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Մարտ 12 – March 

2017 
 

ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ Գ. ԿԻՐԱԿԻ - ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ 

 

Ճաշու Ընթերցումներ 

Ես. 54:11-55:13, Բ Կորնթ.  6:1-7:1,Ղկ. 15:1-32 
 

THIRD SUNDAY OF GREAT LENT- THE SUNDAY OF PRODIGAL SON 

 

Synaxis Readings  

Isaiah 54:11-55:13; 2 Corinthians 6:1-7:1; Luke 15:1-32 
 

Տէրը չի յապաղիր իր խոստումը 

գործադրելու մէջ, ինչպէս ոմանք 

յապաղած կը համարեն, հապա՝ 

համբերատար է մեզի հանդէպ. որովհետեւ 

կը փափաքի որ ո՛չ մէկը կորսուի, հապա՝ 

բոլորը ընդունին ապաշխարութիւնը:                     

                                                   ( 2 Պետրոս 3:9) 
 

 

The Lord is not slow in keeping his promise, 

as some understand slowness. Instead he is 

patient with you, not wanting anyone to 

perish, but everyone to come to repentance.         

                                                          ( 2 Peter 3:9) 

___________________________________________________________ 
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1 

Tel: (416)431-3001      
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 

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

 

Անթուան Պրոնսուզեանի                                Antoine Brounsuzian 

Անթուանէթ Պրոնսուզեանի                           Antoinette Brounsuzian 

Արիս Սիանոս Սարգիսեանի                         Aris Sianos Sarkisian 

 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 

 

Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝ 

"Ken's Flowers on Avenue"  
  

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin  are sponsored by 
 

Altar Flowers provided by 

"Ken's Flowers on Avenue"  

 

ԱՂՕԹՔ ՆԵՐՈՂՈՒԹԵԱՆ  

(Սաղմոս 51, հատուածներ) 

Ողորմէ՛ ինծի, ո՛վ Աստուած, քու ողորմութեանդ համեմատ, 

Քու առատ գթութեանդ համեմատ ջնջէ իմ յանցանքներս։ 

Իմ անօրէնութենէս բոլորովին զիս լուա Ու իմ մեղքէս զիս սրբէ։ 

Վասն զի ես կը ճանչնամ իմ յանցանքներս Ու իմ մեղքս միշտ իմ առջեւս է։ 

Քեզի՛՝ միա՛յն քեզի դէմ մեղանչեցի Եւ քու աչքերուդ առջեւ չարութիւն ըրի... 

Ո՛վ Աստուած, իմ մէջս մաքուր սիրտ ստեղծէ՛ 

Եւ իմ ներսիդիս ուղիղ հոգի նորոգէ։ 

 Զիս երեսէդ մի՛ ձգեր Ու քու Սուրբ Հոգիդ ինծմէ մի՛ առներ։ 

 

PSALM 51 

Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; 

according to your great compassion, blot out my transgressions. 

Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. 

For I know my transgressions ,and my sin is always before me. 

Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight…… 

Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. 

Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. 
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ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ 

 

Մեծ Պահոց երրորդ կիրակին կը 

կոչուի Անառակի կիրակի, 

որովհետեւ այսօր կարդացուող 

Աւետարանը կը պատմէ Անառակ 

Որդիին առակը (Ղուկ. 15:11-32):  

 

Մարդ մը երկու զաւակ ունէր: 

Կրտսեր որդին հօրմէ կը խնդրէ, որ 

իր ունեցուածքը բաժնէ իր երկու 

որդիներու միջեւ եւ իր բաժինը 

կ'առնէ ու հօրենական տունէն կը հեռանայ: Հոն զեխ կեանք վարելով իր 

ամբողջ ունեցածը կը վատնէ ու կը սնանկանայ: Կրտսեր որդին շատ կը 

զղջայ ու իր այս տխուր վիճակին մէջ կը յիշէ հօրը տունը եւ կ'որոշէ 

վերադառնալ ըսելով.  

«Հա՛յր, մեղանչեցի երկինքի դէմ ու քու առջեւդ, եւ ա՛լ արժանի չեմ քու որդիդ 
կոչուելու. ըրէ՛ զիս վարձկաններէդ մէկուն պէս»:  
Հայրը զաւկին  զղջումը տեսնելով կ'ուրախանայ եւ գրկաբաց զայն 

կ'ընդունի: Աւագ որդին կը դժգոհի, որ ինք միշտ հօր կողքին եղած է, բայց 

նման պատիւի չէ արժանացած: Հայրն  ալ կըսէ. 

