
       HOKEHANKISD        

 
GARBIS JARIAN                (8th Anniversary) 

Requested by: Der Hayr and Board of Trustees 

 Samig & Varteni Jarian and children 

 Raffi & Maria Jarian and children 

 Hrayr & Ani Jarian and children 

 
 

            
 

2022 Membership Dues – Parishioners who have not paid their 2022 

Annual Membership dues are encouraged to remit payment. 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.   

     
 

  
ÚÆêÜ²Î / HISNAG / ADVENT 

 

 §ÚÇëÝ³Ï¦Á ÛÇëáõÝ ûñ»ñáõ ÙÇçáó ÙÁÝ ¿, áñáõÝ ÏÁ Û³çáñ¹¿ 

²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõÃ»³Ý ïûÝÁ£ Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ, Ø»Í ä³ÑùÇ ÝÙ³Ý 

å³ñï³¹ñáõ³Í å³Ñù ¿ñª 50 ûñ»ñáõ ï»õáÕáõÃ»³Ùµ, µ³Ûó ³ÛÅÙ 

í»ñ³Íáõ³Í ¿ »ñ»ù ß³µ³Ã³å³Ñù»ñáõ£ ²é³çÇÝ ß³µ³ÃÁ ÏÁ ÏáãáõÇ 

§ÚÇëÝ³Ï³ó ä³Ñù¦, »ñÏñáñ¹Á, áñ ÓÙ»éÝ³ÙáõïÇ å³ÑùÝ ¿, ÏÁ ÏáãáõÇ 

§ê. Ú³ÏáµÇ ä³Ñù¦ »õ »ññáñ¹Á, í»ñçÇÝ ß³µ³ÃÁª §ê. ÌÝÝ¹»³Ý ä³Ñù¦£ 

 ÚáõÝáõ³ñ 6-¿Ý »ï Ñ³ßáõ»Éáí 50 ûñ, ÏÁ Û³Ý·ÇÝù ÜáÛ»Ùµ»ñ 18-

ÇÝ. ³Ýáñ ÙûïÇÏ ÎÇñ³ÏÇÝ ³É ÏþÁÉÉ³Û ÚÇëÝ³ÏÇ ´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÁ£ 

 

This is a period of fifty days, which precedes Theophany, and 

formerly, as Great Lent, constituted a period of total fasting. At present, 

aside from the usual Wednesday and Friday fasts, it consists of fasting for 

three weeks: the first week under the designation, Hisnagatz Bahk 

(Quinquagesima or Advent); the second week, the fast of the arrival of the 

winter, is known as the Fast of St. James; and the last week, the Christmas 

fast.  

Counting backwards fifty days from January 6 brings us to 

November 18, the nearest Sunday being Hisnagatz Paregentan which with 

an immovability of seven days, may fall on any day between November 15 

and 21. 

 

 

ê© Ê²â Ð²Úò© ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòÆ 
SOORP KHATCH ARMENIAN 

APOSTOLIC CHURCH 

    SUNDAY, NOVEMBER 20, 2022     
 

 

 

 

 

Ò²ÚÜ ²Î 
 

 ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ Ժ.  ԿԻՐԱԿԻ 

 ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՅԻՍՆԱԿԻ ՊԱՀՈՑ 
 

PAREGENTAN OF ADVENT 
 

TENTH SUNDAY AFTER THE EXALTATION 
 

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

§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    հեռարձակում 
             

 Divine Liturgy      10:30 a.m.   Live Streamed 

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

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 

Web Page: www.soorpkhatch.org 

Archpriest Fr. Sarkis Aktavoukian, Pastor 

Home Phone: (301) 977-1863; Cell: (301) 787-5506 

 

DER VOGHORMIA 
 

All   Sick    Parishioners 
 

mailto:soorpkhatch@verizon.net
http://www.soorpkhatch.org/


ÀÜÂºðòàôØª äúÔàê ²è²øº²ÈÆ  

öÆÈÆäºòÆÜºðàôÜ ¶ð²Ì Ü²Ø²Î¾Ü 
 

(4 © 8 - 24) 

Ի վերջոյ, եղբայրնե՛ր, խորհեցէք այն բաները՝ որոնք 

ճշմարիտ են, պարկեշտ, արդար, մաքուր, սիրելի, բարեհամբաւ, 

առաքինի եւ գովելի: Եւ գործքո՛վ կատարեցէք այն՝ ինչ որ ինձմէ 

սորվեցաք եւ ընդունեցիք, ինձմէ լսեցիք եւ իմ վրաս տեսաք. եւ 

Աստուած, որ խաղաղութիւն կու տայ, ձեզի հետ պիտի ըլլայ: 

