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Rev. Fr. Sarkis and Yn. Maggie Aktavoukian
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 SUNDAY, MARCH 6, 2022 

(20th Anniversary)
(14th Anniversary)

(33rd Anniversary)
(12th Anniversary)
(65th Anniversary)
(44th Anniversary)
(44th Anniversary)

Ò²ÚÜ ¸Ò

²ðî²øêØ²Ü ÎÆð²ÎÆ
SECOND SUNDAY OF GREAT LENT
EXPULSION
======================================================================

§Ð²Ø²êîºÔ Ð²Ú ¸äðàò¦Æ
Ú²îàôÎ Ä²Øºð¶àôÂÆôÜ 9:30¬ÆÜ
SPECIAL SERVICE FOR
HAMASDEGH ARMENIAN SCHOOL, 9:30 a.m.

Ս. Պատարագ

Առ. Ժամը 10:30-ին

Divine Liturgy

հեռարձակում

10:30 a.m. Live Streamed

=======================================================================

(12th Anniversary)
(10th Anniversary)
(9th Anniversary)
(7th Anniversary)
(6th Anniversary)
(6th Anniversary)
(6th Anniversary)

Soorp Khatch Armenian Apostolic Church
4906 Flint Drive, Bethesda, MD 20816
Office Hours: 10:00 a.m-2:00 p.m.
Phone: (301) 229-8742; Fax: (301) 229-9393
E-mail: soorpkhatch@verizon.net
Website: www.soorpkhatch.org
Rev. Fr. Sarkis Aktavoukian, Pastor
Home Phone: (301) 977-1863; Cell: (301) 787-5506
DER VOGHORMIA

All Sick

Parishioners

äúÔàê ²è²øº²ÈÆ
ÐèàØ¾²òÆÜºðàôÜ ¶ð²Ì Ü²Ø²Î¾Ü
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ (12:1-13:10) ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
Ուստի, եղբայրնե՛ր, քանի Աստուած ա՜յնքան ողորմած եղաւ մեզի
հանդէպ, կ’աղաչեմ որ դուք ձեզ Աստուծոյ ընծայէք որպէս կենդանի
զոհ մը՝ իրեն վերապահուած, որովհետեւ ատիկա՛ է Աստուծոյ
ուզած հոգեւոր պաշտամունքը: Այս աշխարհի մարդոց վարմունքը
մի՛ ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք,
որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ
կամքը, այսինքն՝ ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ կատարեալ:
Ինծի տրուած Աստուծոյ շնորհքով հետեւեալ պատուէրը կու տամ
իւրաքանչիւրիդ.- Մեծամիտ մի՛ ըլլաք. ընդհակառակը, միշտ
համեստ եղէք եւ միայն Աստուծմէ ձեզի տրուած հաւատքին չափով
գնահատեցէք դուք ձեզ: Ինչպէս մեր մարմինը բազմաթիւ
անդամներ ունի, որոնց պաշտօնը նոյնը չէ սակայն, այնպէս ալ
Քրիստոսի միացած ըլլալով, մենք բոլորս մէկ մարմին ենք: Թէպէտ
որպէս անդամներ իրարու կապուած ենք, բայց Աստուծոյ շնորհքը
իւրաքանչիւրիս տարբեր պարգեւ մը տուած է, որ պէտք է
գործածենք: Եթէ մարգարէութեան պարգեւը ունինք՝ պէտք է
պատգամենք մեր հաւատքին համեմատ: Եթէ ծառայելու շնորհքը
տրուած է՝ պէտք է ծառայենք: Եթէ ուսուցանելու ձիրքը ունինք՝
պէտք է ուսուցանենք: Եթէ յորդորելու կարողութիւնը ունինք՝ պէտք
է յորդորենք: Իր ունեցածը ուրիշներուն բաժնողը առատօրէն թող
բաշխէ: Վերակացու եղողը եռանդագին թող աշխատի:
Ողորմութիւն ընողը խնդութեամբ թող ընէ:
Ձեր սէրը թող անկեղծ ըլլայ: Ատեցէ՛ք ինչ որ չար է եւ բարիին
կառչած մնացէք: Եղբօր պէս իրար սիրեցէք գորովանքով: Յարգելու
մէջ իրար գերազանցեցէք: Եռանդագին աշխատեցէք առանց
ծուլանալու: Ջերմեռանդ հոգիով Տիրոջ ծառայեցէք: Յոյսով
ուրախացէք, նեղութեանց մէջ համբերող եղէք, յարատեւ
աղօթեցէ՛ք: Կարիքի մէջ եղող եղբայրներուն օգնեցէք եւ միշտ
հիւրասէր եղէք: Օրհնեցէ՛ք ձեզ հալածողները. մի՛ անիծէք, այլ
օրհնեցէք: Ուրախացողներուն հետ ուրախացէք եւ լացողներուն
հետ լացէք: Բոլորին հանդէպ նոյն վերաբերումը ունեցէք. մեծամիտ
մի՛ ըլլաք, խոնարհ մարդոց ալ ընկերութիւն ընելու զիջեցէք, եւ
դուք ձեզ իմաստուն մի՛ համարէք:
Ոեւէ մէկուն չարիքին՝ չարիքով մի՛ հատուցանէք: Ջանացէք ընել
այն՝ ինչ որ բոլոր մարդոց աչքին բարի է: Որքան կրնաք՝ ամենուն
հետ խաղաղ ապրեցէք: Սիրելինե՛ր, երբեք դուք անձամբ վրէժ

