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St. Mary Armenian Apostolic Church  

4125 Fessenden St. NW, Washington DC 20016  

Tel. 202-363-1923   

www.stmaryaac.org 

Fr. Hovsep Karapetyan, Pastor 
   

Sunday, June 29, 2014 

  

Morning Service  

10:00 AM 

  

Holy Badarak 

10:30 AM 

  

Celebrant 

  Fr. Hovsep Karapetyan 

  

Parish Council Members on 

Duty 

  Mr. Jack Guiragossian 

Mr. Souny Kodjanian  

  

     Ushers 

 Mr. Ghazaros Ghazarian 

Mrs. Arousiag Kumkumian  

  

Choir 

 Dr. Hratch Semerjian  

 

  Organist 

Mrs. Erna Stepanian    

  

   Bible Readings 

ST. GREGORY THE ENLIGHTENER  

(DISCOVERY OF HIS RELICS)  

  

The 

Commemoration 

Day of the Discovery 

of the Relics of St. 

Gregory the 

Illuminator is one of 

the three feast days 

dedicated to the 

memory of the 

Patron Saint of 

Armenia. 

According to Holy 

Tradition, following 

Armenia's 

conversion to 

Christianity, in his final years, St. Gregory led an 

ascetic life in the cave of Mane on Mount Sepuh 

where he died in 326 A.D. Upon finding his body, 

shepherds buried him without recognizing the 

Armenian Pontiff. After his death, one of his 

students, Garnik from Basen, saw a vision in which 

Gregory provided him the location of his relics. Upon 

discovery, the relics were transferred to the village of 

Tordan in the Province of Daranagh and eventually 



Isaiah 1:1-15 

 Romans 6:12-23 

Matthew 12:1-8  

 

 

HOKEHANKIST 

REQUIEM SERVICE  

  

For the Souls of:  

AZADOUHY SOLAKIAN 

MAZBOUDI  

(4 years) 

ADEEB MAZBOUDI  

  (3 years) 

NORA MAZBOUDI  

 HAGOP AND ARAXIE 

SOLAKIAN  

  

Requested by: 

 Drs. David and Lena Hartzell  

and their children Lauren and 

Grant Hartzell 

 

---------------------  

HOSPITALITY TABLE IS 

HOSTED BY: 

  

Hartzell family 

In memory of their loved ones 

 

CALENDAR OF EVENTS 

  

Tuesday, July 1  

 "Woodrow Wilson's Arbitral 

Award as the Main Basis for 

Armenian Territorial Rights" 

by Ara Papian 

buried there. 

The relics of St. Gregory the Enlightener are among 

the most revered not only in the Armenian Church 

but in all Churches. Following their discovery, some 

items were taken to other places for safekeeping, 

among them Vagharshapat (Etchmiadzin), Byzantium 

and Italy. The Right Hand of the Saint, preserved in 

the Mother See of Holy Etchmiadzin, is one of the 

most important relics of the Armenian Church. It is 

used by the Catholicos of All Armenians during the 

Blessing of the Holy Chrism (Muron).  

 

ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԻ ՆՇԽԱՐՆԵՐԻ 

ԳՅՈՒՏԸ   

Ս. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտը 

հայոց ամենամեծ սրբի հիշատակին նվիրված 

երեք տոներից մեկն է: Ըստ ավանդության՝ հայոց 

մեծ դարձից հետո Ս. Գրիգոր Լուսավորիչն իր 

կյանքի վերջին տարիներն ավարտում է 

ճգնակեցությամբ՝ Սեպուհ լեռան Մանեի այրում, 

որտեղ էլ վախճանվում է 326 թվականին: Նրա 

մարմինը գտնում են հովիվները, ովքեր, 

չճանաչելով մահացած կաթողիկոսին, մարմինը 

ծածկում են քարակույտի տակ: Հետագայում Ս. 

Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիլքով հայտնում է իր 

նշխարների տեղն աշակերտներից Գառնիկ 

Բասենցուն, որից հետո Հայրապետի նշխարները 

տեղափոխվում և ամփոփվում են Դարանաղի 

գավառի Թորդան գյուղում: Ս. Գրիգոր 

Լուսավորչի նշխարները բոլոր քրիստոնեական 

եկեղեցիների ամենամեծ սրբություններից են: 

Հայոց Հայրապետի նշխարները գտնվելուց հետո 

նրանցից մի մասը իբրև սրբազան մասունք 

տարվել է Վաղարշապատ, Բյուզանդիա, 

Իտալիա: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում 

պահվող Լուսավորչի Ս. Աջը Հայ եկեղեցու 

կարևորագույն սրբություններից մեկն է, որով 

օրհնվում է սրբազան մյուռոնը: Ս. Գրիգոր 

Լուսավորչի նշխարների գյուտի տոնը նշվում է 



  Se

e details here 

   

    Saturday, July 19 

 
See details here 

   

Diocesan Summer Camps 

Հոգեգալստյան տոնից հետո չորրորդ շաբաթ օրը: 

Տոնի օրը եկեղեցիներում մատուցվում է սուրբ 

պատարագ: Տոնի առիթով Հայ եկեղեցին 

սահմանել է շաբաթապահք: Տոնն ունի նաև իր 

նախատոնակը:  

 

BIBLE READING 
   

 12 At that time Jesus went through the grainfields 

on the Sabbath. His disciples were hungry and began 

to pick some heads of grain and eat them. 2 When 

the Pharisees saw this, they said to him, "Look! Your 

disci-ples are doing what is unlawful on the Sabbath." 

