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1: List of the Sunday Reading,
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Bulletin No 54/18

Sixth Sunday of Advent (First Day of the Fast of the Nativity)
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 13:18-25
Ուրեմն երթա՛նք անոր՝ բանակավայրէն դուրս, կրելով իր նախատինքը. որովհետեւ մենք
հոս չունինք մնայուն քաղաք, հապա կը փնտռենք գալիք քաղաքը:
Ուստի՝ անոր միջոցով ամէն ատեն գովաբանութեան զոհ մատուցանենք Աստուծոյ,
այսինքն՝ իր անունը դաւանող շրթունքներուն պտուղը: Բայց մի՛ մոռնաք բարեգործութիւնն ու
կարօտեալներուն հաղորդակցութիւնը, քանի որ այդպիսի՛ զոհեր հաճելի են Աստուծոյ:
Անսացէ՛ք ձեզ կառավարողներուն եւ ենթարկուեցէ՛ք անոնց, որովհետեւ անոնք կը հսկեն
ձեր անձերուն վրայ՝ որոնց համար հաշիւ պիտի տան. որպէսզի ուրախութեա՛մբ ընեն այդ
գործը, եւ ո՛չ թէ հառաչելով, քանի որ ատիկա օգտակար չէ ձեզի:
Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, որովհետեւ համոզուած ենք թէ ունինք բարի խղճմտանք ու
կ՚ուզենք ամէն բանի մէջ վարուիլ պարկեշտութեամբ: Բայց առաւելապէս կ՚աղաչե՛մ որ ընէք
ատիկա, որպէսզի աւելի՛ շուտ վերադարձուիմ ձեզի:
Խաղաղութեան Աստուածը, որ մեռելներէն վեր հանեց մեր Տէրը՝ Յիսուսը - ոչխարներուն
մեծ Հովիւը՝ յաւիտենական ուխտին արիւնով -, ամէն բարի գործի մէջ հաստատէ ձեզ՝ իր կամքը
գործադրելու, ձեր մէջ իրագործելով իր առջեւ հաճելի եղածը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով, որուն
փա՜ռք դարէ դար՝՝: Ամէն:
Կ՚աղաչե՛մ ձեզի, եղբայրնե՛ր, որ հանդուրժէք այս յորդորական խօսքիս, որովհետեւ
համառօտաբար գրեցի ձեզի: Գիտցէ՛ք թէ մեր եղբայրը՝ Տիմոթէոս արձակուած է. եթէ շուտով գայ՝
անոր հետ պիտի տեսնեմ ձեզ: Բարեւեցէ՛ք բոլոր ձեզ կառավարողներն ու բոլոր սուրբերը. կը
բարեւեն ձեզ անոնք՝ որ Իտալիայէն են: Շնորհքը ձեր բոլորին հետ: Ամէն:
Բարեւեցէ՛ք բոլոր ձեզ կառավարողներն ու բոլոր սուրբերը. կը բարեւեն ձեզ անոնք՝ որ
Իտալիայէն են: Շնորհքը ձեր բոլորին հետ: Ամէն:

The Epistle of St Paul to the Hebrews 13:18-25

Pray for us: for we are persuaded that we have a good conscience, desiring to live honourably in all things. And I exhort you the more exceedingly to do this, that I may be restored to you the
sooner.
Benediction and Final Greetings
Now the God of peace, who brought again from the dead the great shepherd of the sheep
with the blood of an eternal covenant, even our Lord Jesus, make you perfect in every good thing
to do his will, working in us that which is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom
be the glory for ever and ever. Amen.
But I exhort you, brethren, bear with the word of exhortation, for I have written unto you in
few words. Know ye that our brother Timothy hath been set at liberty; with whom, if he comes
shortly, I will see you. Salute all them that have the rule over you, and all the saints. They of Italy
salute you.
Grace be with you all. Amen.

2: A short interpretation of the Gospel reading under the title The hard sayings’
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԷՏԱՐԱՆԵՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 22:24-30
Վէճ մըն ալ եղաւ անոնց մէջ, թէ իրենցմէ ո՛վ պիտի համարուի մեծագոյնը: Ան ալ ըսաւ
անոնց. «Հեթանոսներուն թագաւորնե՛րը կը տիրեն իրենց, եւ անոնք որ կ՚իշխեն իրենց վրայ՝
բարերար կը կոչուին: Բայց դուք այնպէս պէտք չէ ըլլաք. հապա ա՛ն որ ձեր մէջ մեծագոյնն է՝
կրտսերին պէս թող ըլլայ, ու հրամայողը՝ սպասարկուին պէս: Քանի որ ո՞վ է մեծը, սեղան
նստո՞ղը՝ թէ սպասարկուն: Միթէ սեղան նստողը չէ՞. սակայն ես ձեր մէջ սպասարկուի մը պէս եմ:
Եւ դուք անոնք էք՝ որ միշտ ինծի հետ կը մնայիք փորձութիւններուս մէջ. ես ալ
թագաւորութիւն մը կը կտակեմ ձեզի, ինչպէս իմ Հայրս թագաւորութիւն մը կտակեց
ինծի. որպէսզի դուք ուտէք ու խմէք իմ սեղանէս՝ իմ թագաւորութեանս մէջ, եւ բազմիք գահերու
վրայ՝ դատելու Իսրայէլի տասներկու տոհմերը»:

The Holy Gospel of Jesus Christ according to Luke 22:24-30

Who is the Greatest?
A dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. Jesus
said to them, “The kings of the Gentiles lord it over them; and those who exercise authority over
them call themselves Benefactors. But you are not to be like that. Instead, the greatest among you
should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. For who is greater, the
one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among
you as one who serves. You are those who have stood by me in my trials. And I confer on you a
kingdom, just as my Father conferred one on me, so that you may eat and drink at my table in my
kingdom and sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel.

New Year and Christmas week Church Service Timetable
11:00
Divine Liturgy
17:30 Divine Liturgy
11:00 Divine Liturgy
12:00 -14:00 Blessing of Graves,

New Year DAY

Jerakalouys
Christmas Day
Merelots

if only booked in advance.
If you would like a Clergy to be available at Gunnersbury Cemetery to conduct individual prayers
please advise the Parish Council Members to arrange accordingly.

All our faithful are invited and encouraged to join us with their prayers.
For enquiries please contact any member of the St Yeghiche Armenian Church Parish Council manning the desk at the church entrance or visit
www.styeghiche.org.uk

CHRISTMAS DAY LUNCH
St Yeghiche Church Ladies Guild

invite you to join them on Sunday 6th January 2019 starting at 2:30pm
at

NAVASARTIAN CENTRE,

223 Northfields Ave, London W13 9QU

For booking your table please call:
£25.00 per person, (£28.00 per person if booked
Mrs Aline Stepanian: 07938 947 204
after 1st January 2019)
Mrs Seta Boghosian 07973 482 969
Children 8-12 yrs old £15.00
Mrs Gayane Kachadourian: 07832 116 902
and Children under 8 free
Ms Ayda Arakelian 07503 989 897
Tables will be allocated on first come first serve basis Book early to avoid disappointment

3: List of the Feasts celebrated in the Armenian church
Ս. Որոտման Որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես ավետարանչի
հիշատակության օր
Ս. Հակոբոս առաքյալը գալիլիացի ձկնորսապետ Զեբեդեոսի որդին էր, Հովհաննես
Ավետարանչի ավագ եղբայրը: Նա Հիսուսի ամենամտերիմ և ամենավստահելի աշակերտներից
էր, Տիրոջ հետ կապված կարևոր պահերի ականատեսը: Երբ սամարացիները մերժում են
հյուրընկալել Երկնավոր Վարդապետին, Ս. Հակոբոսն իր եղբոր հետ խնդրում են Հիսուսից, որ
Եղիա մարգարեի նման երկնքից կրակ թափի մարդկանց վրա: Բայց Քրիստոս հանդիմանում է
նրանց իրենց հախուռն պահվածքի համար: Նմանատիպ դեպքերի պատճառով Հիսուս նրանց
տվեց «Բաներեգես» անունը, որ նշանակում է «Որոտման որդիներ» (Մարկ. Գ: 17): Նա միակ
առաքյալն է, որի մահվան մասին գրված է Գործք Առաքելոցում: Ս. Հակոբոսը ձերբակալվում է
Հերովդեսի կողմից և սրով սպանվում: Այս առաքյալի անունը սերտորեն կապվում է նաև
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքության հետ: Ըստ ավանդության՝ Ս. Հակոբոսի գլուխը բերում են
Հակոբոս Տյառնեղբորը, որն էլ այն թաղում է իր տան պարտեզում: Հետագայում այդտեղ
կառուցվում է Սրբոց Հակոբյանց Մայր Տաճարը, որի հյուսիսային պատի մեջ բացված
մատրանում ցույց է տրվում առաքյալի գլխի գերեզմանը:
Ս. Հովհաննես առաքյալը Դ Ավետարանի, երեք ընդհանրական նամակների և
«Հայտնության» գրքի հեղինակն է: Հիսուս նրան համարել է «սիրելի աշակերտ»: Հիսուս այնքան
էր սիրում և վստահում նրան, որ խաչելության պահին Աստվածամորը հանձնեց նրա խնամքին:
Մահացել է 100 թվականին, Եփեսոսում 95 տարեկանում:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Որոտման Որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես
ավետարանչի հիշատակը օրը տոնում է Ս. Ծննդին նախորդող Ավագ տոների ժամանակ:

Commemoration of the Apostle St. James and Evangelist St. John

St. James was the son of the fisherman Zebedee, the senior brother of the Evangelist St.
John. He was one of the closest and most reliable disciples of Jesus and the witness of the important events related to Jesus.
When Samaritans refused to receive Christ James and his brother asked Jesus to send fire
down on the people as prophet Elijah did. Jesus reproached them for their groundless behavior.
Because of such events Jess called them “Boanerges, that is, sons of thunder” (See Mk 3:17).
James is the only apostle about whose death is told in the “Acts of the Apostles”. Herod arrested
James and stabbed him.
The name of this apostle is closely related to the Armenian Patriarchate of Jerusalem. According to the tradition the head of the St. James was brought to James, brother of Jesus, who
buried it in the garden of his house. Later the Cathedral of St. James was built in that same place,
and in the chapel opened in the northern wall the tomb of the apostle’s head is shown.
Evangelist St. John is the author of the fourth Gospel, three letters and the Revelation. He
deserved the title of the “beloved disciple” of Christ. Jesus loved and trusted him so much that at
the moment of crucifixion asked him to take care of the Holy Mother of God. He passed away in
100 AD, in Ephesus, at the age of 95.

Bishop’s Advent Appeal 2018.
Advent is a joyous period which allows us to show our faith with good deeds of charity and giving. The proceeds from the 2018 Advent appeal will go towards maintaining Arachnortaran together with programs that His Grace is implementing in the newly formed Bishop’s House. Any donations however small or large are very important to us and are greatly appreciated. Please send
your cheques payable to: Armenian Church Trust UK (ACT UK). Postal Address: Bishop’s House,
27 Haven Green, London W5 2NZ. Alternatively, you can arrange an electronic bank transfer to:
Lloyds Bank, Acc No: 20573160, Sort code: 30-94-65.
Gift Aid forms are available at the entrance.
We thank you for your generosity

Rev Fr Nshan Alaverdyan is available to visit parishioners in the hospital, nursing homes, or home visitations. He is also available to conduct Home Blessings, administering Holy Communion, consultations and
other sacramental needs. Please call the church office at 020 7373 8133 or Fr Nshan at 07548 777 147.
Ձեր ամեն տեսակի հոգեւոր կարիքներուն եւ Խորհրդակատարութիւններուն՝ Տնօրհնէքի, հիւանդի
այցելութեան, Սբ Հաղորդութեան ստանալու եւ այլ խնդրանքներուն համար դիմեցէք Եկեղեցի 020 7373
8133, կամ ուղղակի հեռաձայնեցէք Հոգեւոր Հովիւ Տէր Նշան Քահանայ Ալավերդեանին 07548 777 147։

ENQUIRIES:
For ecclesiastical/parish matters including requests for Christenings, Home Blessing (Dnorhnek), Donations
in Lieu of Flowers, arrangements for Marriages and other church administrative matters please contact Mr
Viken Haladjian, phone: 07970 146 280 or 020 7373 8133 or by emailing info@styeghiche.org.uk
Alternatively please approach a member of the Parish Council at church every Sunday after Badarak.

Requiem Service (Hokehankisd)
For Requiem Service (Hokehankisd), please call the church office at 020 7373 8133, or e-mail us your request to info@styeghiche.org.uk by Thursday, in order to include the name(s) of your beloved one(s) in the
Sunday bulletin. There is no set monetary amount for requesting Hokehankisd; any amount donated is appropriate and appreciated.

Please remember our Church in your prayers.

Your kind donations are gratefully accepted:

ANNOUNCEMENT:
In order to meet the ever increasing church functioning expenses, The St Yeghiche Parish Council would
like to appeal to all members of the community for their annual membership dues and generous donations.
Please complete this form and hand your donation to the members of the Parish Council at the side entrance of the Church. Alternatively please post your cheque to: St Yeghiche Armenian Church Parish c/o
Dr. Setrag Karanfilian, 13b Cranley Gardens, Kensington London, SW7 3BB. Please make your cheques payable to: “St Yeghiche Armenian Church”.
Alternatively you can arrange a standing order or donation by bank transfer to our St Yeghiche Armenian
Church Parish Ltd Account at:
HSBC, Acc.no: 42674432, Sort code: 40-02-26, IBAN: GB13HBUK40022642674432, BIC: HBUKGB4106F
I wish to arrange a standing order/make a donation £ ……………to St Yeghiche Armenian Church Parish.
Name: ………………………………………………………………………………………………...…………...
Address: ..………………………………………………………………………………………………...………..
Tel:..……………………………………Email:...……………………………………………………………...….
St Yeghiche Armenian Church is a Registered Charity, Reg No 1173403. Please complete a Gift Aid Form with your
donation. Forms are available from Parish Council.