Մեծապէս ուրախացայ Տիրոջմով, որ վերջապէս ձեր 

միտքը ինկայ եւ ինձմով հետաքրքրուեցաք: Գիտեմ որ 

նախապէս ալ կը հետաքրքրուէիք ինձմով, բայց զայն 

արտայայտելու առիթը չունէիք: Ըսել չե՛մ ուզեր թէ բանի մը 

կարօտ եմ, որովհետեւ ես ունեցածովս գոհ ըլլալու վարժուած 

եմ: Չքաւորութիւն ալ ճանչցայ, առատութիւն ալ տեսայ: 

Վարժուեցայ ամէն տեսակի կացութիւններու եւ պայմաններու. 

թէ՛ կուշտ ըլլալու եւ թէ՛ անօթի մնալու, թէ՛ առատութեան եւ թէ՛ 

չքաւորութեան: Ամէն ինչ կրնամ տանիլ շնորհիւ Քրիստոսի, որ 

զիս զօրացուց: Բայց լաւ ըրիք որ ինծի օգնեցիք նեղութեանս 

մէջ: Դո՛ւք ալ գիտէք, ո՜վ Փիլիպպեցիներ, թէ սկիզբը երբ ես 

Մակեդոնիա եկայ Աւետարանը քարոզելու, ձեզմէ զատ ուրիշ 

ոեւէ եկեղեցի չմտածեց իր ստացած հոգեւոր բարիքներուն 

փոխարէն նիւթապէս ինծի օգնելու մասին. մինչ դուք մէկերկու 

անգամ մինչեւ իսկ Թեսաղոնիկէ ղրկեցիք ինչ որ ինծի պէտք էր: 

Ո՛չ թէ ձեր տուածին մասին կը մտածեմ, այլ այն 

վարձատրութեան՝ որ ձեր հաշւոյն պիտի աւելնայ: Որովհետեւ ես 

ամէն ինչ ունիմ եւ աւելիով ունիմ, եւ Եպաֆրոդիտոսի ձեռքով 

ստացայ ձեր առատ նուէրները, որոնք ոեւէ խունկէ աւելի 

անուշահոտ եւ ոեւէ զոհէ աւելի ընդունելի են Աստուծոյ, իր 

կամքին համաձայն ըլլալով: Թող ամենառատն Աստուած ի՛նք 

փառաւորապէս հոգայ ձեր բոլոր պէտքերը, Քրիստոս Յիսուսի 

ձեռքով: Յաւիտեանս յաւիտենից փա՜ռք Աստուծոյ՝ մեր Հօրը: 

Ամէն: 

Ողջոյն տուէք Քրիստոս Յիսուսի միացած բոլոր 

հաւատացեալներուն: Իմ հետս եղող եղբայրները կը բարեւեն 

ձեզ: Ձեզ կը բարեւեն նաեւ այստեղի բոլոր հաւատացեալները, 

մանաւանդ կայսրին ծառայութեան մէջ եղողները: 

Տէր Յիսուս Քրիստոս իր շնորհքը պարգեւէ ձեր բոլորին: Ամէն: 

ÚÆêàôê øðÆêîàêÆ ²ôºî²ð²Ü¾Ü 
 

Àêî ÔàôÎ²êÆ  
 (11 © 1 - 13) 

 

Պատահեցաւ որ Յիսուս տեղ մը կþաղօթէր։ Երբ աղօթելը 

վերջացուց, իր աշակերտներէն մէկը ըսաւ. 

            - Տէ՛ր, մեզի աղօթել սորվեցուր, ինչպէս որ Յովհաննէս 

Մկրտիչ իր աշակերտներուն սորվեցուց։ 

            Յիսուս Ըսաւ. 

                        - Երբ կþաղօթէք, ըսէք. 

                        «Հա՜յր մեր, սրբաբանուի՛ անունդ. 

