROSS DITIONS OF FEAST OF HOLY CROSS DITIONS OF FEAST OF HOLY CROSS DITIONS OF FEAST OF HOLY CROSS 

• On the Feast of Khatchverats Pilgrimages would take place, 
especially to churches and monasteries caring  the name of the Holy 
Cross . One of the most famous pilgrimage sites was the monastery of 
Holy Cross near Karin.  

• For the feast, the main cross of the church was decorated especially 
with basil leaves. This decorated cross would lead the procession
Andastan. At the end of the procession  the basil wa
the faithful. People also call basil the flower of Cross. 

• On the occasion of the feast in the province of Vasbouragan i
customary to bake a special bread with herbs and share it with poor.

• In the region of Musa Dagh, during the Feast of Exaltation of Holy 
Cross the pilgrims would go to the monastery of St. Thomas
Apostle. They would bring the animals for offering and the wheat to 
prepare traditional harissa. Preparation of harissa was 
be the privilege  of the pilgrims from the village of Yoghounolouk.

 

Խաչվերացի տօնին կը կատարուին  
Սուրբ 

վանքերը: 
 էր 

ող Խաչկա 

կը  կատարուի Խաչի 
զարդարուի 

ու կը 
կատարուի կարգ Անդաստանի: Անդաստանի 

անը կը բաժանուի հաւատացեալներուն: 

Վասպուրականի մէջ տարածուած էր տօնի կապակցութեամբ 
այն աղքատներուն բաժնելու 

Խաչեյն Զադագ) ուխտի 
վմաս առաքեալի վանքը, ու հոն հարիսա կը 

ւխտաւորները իրենց հետ մատաղացու 
հարիսա պատրաստելը  

: 

DITIONS OF FEAST OF HOLY CROSS DITIONS OF FEAST OF HOLY CROSS DITIONS OF FEAST OF HOLY CROSS DITIONS OF FEAST OF HOLY CROSS     
images would take place, 

especially to churches and monasteries caring  the name of the Holy 
One of the most famous pilgrimage sites was the monastery of 

was decorated especially 
ith basil leaves. This decorated cross would lead the procession of 

sil was distributed to 
 

On the occasion of the feast in the province of Vasbouragan it was 
and share it with poor. 

In the region of Musa Dagh, during the Feast of Exaltation of Holy 
Cross the pilgrims would go to the monastery of St. Thomas the 

and the wheat to 
Preparation of harissa was considered to 

the privilege  of the pilgrims from the village of Yoghounolouk. 

ԽԱՉԸԽԱՉԸԽԱՉԸԽԱՉԸ քրիստոնեային յոյսն է, կոյրերու առաջնորդը, 
դարձի կը բերէ մոլորեալները, մխիթարութիւն 
կուտայ աղքատներուն: Խաչը կը քանդէ 
ամբարտաւաններու մտածումները, ախոյեան 
ընդդէմ դեւերու եւ յաղթութիւն՝ ընդդէմ սատանայի:
 
CCCCrossrossrossross is the hope for Christians, the guide for the blind, 
shows direction to the lost, comforts the poor. 
the arrogance, challenge demons and  overcomes evil

 

        Ս. Սեղանի ծաղիկներու
ՍաթուրիՍաթուրիՍաթուրիՍաթուրի

Խորանի Ծաղիկներու
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The Altar Flowers and the Sunday Bulle
Satouri FamilySatouri FamilySatouri FamilySatouri Family

Altar Flowers provided by
“Flowers of the World.”“Flowers of the World.”“Flowers of the World.”“Flowers of the World.”

    

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
week on a calendar at the Donation table in the church lobby.
    
    

Reminder:Reminder:Reminder:Reminder:    HTAC Parish Council would like to thank 

all our members for your continuous financial and 

moral support. We 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) at 

their earliest convenience. 

New Members:New Members:New Members:New Members:  The parishioners interested in becoming a dues paying 

member of Holy Trinity Armenian Church, are encou

the Parish Council members in the church lobby, and for additional 

information contact the church office during the week at (416)431

3001.    

քրիստոնեային յոյսն է, կոյրերու առաջնորդը, 
դարձի կը բերէ մոլորեալները, մխիթարութիւն 

տներուն: Խաչը կը քանդէ 
ամբարտաւաններու մտածումները, ախոյեան է 

ընդդէմ սատանայի: 

the hope for Christians, the guide for the blind, 
shows direction to the lost, comforts the poor. It subverts  

emons and  overcomes evil.   

ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 
ՍաթուրիՍաթուրիՍաթուրիՍաթուրի    ընտանիքընտանիքընտանիքընտանիք        
Ծաղիկներու պատրաստում՝ 

rs of the Worldrs of the Worldrs of the Worldrs of the World.”.”.”.”            

    
    

he Altar Flowers and the Sunday Bulletin  are sponsored by 
Satouri FamilySatouri FamilySatouri FamilySatouri Family    

Altar Flowers provided by 
“Flowers of the World.”“Flowers of the World.”“Flowers of the World.”“Flowers of the World.”    

    

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. 

HTAC Parish Council would like to thank 

all our members for your continuous financial and 

moral support. We encourage our existing members to 

Membership dues for the year 

($60.00 for adults and $30.00 for students 18years and older) at 

The parishioners interested in becoming a dues paying 

member of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach 

the Parish Council members in the church lobby, and for additional 

information contact the church office during the week at (416)431-