3 He answered, "Haven't you read what David did 

when he and his companions were hungry? 4 He 

entered the house of God, and he and his companions 

ate the consecrated bread-which was not lawful for 

them to do, but only for the priests. 5 Or haven't you 

read in the Law that the priests on Sabbath duty in 

the temple desecrate the Sabbath and yet are 

innocent? I tell you that something greater than the 

temple is here. 7 If you had known what these words 

mean, 'I desire mercy, not sacrifice,' you would not 

have condemned the innocent. For the Son of Man is 

Lord of the Sabbath." 

                                                          (Matthew 12:1-8) 

 

1 Յիսուս, շաբաթ օրով, անցաւ արտերի միջով. 

նրա աշակերտները քաղցած էին եւ սկսեցին 

հասկ պոկել եւ ուտել: 2 Փարիսեցիները երբ այս 

տեսան, Յիսուսին ասացին. «Ահա քո 

աշակերտները անում են մի բան, որ շաբաթ օրն 

անել օրինաւոր չէ»: 3 Եւ նա նրանց ասաց. «Դուք 

չէ°ք կարդացել, թէ ինչ արեց Դաւիթը, երբ քաղց 

զգաց նա եւ նրանք, որ նրա հետ էին: 4 Թէ ինչպէս 

մտաւ Աստծու տունը եւ կերաւ 

առաջաւորութեան հացը, որն ուտել օրէնք չէր ո°չ 

նրա եւ ո°չ էլ նրա հետ եղողների համար, այլ 

միայն` քահանաների համար: 5 Կամ թէ 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgdpMYkHGoeLTUtAA1bUOWL-scsOBm_LzWR1imQx09J5VCtHb376BAtx5Jh-0VtnvDarq3FoQuG27vxGQXHLIl5D31Y8PiPcwV2UKaBMhkOZ3Uvf44GHanHWUDStY9KRn7GoBiEYdWJXhg=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgdpMYkHGoeLTUtAA1bUOWL-scsOBm_LzWR1imQx09J5VCtHb376BAtx5Jh-0VtnvDarq3FoQuG27vxGQXHLIl5D31Y8PiPcwV2UKaBMhkOZ3Uvf44GHanHWUDStY9KRn7GoBiEYdWJXhg=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgdpMYkHGoeLTUtAA1bUOWL-scsOBm_LzWR1imQx09J5VCtHb376BAtx5Jh-0VtnvDarq3FoQuG27vxGQXHLIl5D31Y8PiPcwV2G865hDJYVezH5x4tG-Hmp7uH7Z8YlwJIcjeOg7GsAn0=


 
See details here 

   

Monday, July 7, 2014 

FAR Young Professionals Trip 

To Armenia  

See 

details here 

     

September 3 to 15, 2014 

A Spiritual Pilgrimage to 

Historic Armenia 

Օրէնքում չէ°ք կարդացել, որ շաբաթ օրերը 

տաճարում քահանաները պղծում են շաբաթը եւ 

անմեղ են: 6 Բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ 

տաճարից մեծ մէկը կայ: 7 Եւ եթէ իմանայիք, թէ 

ի°նչ է` ողորմութիւն եմ կամենում եւ ոչ` զոհ, 

ապա դուք անպարտներին չէիք դատապարտի. 8 

ուրեմն մարդու Որդին շաբաթ օրուայ տէրն է»: 

                                                            (Մատթեոս 

12:1-8) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgdpMYkHGoeLTUtAA1bUOWL-scsOBm_LzWR1imQx09J5VCtHb376BAtx5Jh-0VtnvDarq3FoQuG27vxGQXHLIl5D31Y8PiPcwV22UiQvH-9-6SWvv5O5bfCbkXIeoGSZfuVN0BN6h9M6kk=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgddSCIS7GSFHIwQFPKzI3AkmNhniLzRRwNxEhLnPXIgFI=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgddSCIS7GSFHIwQFPKzI3AkmNhniLzRRwNxEhLnPXIgFI=


See 

details here 

 

Upcoming Events 

   

 Saturday, July 19 

Church Clean-up day  

Sunday, July 27  

Feast of the Transfiguration of 

Our Lord 

Sunday, August 17 

 Feast of the Assumption of Holy 

Mother of God- 

Name day of our Church 

 Monday, September 8 

Feast of the Nativity of Holy 

Mother of God 

Monday, September 8  

First Day of Shnorhali School 

Sunday, September 14  

Feast of the Holy Cross  

Sunday, September 21  

Armenian Independence Day  

Sunday, September 28 

Feast of Holy Cross of Varak  

October 1, 2, 3 & 4  

Fall Food Festival  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To sign up for St. Mary eBulletins and 

Correspondence, 

please provide your email address by  

clicking here 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgdpMYkHGoeLTUtAA1bUOWL-scsOBm_LzWR1imQx09J5VCtHb376BAtx5Jh-0VtnvDarq3FoQuG27vxGQXHLIl5D31Y8PiPcwV27Ge_ndcmegwGou-wtkYOED24GSmNHFWuQusIMJ8hdXw=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgdpMYkHGoeLTUtAA1bUOWL-scsOBm_LzWR1imQx09J5VCtHb376BAtx5Jh-0VtnvDarq3FoQuG27vxGQXHLIl5D31Y8PiPcwV27Ge_ndcmegwGou-wtkYOED24GSmNHFWuQusIMJ8hdXw=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OgzoVgnP2sZdtzHxIeCLuUarMl-mkEHX0Nd7yZ-lsCPUXD7SawcSQQC3FJjNbHgddSCIS7GSFHLPcrHH5wBPliSYebURJD7qJA7Q3pkgA6RmfYMaapY08SvEn7I9mKZK