 “Որդեա՛կ, դուն միշտ ինծի հետ ես, ու ամբողջ ունեցածս քո՛ւկդ է: Սակայն 
պէտք էր զուարճանալ եւ ուրախանալ, որովհետեւ այս եղբայրդ մեռած էր՝ ու 
վերապրեցաւ, կորսուած էր՝ եւ գտնուեցաւ»: 

 

Առակին մէջ հայրը կը խորհրդանշէ Աստուած եւ մեզի համար աւելի դիւրին 

կը դառնայ հասկնալու, թէ ինչու մենք Աստուծոյ կը կոչենք «Հայր»: Անառակ 

որդին եւ աւագ որդին կը ներկայացնեն մեղաւոր մարդոց եւ արդարներուն: 

Առակը  ցոյց կուտայ, որ Հայր Աստուած ալ իր գիրկը կ'ընդունի անառակ 

որդիի նման ապաշխարհող մեղաւորները: Իսկ անոնք, որ աւագ որդւոյ պէս 

կը կարծեն թէ արդար են, պետք է խուսափին իրենց մասին չափազանց 

բարձր կարծիք ունենալէ եւ ուրախութեամբ ընդունին ամէն մէկ մեղաւորի 

ապաշխարութիւնն ու դէպի Աստուած ու եկեղեցի անոնց դարձը: 

 

THE SUNDAY OF PRODIGAL SON 

 

The third Sunday of Great Lent is called the Sunday of the Lost Son according to 

the Parable of the Lost Son told in the Gospel of Luke (Luke 15:15-32). 
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There was once a man who had two sons. Upon the request 

of the younger one he divided his property between his 

two sons. The younger son took his part of inheritance  

and left home. He went to a country far away, where he 

wasted his money in reckless living. He spent everything 

he had. In that time of trouble he remembered his father’s 

house, regretted for his reckless living and returned  to his 

father’s home with a plea 'Father, I have sinned against 
heaven and against you. I am no longer worthy to be called 
your son; make me like one of your hired servants.’ Seeing 

that his younger son has regretted, the father received him 

joyfully. But the elder son complained, saying that during 

all those years he had worked for his father like a slave and had never disobeyed 

his orders, and however, he had never deserved such honor. His father answered 

him: “My son, you are always here with me, and everything I have is yours. But we 
had to celebrate and to be happy, because your brother was dead, but now he is 
alive; he was lost, but now he has been found." 
 
The father in this parabel represents God, our heavenly father. The elder and the 

younger sons are the righteous and the sinful souls. When the father receives his 

lost son, it means that in the same way God receives the regretting sinner. The 

older son symbolizes the all those who are righteous or think that there are 

righteous and the parable cautions all of them not to be self-conceited. 

 

ԳԻՏԷ՞ԻՐ ԹԷ........... 

«Անառակ Որդի»-ի առակը կը կարդանք  միայն 

Ղուկասի Աւետարանին մէջ: Այս առակը  կը 

համարուի Նոր Կտակարանի ամենաթանկագին 

գոհարներէն մին եւ իր մէջ կը բովանդակէ Աւետարանի 

հիմնական ուսուցումները: Այդ պատճառով ան երբեմն 

կը համարուի «Աւետարան Աւետարանին մէջ»:  

 

DID YOU KNOW?...... 

The parable of Prodigal Son is found only in the Gospel of Luke. It is considered  

as one of the most valuable pieces of  the New Testament. For the magnitude of 

fundamntal Christian values and teachings that it carries,   the Parable of Prodigal 

Son sometimes is referred  as 'A bible within the Bible'.    
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ՍՐԲՈՑՆ ԿԻՒՐՂԻ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  

ԵՒ ՄԻՒՍ ԿԻՒՐՂԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ ԵՒ ՄՕՐՆ ՆՈՐԱ ԱՆՆԱՅԻ 

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ 

 

Այս տարի Մարտ 11-ին Հայց. Առաք. Եկեղեցին կը յիշատակէ Ս. Կիւրեղ 

Երուսաղէմի հայրապետը, Կիւրեղ Եպիսկոպոսu եւ իր մօրը` Աննան:  