լուծելու մասին մի՛ մտածէք, այլ ձգեցէք որ Աստուծոյ բարկութիւնը
ընէ ատիկա. որովհետեւ Տէրը Սուրբ գիրքին մէջ կ’ըսէ. «Ի՛մս է
դատելու եւ պատժելու իրաւունքը. ե՛ս պիտի հատուցանեմ», իսկ
ուրիշ տեղ մը կ’ըսէ.«Եթէ թշնամիդ քաղցած է՝ հաց տուր իրեն.
եթէ ծարաւ է՝ ջուր տուր:
Այսպէս վարուելովդ արդէն ամօթը զինք կ’այրէ»:
Մի՛ պարտուիր չարէն, այլ՝ բարիով յաղթէ չարին:
Ամէն մարդ պէտք է հնազանդի պետական իշխանութեանց,
որովհետեւ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան իշխանութիւն չի
կրնար ըլլալ, եւ գոյութիւն ունեցող իշխանութիւնները Աստուծմէ
կարգուած են: Ուստի, ով որ իշխանութեանց կը հակառակի՝
Աստուծոյ
հրամանին
է
որ
հակառակած
կ’ըլլայ,
եւ
հակառակողները իրենք զիրենք դատապարտութեան տակ կը
դնեն: Իշխողները վախ չեն պատճառեր բարիք գործողներուն, այլ
միայն չարագործներուն: Դուն կ’ուզե՞ս իշխանութենէն չվախնալ:
Բարի՛ք գործէ, եւ անկէ գովասանք կը լսես. որովհետեւ Աստուծոյ
պաշտօնեան է անիկա, քու բարիքիդ համար կարգուած: Իսկ եթէ
չար գործես՝ վախցի՛ր անկէ, որովհետեւ զուր տեղը չէ որ սուր կը
կրէ. որպէս Աստուծոյ պաշտօնեայ՝ բարկութեամբ կը դատէ եւ կը
պատժէ չարագործները: Ահա թէ ինչու՝ պէտք է իշխանութեանց
հնազանդիլ. ո՛չ միայն պատիժէն զերծ մնալու, այլ մանաւանդ
խիղճով հանգիստ ըլլալու համար: Ատոր համար է նաեւ, որ
իշխանութեանց տուրք կը վճարէք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ
պաշտօնեաներ՝ շարունակեն իրենց այդ դերը կատարել:
Հետեւաբար
անոնցմէ
իւրաքանչիւրին
հանդէպ
ձեր
պարտաւորութիւնը կատարեցէք, տուրքը տալով անոր՝ որուն
տուրք պէտք է տաք, մաքսը տալով անոր՝ որուն մաքս պէտք է
տաք, հնազանդելով անոր՝ որուն հնազանդութիւն կը պարտիք եւ
յարգելով ան՝ որուն յարգանք կը պարտիք:
Ոեւէ մէկուն ոեւէ բանով պարտական մի՛ մնաք. միմիայն իրար
սիրելու պարտաւորութիւնը ունեցէք, քանի որ իր ընկերը սիրողը
կատարած կ’ըլլայ Աստուծոյ Օրէնքը: Որովհետեւ Աստուծոյ
պատուիրանները, «Մի՛ շնար, մի՛ սպաններ, մի՛ գողնար, սուտ
վկայութիւն մի՛ ըներ, մի՛ ցանկար» եւ միւս բոլորը, խտացած են սա
միակ պատուիրանին մէջ. «Սիրէ՛ ընկերդ քու անձիդ պէս»: Ով որ իր
ընկերը կըսիրէ, չարիք չ’ըներ անոր: Ուրեմն սիրել՝ կը նշանակէ
Աստուծոյ Օրէնքը լման գործադրել:

ÚÆêàôê øðÆêîàêÆ ²ôºî²ð²Ü¾Ü
Àêî Ø²îÂ¾àêÆ ¬ (5:17-48) ¬
Մի՛ կարծէք թէ եկայ Մովսէսի Օրէնքը կամ մարգարէներու
ուսուցումները ջնջելու. չեկայ ջնջելու, այլ ամբողջացնելու:
Հաստատ գիտցէք, որ բոլոր Օրէնքն ու մարգարէութիւնները կէտ
առ կէտ պիտի իրականանան՝ առանց բառ մը իսկ դուրս ձգելու,
մինչեւ գայ այն օրը, երբ այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնին: Ով
որ ամենափոքր պատուիրանն իսկ զանց ընէ եւ ուրիշներուն ալ
այդպէս սորվեցնէ, երկինքի արքայութեան մէջ յետինը պիտի
նկատուի: Իսկ ով որ գործադրէ պատուիրանները եւ ուսուցանէ,
մեծ պիտի ըլլայ երկինքի արքայութեան մէջ: Կ’ըսեմ ձեզի.- Եթէ
Աստուծոյ պատուիրաններուն նկատմամբ ձեր հաւատարմութիւնը
Փարիսեցիներուն
եւ
Օրէնքի
ուսուցիչներուն
ունեցած
հաւատարմութենէն աւելի չըլլայ՝ պիտի չմտնէք երկինքի
արքայութիւնը:
Լսեր էք որ անցեալին ըսուած է. «Մի՛ սպաններ, որովհետեւ ան որ
կը սպաննէ՝ պիտի դատապարտուի»: Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.- Ով որ
առանց պատճառի իր եղբօր դէմ բարկանայ, դատարան պիտի
յանձնուի: Ով որ իր եղբայրը յիմար կոչէ, Ատեան պիտի բերուի. եւ
ով որ իր եղբայրը անմիտ կոչէ, դժոխքի կրակին պիտի
դատապարտուի: Եթէ զոհարանին վրայ ընծադ Աստուծոյ
մատուցանելու ատեն յիշես որ եղբայրդ վշտացած է քեզմէ, ձգէ՛
ընծադ զոհարանին առջեւ, գնա նախ հաշտուէ՛ եղբօրդ հետ եւ
ա՛պա եկուր եւ ընծադ Աստուծոյ մատուցանէ:
Երբ մէկը խնդիր ունի քեզի հետ եւ դատի կը կանչէ քեզ, սկիզբէն
համաձայնութեան եկուր անոր հետ՝ դատարան չինկած, այլապէս
քեզ դատաւորին կը յանձնէ, դատաւորն ալ՝ ոստիկանին, եւ բանտ
կը նետուիս: Վստահ եղիր, թէ բանտէն պիտի չելլես, մինչեւ որ
տուգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարես:
Լսեր էք որ ըսուած է. «Մի՛ շնար»: Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի, թէ ո՛վ որ
ցանկութեամբ նայի ոեւէ կնոջ՝ արդէն իսկ իր սիրտին մէջ շնութիւն
ըրած կ’ըլլայ անոր հետ: Եթէ աջ աչքդ քեզ կը գայթակղեցնէ, հանէ
եւ նետէ՛ զայն, որովհետեւ նախընտրելի է որ անդամներէդ մէկը
կորսնցնես, քան թէ ամբողջ մարմինով դժոխք ձգուիս: Եթէ աջ
ձեռքդ քեզ կը գայթակղեցնէ, կտրէ եւ նետէ՛ զայն, որովհետեւ
նախընտրելի է որ անդամներէդ մէկը կորսնցնես, քան թէ ամբողջ
մարմինով դժոխք ձգուիս:
Ըսուած է նաեւ. «Ով որ իր կինը կ’արձակէ, անոր արձակման թուղթ
թող տայ»: Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.- Ան որ առանց պոռնկութեան