                        Թող գայ արքայութիւնդ։ 

                        Ամենօրեայ մեր հացը 

                        շնորհէ՛ մեզի օրէ օր։ 

                        Եւ ներէ՛ մեր մեղքերը, 

                        քանի մենք ալ կը ներենք 

                        անոնց՝ որոնք մեզի դէմ 

                        նոյնպէս յանցանք գործած են։ 

                        Եւ թոյլ մի՛ տար 

                        որ փորձութեան մէջ իյնանք»։ 

Եւ ապա շարունակեց.- Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը բարեկամ մը 

ունի, որուն կը դիմէ գիշեր ատեն եւ կ’ըսէ. «Բարեկա՛մ, ինծի 

երեք հաց փոխ տուր, որովհետեւ ճամբորդ բարեկամ մը տունս 

իջեւանեցաւ եւ ես հրամցնելիք բան չունիմ»: Անիկա ներսէն կը 

պատասխանէ, ըսելով. «Մի՛ յոգնեցներ զիս. դռները արդէն իսկ 

գոցած եմ եւ փոքրիկներս քովս անկողինին մէջ են. հետեւաբար 

չեմ կրնար ելլել տալ քեզի»: Վստահ եղէք, որ նոյնիսկ եթէ 

բարեկամութեան սիրոյն չելլէ եւ անոր ուզածը չտայ, սակայն 

անոր թախանձանքներուն տեղի տալով՝ պիտի կատարէ անոր 

խնդրանքը: Ես ալ ձեզի կ’ըսեմ.- Խնդրեցէ՛ք Աստուծմէ եւ պիտի 

տայ ձեզի, փնտռեցէ՛ք եւ պիտի գտնէք, բաղխեցէ՛ք եւ պիտի 

բացուի ձեզի: Որովհետեւ խնդրողը կը ստանայ, փնտռողը կը 

գտնէ եւ բաղխողին առջեւ դուռը պիտի բացուի: Ձեր մէջ կա՞յ 

հայր մը, որուն զաւակը ձուկ ուզէ եւ ինք ձուկին փոխարէն օձ 

տայ անոր, եւ կամ կարիճ տայ՝ երբ զաւակը հաւկիթ խնդրէ: 

Արդ, եթէ դուք որ չար էք՝ գիտէք ձեր զաւակներուն լաւ 

պարգեւներ տալ, ձեր երկնաւոր Հայրը որքա՜ն աւելի լաւ 

պարգեւ մը՝ Սուրբ Հոգին պիտի տայ անոնց, որոնք իրեն կը 

դիմեն: 



    SCRIPTURES READING     
PHILIPPIANS 4:8-24 

 

 Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is 

noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever 

is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about 

such things. 9 Whatever you have learned or received or heard from me, 

or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with 

you. 

I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your 

concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no 

opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I 

have learned to be content whatever the circumstances. I know what it 

is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the 

secret of being content in any and every situation, whether well fed or 

hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through 

him who gives me strength 

Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as 

you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the 

gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me 

in the matter of giving and receiving, except you only; for even when I 

was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in 

need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be 

credited to your account. I have received full payment and even more; I 

am amply supplied, now that I have received from Epaphroditus the 

gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, 

pleasing to God. And my God will meet all your needs according to his 

glorious riches in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever 

and ever. Amen.  

  
 

Parishioners who wish Der Hayr to visit and bless their 

home,  please call the church office at (301) 229-8742 or email your 

requests to:   soorpkhatch@verizon.net 

 

 

 

 

 

    SCRIPTURES READING     
LUKE 11:1-13 

 

He was praying in a certain place, and when he ceased, one of his 

disciples said to him, “Lord, teach us to pray, as John taught his disciples.” 

And he said to them, “When you pray, say 

“Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Give us each 

day our daily bread; and forgive us our sins, for we ourselves forgive 

everyone who is indebted to us; and lead us not into temptation.” 

And he said to them, “Which of you who has a friend will go to 

him at midnight and say to him, ‘Friend, lend me three loaves; for a friend 

of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him’; and 

he will answer from within, ‘Do not bother me; the door is now shut, and 

my children are with me in bed; I cannot get up and give you anything’? I 

tell you, though he will not get up and give him anything because he is his 

friend, yet because of his importunity he will rise and give him whatever he 

needs. And I tell you, Ask, and it will be given you; seek, and you will 

find; knock, and it will be opened to you. For every one who asks receives, 

and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What 

father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a 

serpent; or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who 

are evil, know how to give good gifts to your children, how much more 

will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!”  

 

 
 

  
 

      2022 FEASTS 
 

November 19 Feast of All Saints 

December 3 Saint Thaddeus and Saint Bartholomew 

December 17 Saint Hagop (James) of Nisibis 

December 24 Saints David the Prophet & Holy Apostle James 

December 26 Saint Stephen the Protomartyr 

December 27 Saints Peter and Saint Paul 

December 29 The Holy Apostle James & John the Evangelist 
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