 Կիւրեղ Հայրապետը եղած է քրիստոնէական եկեղեցւոյ 

4-րդ դարու նշանաւոր հայրերէն մէկը: Ան ծնած է 

315 թուականին եւ Երուսաղէմի աթոռին վրայ 

պատրիարք ընտրուած 349 թուականին: Իր 

գահակալութեան ընթացքին, բազմիցս կ’աքսորուի 

արիոսական աղանդաւորներուն կողմէ, որոնք այն 

ժամանակ լեցուած էին Երուսաղէմին մէջ, բայց ի 

վերջոյ 378 թուականին վերջնականապէս կը 

վերահաստատուի իր աթոռին վրայ եւ 381 թուականին 

կը մասնակցի Կոստանդնուպոլսոյ մէջ գումարուած եկեղեցւոյ 

Տիեզերական երկրորդ ժողովին: Ապա 386 թուականին բնական մահով կը 

վախճանի: Իր գործերէն նշանաւոր է ՙԿոչումն Ընծայութեան՚ գիրքը, որ 

հինգերորդ դարուն թարգմանուած է հայերէնի: Ս. Կիւրեղի այս 

աշխատութիւնը ուսանելի է բոլոր անոնց համար, ովքեր կը պատրաստուին 

մկրտութեան: , Իսկ Երուսաղէմի երկնակամարին Սբ. Խաչի երեւման առիթով 

Կոստանդիոս կայսերն ուղարկած իր թուղթն առ այսօր կ'ընթերցուի հայ 

եկեղեցիներու մէջ: 

Սբ. Կիւրեղ Հայրապետի անունը Հայ Եկեղեցւոյ տօնացոյցին մէջ կը 

յիշատակուի երկու անգամ` Մեծ Պահքի երկրորդ Շաբաթ օրը եւ Տիեզերական 

եկեղեցւոյ 12 վարդապետներու հետ` Հոկտեմբերի վերջին Շաբաթ օրը: 

Ս. Կիւրեղ եպիսկոպոս բուն անունով Յուդա եւ ազգով հրեայ էր: Հեղինէ 

դշխուհիի Երուսաղէմ այցելութեան ընթացքին տեղանքին լաւատեղեակ 

ըլլալով, կ’առաջնորդէ թագուհիին եւ օգտակար կը դառնայ գտնելու համար 

Քրիստոսի խաչափայտը: Ս. Խաչափայտը գտնուելէն ետք, Յուդա, իր մօրը՝ 

Աննայի հետ քրիստոնեայ կը մկրտուի՝ անուանակոչուելով Կիւրեղ, եւ 

նոյնիսկ կը բարձրանայ եպիսկոպոսութեան աստիճանին: Սակայն երբ 

Յուլիանոս Ուրացող Երուսաղէմ կու գայ, զանազան չարչարանքներու 

կ’ենթարկէ Կիւրեղ եպիսկոպոսը եւ իր մայրը՝ Աննան: Այսպիսով մայր եւ 

որդի կ’արժանանան արքայութեան, յաւիտեանս ապրելու համար 

Խաչեալին հետ:   
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COMMEMORATION OF ST. CYRIL THE PATRIARCH OF JERUSALEM,            

ST. CYRIL THE BISHOP OF JERUSALEM AND HIS MOTHER ANNA 

 

On Saturday March 11, the Armenian Church 

commemorates St. Cyril of Jerusalem, who was one of the 

prominent Patriarchs of Jerusalem, St. Cyril The Bishop Of 

Jerusalem and his mother Anna.  

Saint Cyril, Archbishop of Jerusalem, was born in Jerusalem 

in the year 315 and was raised in strict Christian piety. In 

the year 349, upon the death of Archbishop Maximus, he 

succeeded him on the Episcopal throne of Jerusalem.  

 

As Patriarch of Jerusalem, St Cyril zealously fought against 

the heresies of Arius and Macedonius. In doing so, he has been repeatedly 

persecuted by the supporters of the Arian heresy and  has been exiled. However, 

eventually he became the Patriarch of Jerusalem. He has participated in the 

Second Ecumenical Council of Constantinople in 381. Many sermons and 

speeches of the Patriarch Cyril about Christian doctrine have been translated into 

Armenian.  

His letter addressed to the Emperor Constantine, on the occasion of the apparition 

of the Holy Cross in the sky of Jerusalem, is read in the Armenian churches till 

this day. Patriarch Cyril’s collection of sermons ' The Call of Dedication' is very 

educational  for those, who are preparing for baptism.  

 

The Armenian Apostolic Church commemorates the memory of the Patriarch 

Cyril twice during the year: on the second Saturday of Great Lent and on the last 

Saturday of October, together with the 12 Twelve Holy Teachers (Doctors) of 

Universal Church.  

St. Cyril the Bishop and his mother Anna is are commemorated on the second 

Saturday of Great Lent together with the Cyril of Jerusalem. 