պատճառի իր կինը կ’արձակէ, ինք պատճառ կը դառնայ անոր
շնութիւն ընելուն: Նոյնպէս, շնութիւն ըրած կ’ըլլայ ան՝ որ
կ’ամուսնանայ արձակուած կնոջ հետ:
Լսեր էք նաեւ որ անցեալին ըսուած է. «Երդմնազանց մի՛ ըլլար, այլ
կատարէ ինչ որ երդուած էիր Տիրոջ»: Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.- Բնաւ
երդում մի՛ ընէք, ո՛չ երկինքի վրայ՝ որովհետեւ Աստուծոյ գահն է,
ո՛չ երկրի վրայ՝ որովհետեւ անոր ոտքին պատուանդանն է, ո՛չ
Երուսաղէմի վրայ՝ որովհետեւ Մեծ Թագաւորին՝ Աստուծոյ քաղաքն
է, եւ ո՛չ ալ քու գլխուդ վրայ երդում ըրէ, որովհետեւ չես կրնար մազ
մը իսկ ճերմկցնել կամ սեւցնել: Պարզապէս ձեր Այոն Այո թող ըլլայ
եւ Ոչը՝ Ոչ: Անկէ աւելին չարէն կու գայ:
Լսեր էք որ ըսուած է. «Աչքի դէմ աչք պիտի հատուցանես եւ ակռայի
դէմ՝ ակռայ»: Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.- Մի՛ հակառակիր քեզի չարիք
ընողին: Եթէ մէկը աջ երեսիդ ապտակ զարնէ՝ միւս երեսդ ալ
դարձուր անոր: Եւ եթէ մէկը ուզէ քեզ դատի կանչել՝ շապիկդ
առնելու համար, բաճկոնդ ալ տուր անոր: Եթէ մէկը քեզ բռնադատէ
մէկ մղոն միասին երթալ՝ իր բեռը շալկելու համար, անոր հետ
երկու մղոն ալ գնա: Եթէ մէկը քեզմէ բան մը խնդրէ՝ տո՛ւր, եւ եթէ
մէկը քեզմէ բան մը փոխ առնել ուզէ՝ երես մի՛ դարձներ:
Լսեր էք արդարեւ որ ըսուած է. «Սիրէ՛ ընկերդ եւ ատէ՛ թշնամիդ»:
Իսկ ես կ’ըսեմ ձեզի.- Սիրեցէ՛ք ձեր թշնամիները, օրհնեցէ՛ք ձեզ
անիծողները, բարիք ըրէք ձեզ ատողներուն եւ աղօթեցէք անոնց
համար, որոնք ձեզ կը չարչարեն ու կը հալածեն: Այսպիսով դուք
ձեր երկնաւոր Հօր զաւակները պիտի դառնաք, որովհետեւ ան իր
արեւը կը ծագեցնէ թէ՛ չարերուն եւ թէ՛ բարիներուն վրայ եւ
անձրեւ կը տեղացնէ թէ՛ արդարներուն եւ թէ՛ մեղաւորներուն վրայ:
Եթէ միայն ձեզ սիրողները սիրէք, Աստուծմէ ի՞նչ վարձատրութիւն
կրնաք սպասել: Մաքսաւորներն ալ նոյնը չե՞ն ըներ: Նմանապէս,
եթէ միայն ձեր ազգակիցներուն հետ բարեկամութիւն ընէք,
հեթանոսներէն աւելի ի՞նչ ըրած կ’ըլլաք: Անոնք ալ նոյնը չե՞ն ըներ:
Արդ, դուք կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը
կատարեալ է:



SCRIPTURE READINGS 
ROMANS 12:1-13:10

I appeal to you therefore, brothers and sisters, by the mercies of
God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to
God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern
what is the will of God—what is good and acceptable and perfect.
For by the grace given to me I say to everyone among you not to
think of yourself more highly than you ought to think, but to think with
sober judgment, each according to the measure of faith that God has
assigned. For as in one body we have many members, and not all the
members have the same function, so we, who are many, are one body in
Christ, and individually we are members one of another. We have gifts that
differ according to the grace given to us: prophecy, in proportion to faith;
ministry, in ministering; the teacher, in teaching; the exhorter, in
exhortation; the giver, in generosity; the leader, in diligence; the
compassionate, in cheerfulness.
Let love be genuine; hate what is evil, hold fast to what is good;
love one another with mutual affection; outdo one another in showing
honor. Do not lag in zeal, be ardent in spirit, serve the Lord. Rejoice in
hope, be patient in suffering, persevere in prayer. Contribute to the needs
of the saints; extend hospitality to strangers.
Bless those who persecute you; bless and do not curse them.
Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Live in
harmony with one another; do not be haughty, but associate with the lowly;
do not claim to be wiser than you are. Do not repay anyone evil for evil,
but take thought for what is noble in the sight of all. 18 If it is possible, so
far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge
yourselves, but leave room for the wrath of God; for it is written,
“Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.” No, “if your enemies are
hungry, feed them; if they are thirsty, give them something to drink; for by
doing this you will heap burning coals on their heads.” Do not be overcome
by evil, but overcome evil with good.
Let every person be subject to the governing authorities; for there
is no authority except from God, and those authorities that exist have been
instituted by God. Therefore whoever resists authority resists what God has
appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a
terror to good conduct, but to bad. Do you wish to have no fear of the
authority? Then do what is good, and you will receive its approval; for it is
God’s servant for your good. But if you do what is wrong, you should be
afraid, for the authority does not bear the sword in vain! It is the servant of
God to execute wrath on the wrongdoer. Therefore one must be subject, not

only because of wrath but also because of conscience. For the same reason
you also pay taxes, for the authorities are God’s servants, busy with this
very thing. Pay to all what is due them—taxes to whom taxes are due,
revenue to whom revenue is due, respect to whom respect is due, honor to
whom honor is due.
Owe no one anything, except to love one another; for the one who
loves another has fulfilled the law. The commandments, “You shall not
commit adultery; You shall not murder; You shall not steal; You shall not
covet”; and any other commandment, are summed up in this word, “Love
your neighbor as yourself.” Love does no wrong to a neighbor; therefore,
love is the fulfilling of the law.

MATTHEW 5:17-48
“Do not think that I have come to abolish the law or the prophet;
I have come not to abolish but to fulfill. For truly I tell you, until
heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter,
will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever
breaks one of the least of these commandments, and teaches others
to do the same, will be called least in the kingdom of heaven; but
whoever does them and teaches them will be called great in the
kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds
that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of
heaven.
“You have heard that it was said to those of ancient times, ‘You
shall not murder’; and ‘whoever murders shall be liable to
judgment.’ But I say to you that if you are angry with a brother or
sister, you will be liable to judgment and if you insult a brother or
sister, you will be liable to the council; and if you say, ‘You fool,’
you will be liable to the hell of fire. Do when you are offering your
gift at the altar, if you remember that your brother or sister has
something against you, leave your gift there before the altar and go;
first be reconciled to your brother or sister, and then come and offer
your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are on
the way to court with him, or your accuser may hand you over to the
judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison.
Truly I tell you, you will never get out until you have paid the last
penny.
“You are heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’
But I say to you that everyone who looks at a woman with lust has
already committed adultery with her in his heart. If your right eye

causes you to sin, tear it out and throw it away; it is better for you to
lose one of your members than for your whole body to be thrown
into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and
throw it away; it is better for you to lose one of your members than
for your whole body to go to hell.
“Again, you have heard that it was said to those of ancient times,
‘You shall not swear falsely, but carry out the vows you have made
to the Lord.’ But I say to you, Do not swear at all, either by heaven,
for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by
Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by
your head, for you cannot make one hair white or black. Let your
word be ‘Yes, Yes’ or ‘No, No’; anything more than this comes from
the evil one.
“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth
for a tooth.’ But I say to you, Do not resist an evildoer. But if anyone
strikes you on the right cheek, turn the other also; and if anyone
wants to sue you and take your coat, give your cloak as well; and if
anyone forces you to go one mile, go also the second mile. Give to
everyone who begs from you, and do not refuse anyone who wants
to borrow from you.
“You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor
and hate your enemy.’ But I say to you, Love your enemies and pray
for those who persecute you, so that you may be children of your
Father in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the
good, and sends rain on the righteous and on the unrighteous. For if
you love those who love you, what reward do you have? Do not even
the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers
and sisters, what more are you doing than others? Do not even the
Gentiles do the same? Be perfect, therefore, as your heavenly Father
is perfect.”