 His name was Judah and according to tradition he was the one, that revealed to 

the Empress Helen, the place in which the Holy Cross lay hidden. Witnessing the 

miraculous power of the Holy Cross, Judah was baptized together with his mother 

Anna, and after the baptism was named “Cyril”. Later he was ordained a bishop. 

During the period of exile of the Patriarch Cyril he  temporarily took  his place. 

Being subjected to severe torments, Bishop Cyril and his have suffered martyrdom 

under the rule of Julian the Apostate 
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94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY 

CHANGE OF DATE NOTIFICATION 

 

Յարգարժան անդամներ, 
 

Ս.Ե.Հ.Ա. եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը եւ Ծխական Խորհուրդը այսու կը 

տեղեկացնեն ձեզ, որ 94-րդՏարեկան Անդամական Ժողովի նոր 

թուականը նշանակուած է  

Կիրակի, Մայիս 7, 2017-ին: 

***************************************************************************************** 

Dear HTAC members, 
 

The Pastor and the Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church would 

like to inform you  that the 94th Annual Membership Assembly date has been 

moved to                                       

Sunday May 7, 2017. 

We thank you in advance for your understanding in this regard. 
 

 

 
 

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 2017 ($70.00 

for adults and $30.00 for students 18years and older). 

 
 

New Members:  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)431-3001. 

 

 

LENTEN 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.  
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ՊԱՀՔԻ ԽՈՀԱՆՈՑ - LENTEN KITCHEN 

 

The Great Lent is approaching and the Christian world is preparing  for the 

season of fasting and self-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 and  to pass on their art of cooking  

mastered throughout the years of cooking for their families. 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. Our first recipe is provided by a very well 

respected members of our church and a beloved mother and a grandmother.    

 

LENTEN POTATO AND RED PEPPER SALAD 

 

Ingridients: 

 

 1pound of  Yukon gold  or yellow flesh potatoes (you may also use red 

skin potatoes) 

 1 cup of cooked green lima beans  

 1 cup of diced red bell peppers 

 1/3 cup of finely chopped dill  

 1/4 cup of finely chopped green onions 

 1/3 cup of sliced green olives (optional) 

 1/3 cup of extra virgin olive oil 

  2tbsp lemon juice 

 Salt  and pepper to taste 

 

Preparation 

 Boil potatoes, just until tender. Drain, rinse with cold water, peel and set 

aside to cool let them cool. Cut potatoes  bite size cubes. 

 Mix together in a bowl green onions, dill, red peppers, lima beans and 

olives. Stir in potatoes. 

 In a cup mix together olive oil, lemon juice, salt and pepper. Pour over 

the salad and mix well.  Refrigerate at least 1 hour before serving. 

 

ԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ 
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CHURCH EVENTS 

Tuesdays & 

Fridays 

Sassoun Dance Ensemble Practices at church  

Juniors and Seniorsշ Starting at 7:00pm 

Every 

Tuesday 

Bible Study Sessions in English at 8:00pm 

Led by Deacon Darious Gumushdjian  

Every 

Thursday 

Bible study Sessions in Armenian at 10:30 am 

Led by Miss SurpuhiEvran 

Every 

Saturday 

St. Sahag  and St. Mesrop Armenian Saturday School  

classes take place at Forest Manor Public School: 

25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4 

Eastern and Western Armenian classes start from 9:30-1:30pm 

From September to June. 

Every Sunday Sunday School  

Throughout the academic year the classes take place every Sunday 

from 10:30am-12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the lower 

level of our church. 
 

ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ 

Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու, 

ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու 

համար  ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ 

գրասենեակ՝ 416-431-3001 կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն  

Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն: 
 

ALTAR 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. 
 

 

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 2017 ($70.00 for adults and 

$30.00 for students 18years and older). 
 

New Members:  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)431-3001. 
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THE KISS OF PEACE 
 

The GIVER 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: 

Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո: 

Heeshestzeh Der zamenayn Badarakus koh. 

May the Lord remember all your offerings. 

 

THE PRIEST ANSWERS:  

Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս 

քո ի բարիս նա կատարեսցէ: 

Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus 

koh ee parees na gadarsestseh. 

May the Lord grant you according to your own heart,  

and fulfill all your counsel in goodness.(Psalm 20:4) 

 
 

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK 

ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ 

ԱՌԱՋ 

 

Օրհնեցից ըզ Տէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն նորա ի 

բերան իմ: 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 

peran eem.  

I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth. 

 