 
ÐêÎàôØÆ ²ð²ðàÔàôÂÆôÜ
ÐëÏáõÙÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ Ï°ÁÝ¹·ñÏ¿ »ñÏáõ Å³Ù»ñ·áõÃÇÝÝ»ñ,
áñáÝù µ³ÕÏ³ó³Í »Ý î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃù¿, ë³ÕÙáëÝ»ñ¿,
Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ¿, ù³ñá½Ý»ñ¿, ³ÕûÃùÝ»ñ¿ »õ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñ¿:
1. Ê³Õ³Õ³Ï³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ, áñ áõÕÕáõ³Í ¿ Ðá·Ç ²ëïáõÍáÛ
»õ ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ øñÇëïáëÇ ¹ÅáËù ÇçÝ»ÉÝ áõ ³ñ¹³ñÝ»ñáõ
ï³Ýç³ÝùÝ»ñáõÝ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ: ²Ûë Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ï³ï³ñáõ¿ñ Ù³Ûñ³Ùáõï¿Ý »ïù: Üå³ï³ÏÝ ¿ ³Ý¹áññáõÃÇõÝ
»õ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ µ»ñ»É ³Ù»Ýûñ»³Û Ù»Õù»ñáí Í³Ýñ³µ»éÝáõ³Í
Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÇÝ:
2. Ð³Ý·ëï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ, áõÕÕáõ³Í ¿ Ð³Ûñ ²ëïáõÍáÛ:
ÆÝãå¿ë ³Ûëûñ, Ý³Ë³å¿ë ³É ³Ûë Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ »Õ³Í ¿ Ê³Õ³Õ³Ï³Ý Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý.
Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ý·Çëï ùáõÝ å³ñ·»õ»É Ù³ñ¹áõÝ: ÎÁ Ï³ï³ñáõÇ
ùÝ³Ý³É¿Ý ³é³ç:

 
VIGIL SERVICE
The vigil service includes two services which consists of the Lord's
Prayer, psalms, supplications, exhortations, prayers, and hymns.
1. The Peace Hour service, which is addressed to the Holy Spirit
and symbolizes the descent of Christ into hell and the cessation
of the sufferings of the righteous. This service was held after
sunset. The goal is to bring peace and tranquility to the soul of
a person burdened with daily sins.
2. Rest Hour service, addressed to God. Today, this service has
been a continuation of the Peace Hour service. The goal is to
give a person a good night's sleep. It is done before going to
bed.


The Altar curtains will be closed starting Sunday, February
27, Poon Paregentan (Great Lent) until Palm Sunday.
No Altar flowers are needed during Lent.

 

2022 FEASTS
SUNDAYS OF GREAT LENT
First Sunday
Second Sunday
Third Sunday
Fourth Sunday
Fifth Sunday
Sixth Sunday

2-27-2022
3-06-2022
3-13-2022
3-20-2022
3-27-2022
4-03-2022
4-10-2022
4-17-2022

Poon Paregentan
Expulsion
The Prodigal Son
The Steward
The Judge
Advent
Palm Sunday
Easter

ØºÌ ä²ÐøÆ ÎÆð²ÎÆÜºðÀ
²é³çÇÝ ÎÇñ³ÏÇ
ºñÏñáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ
ºññáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ
âáññáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ
ÐÇÝ·»ñáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ
ì»ó»ñáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2-27-2022
´áõÝ ´³ñ»Ï»Ý¹³Ý
3-06-2022
²ñï³ùëÙ³Ý ÎÇñ³ÏÇ
3-13-2022
²Ý³é³ÏÇ ÎÇñ³ÏÇ
3-20-2022
îÝï»ëÇ ÎÇñ³ÏÇ
3-27-2022
¸³ï³õáñÇ ÎÇñ³ÏÇ
4-03-2022
¶³Éëï»³Ý ÎÇñ³ÏÇ
4-10-2022
Ì³ÕÏ³½³ñ¹
4-17-2022
ê© ¼³ïÇÏ
2022 LENTEN VIGIL SERVICES
Friday, Mar. 4
7 PM followed by Ladies Guild Dinner
Friday, Mar. 11
7 PM followed by School Dinner
Friday, Mar. 18
7 PM followed by by Homenetmen Dinner
Friday, Mar. 25
7 PM followed by Ladies Guild Dinner/Michink
Friday, Apr. 1
7 PM followed by AYF Dinner
Friday, Apr. 8
7 PM followed by ARS Dinner

LENT OBSERVANCE
In observance of Lent and Holy Week, we will be serving only
coffee during Sunday coffee hour. However, we will gladly serve Lenten
pastries or foods that families bring for Hokehankisds (No Meat, Poultry
and Dairy Products). Please keep this in mind when you schedule
Hokehankisd services.
We thank you for supporting us in upholding our church traditions.

THE ANNUAL MEMBERSHIP MEETING
WILL BE HELD ON SUNDAY, MARCH 13, 2022
Rain/Snow date: Sunday, March 20, 2022

March 23
April 2
April 7
April 10
April 16
April 17
April 24
May 15
May 13
June 5
June 13
June 14
June 18
June 19
July 2
July 7
July 9
July 24
July 30
August 14
September 11
September 24
September 25
October 8
October 23
November 5
November 19
December 3
December 17
December 24
December 26
December 27
December 29

Michink – Median Day of Lent
Saint Gregory the Illuminator’s Passion & Descent
The Annunciation
Palm Sunday
Easter Eve
Easter
Feast of the Armenian Holy Martyrs
Apparition of the Holy Cross
Ascension
Pentecost
Saints Hripsimiank
Saints Kayaniank
Saint Gregory the Illuminator’s Delivery from the Pit
Feast of Holy Etchmiadzin
Discovery of St. Gregory the Illuminator’s Relics
Saint Sahak and Saint Mesrob
King Tirdat, Queen Ashkhen and Khosrovidoukht
Feast of the Transfiguration
Saint Thaddeus and Saint Sandoukht
Assumption of the Holy Mother of God
Exaltation of the Holy Cross
Saint Kevork (George)
Holy Cross of Varak
Holy Translators
Discovery of the Cross
Holy Archangels Gabriel & Michael
Feast of All Saints
Saint Thaddeus and Saint Bartholomew
Saint Hagop (James) of Nisibis
Saints David the Prophet & Holy Apostle James
Saint Stephen the Protomartyr
Saints Peter and Saint Paul
The Holy Apostle James & John the Evangelist

 
2021 Membership Dues – Parishioners who have not paid their 2021
Annual Membership dues are encouraged to remit payment. 2022
Membership Dues are also accepted now. The membership fees are
$150.00 per adult and $50.00 for each full time student, ages 18-26.
These dues are 100 percent tax deductible.

 
ԱՂՕԹՔ
Պահպանիչ եւ յոյս բոլոր հաւատացեալներուն՝ Քրիստոս
Աստուած մեր, Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
անսասան
պահէ,
եւ
հաւատացեալներուն
մէջ
աստուածգիտութեանդ լոյսն ու սէրը բորբոքէ։ Հայաստանի եւ
Արցախի հանրապե-տութիւններն ու Հայոց բանակը ամրացուր, եւ
Հայ ազգի միասնակամութիւնը անխախտ պահէ։ Օրհնէ՛ համայն
հաւատացեալ ժողովուրդը քու սուրբ Խաչիդ ամենակարող
զօրութեամբը: Փրկէ, ազատէ, երեւելի եւ աներեւոյթ ամէն տեսակ
թշնամիներէ ու փորձութիւններէ, եւ մանաւանդ պսակաձեւ ժահրի
սպառնալիքէն: Նահատակներու հոգիները երկնքի արքայութեանդ
արժանացուր եւ անոնց պարագաները Քու Սուրբ Հոգիովդ
մխիթարէ։ Գերիները իրենց կապանքներէն ազատէ,
եւ
գաղթականներուն տուն դարձը ապահովէ։ Մարմնով, մտքով,
սրտով ու հոգիով վիրաւորեալներուն բժշկութիւն պարգեւէ եւ
արժանի ըրէ մեզ՝ գոհութեամբ փառաւորելու Ամենասուրբ
Երրորդութիւնդ: Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

A PRAYR
May God, the preserver and hope of all believers, keep the
covenant of the unity of the Armenian people inviolable, keep the
Armenian Apostolic Holy Church unshakable and inflame theology and
love in the believers, strengthen the nations of Armenia and Artsakh and
the Armenian army. Under the umbrella of your cross. Save, deliver, from
all visible and invisible enemies and temptations. Make the souls of the
martyrs worthy of the kingdom of heaven and comfort them with Your
Holy Spirit. Calm the hearts of the relatives of the missing, make the
captives safe, ensure the return of the refugees, and heal the wounded
physically, mentally, emotionally and spiritually. Make us worthy to
glorify the Most Holy Trinity with gratitude. Now and always and forever
and ever. Amen:

