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St. Gregory the Enlightener Armenian Church 
Rev. Fr. Mesrob Hovsepyan, pastor 

1131 North Street, White Plains, NY 10605  /  Office: (914) 428-2595 Pastor: (804) 405-9399  
Email: Der Mesrob - fr.mesrob@yahoo.com, Office - saintgregorychurchwp@gmail.com  

Web: www.stgregorywp.com 
Office Hours: Monday closed, Tuesday-Friday 9:00-3:00 pm 

Welcome to St. Gregory the Enlightener Armenian Church! 

The year of “100 Years of Remembrance: 1915-2015” 
The Morning Service starts at 9:45 a.m. on Sundays 

and is followed by Soorp Badarak (Divine Liturgy) at 10:15 a.m.  

Parish Council Members on Duty: 
Greg Sahagian, Christine Koobatian, & Ellie Krolian 

Today’s  Scripture Readings: Galatians 6:14-18, Matt. 24:30-36 

 

 Today there will be no Requiem Service after Badarak.  

¶ ÎÇõñ³Ï¿ ½ÏÝÇ ê. Ê³ãÇ: îûÝ ì³ñ³·³Û êñµáÛ Ê³ãÇÝ       
Third Sunday after the Holy Cross: 

Feast of the Holy Cross of Varak  

Holy Cross monastery of Varag, in Van 



îûÝ ì³ñ³·³Û êáõñµ Ê³ãÇ 
Feast of the Holy Cross of Varak 

Today we celebrate the feast of the Holy Cross of Varak. The Cross of 
Varak takes its name after a mountain named Varak in Van, in the 
province of Vasbouragan, in the heartland of historic Armenia, today 
in Eastern Turkey (Asia Minor). 
The Cross of Varak is a relic of our Lord's wooden Cross, upon which 
He was crucified and which was discovered on Mt. Varak in the 7th 
century, where the relic was concealed, earlier, in the 4th century, by 
St. Hripsimeh, the young virgin or nun. She hid this holy relic of the 
Cross in a crevice of a rock on Mt. Varak to keep it safe from her per-
secutors while she was fleeing with her companions from the ad-
vances of the Emperor of the Roman Empire, Diocletion. 
The Cross remained hidden among the rocks of Mt. Varak for 300 
years.  Tradition tells us that in the year 650 A.D. a hermit named 
Thodik, while praying on Mt. Varak, saw a vision of a luminous Cross 
with light radiating around it; this luminous vision indicated to him 
the place where the Cross was hidden; and thus the relic of the true 
Cross was discovered miraculously, hence the name "the Cross of Va-
rak." 
The Catholicos of the time, St. Nersess the Builder, hastened to Mt. 
Varak and verified the authenticity of the miracle of the relic and pro-
claimed the discovery of the true Cross of Christ as a feast day, nam-
ing it the Holy Cross of Varak.  This is the historical sketch of the 
feast.  As you see, the Holy Cross of Varak is genuinely an Armenian 
feast day dedicated to the Holy Cross of Christ. 
In a symbolic way it is the Cross of the Armenian people.  No other 
church has any nationalized feast day of the Cross.  Later the Monas-
tery of Varak was built on that spot and became a great center of 
learning and cultural activity, until the time of the Genocide. 

îûÝ ì³ñ³·³Û êáõñµ Ê³ãÇ 
Խաչվերացի տօնէն երկու շաբաթ ետք Հայ Առաքելական Եկեղեցին 
կը տօնէ Վարագայ Ս. Խաչի տօնը, ի յիշատակ Վարագայ լեռան (որ 
կը գտնուի Վանայ լիճի հարավ-արեւելք) վրայ Խաչափայտի 
մասունքի գիւտի:  
Հայ Եկեղեցին տարուայ մէջ Քրիստոսի Խաչափայտին նուիրուած 
քանի մը տօներ ունի: Այսպէս Գիւտ Խաչի տօնը, Երեւումն Ս Խաչի, 



Վերացումն Ս. Խաչի կամ Խաչվերացի տօները: Այս տօներէն 
անկախ ունի նաեւ այլ տօն մըն ալ որ կը կոչուի Վարագայ Ս . Խաչի 
տօնը:  
Ամէն տարի Սուրբ Գէորգին յաջորդող Կիրակին, որ միշտ 
Սեպտեմբեր 28-ի ամենէն մօտ Կիրակին է, Հայաստանեայց 
Եկեղեցին կը նշէ խաչին նուիրուած Վարագայ Ս. Խաչի տօնը:  
Աւանդութիւնը կ՛ըսէ, որ հայոց Տրդատ թագաւորի օրով, երբ 
հռոմէական բանակներէն հալածական Հռիփսիմեան կոյսեր 
Հայաստան կուգան ու բնակութիւն կը հաստատեն Վարագայ 
լեռներու բարձունքներուն վրայ: Իր ժամանակին անոնք կունենան 
գաղտնի աղօթակիցներ եւ հետեւորդներ: Հռիփսիմէ իր վզին կը 
կրէր Կենաց Փայտէն խաչ մը, որ հալածանքի օրերուն զայն կը 
յանձնէ հաւատաւոր ճգնաւորներու ու կը թելադրէ որ պահեն 
Գալիլիա կոչուած լեռներու ծերպերուն մէջ հալածիչներու ձեռքը 
չիյնալու համար ու ինք իր հետեւորդներով կը մեկնի դէպի 
Վաղարշապատ, հայոց մայրաքաղաքը, որը ներկայիս Էջմիածինն 
է:  
653 թ.-ին, Գլակայ վանքի վանահայր Թոդիկ Ճգնաւոր, իմանալով 
որ Քրիստոսի Խաչափայտէն մասունք մը պահուած կայ Վարագ 
լերան ժայռերուն մէջ, իր աշակերտներէն Յովէլի հետ կը լծուի 
փնտռտուքի: Եւ օր մը, Թոդիկ իր աղօթքներուն մէջ վերացած, 
յանկարծ հրաշալի լուսաւորութիւն մը կը տեսնէ Վարագայ լեռան 
գագաթին, շրջապատուած 12 լուսեղէն սիւներով: Թոդիկ իր հետ 
առնելով Յովէլը կը փութայ դէպի լոյսը, որը կամաց - կամաց կը 
տեղափոխուի դէպի Վարագայ վանք ու կը հանգչի Ս. Սեղանին 
վրայ: Թոդիկ եւ իր աշակերտը կը մտնեն եկեղեցի եւ հոն լոյսերու 
ողողումին տակ կը տեսնեն Ս. Խաչը հանգչած է Ս. Սեղանին վրայ:  
Հրաշալի լուսաւորութիւնը կը տեւէ 12 օրեր: Հեռաւոր շրջաններէն 
հաւատացեալներ խուռներամ կը փութան վանք Ս Խաչը տեսնելու 
համար: Օրուան կաթողիկոս Ներսէս Գ Շինող հայրապետ (640-
661), իր հետ առնելով Ռշտունեաց Թէոդորոս նախարարի Վարդ 
անունով որդին, կուգայ դէպքին վայրը իր աղօթքով ժողովուրդի 
ուրախութիւնն ու մխիթարանքը բաժնելու: Շուտով կը կառուցուի Ս. 
Նշան անունով եկեղեցի մը ներքին Վարագի մէջ եւ Սրբութիւնը հոն 
կը փոխադրուի: Այս առիթով Ներսէս Շինող կաթողիկոս խաչին եւ 
անոր տեսիլքովն հիացած կը յօրինէ նշանաւ ամենայաթ խաչիւդ քո 
Քրիստոս գեղեցիկ շարականը, կը նուիրագործէ սրբազան երեւոյթը, 
շաբթուայ մը պահեցողութիւն կը թելադրէ ու կը տնօրինէ յատուկ 
տօնախմբութիւն, ամէն տարի կատարել:  



TODAY’S SCRIPTURE READINGS  
The reading is from the Letter of Paul to the Galatians 
(6:14-18) 
But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Je-
sus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to 
the world.  For neither circumcision counts for anything, nor un-
circumcision, but a new creation.  Peace and mercy be upon all 
who walk by this rule, upon the Israel of God. 
Henceforth let no man trouble me; for I bear on my body the 
marks of Jesus.  The grace of our Lord Jesus Christ be with your 
spirit, brethren.  Amen.  
  
THE HOLY GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING 
TO MATTHEW (24:30-36) 
Our Lord Jesus Christ says: 
“Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and 
then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the 
Son of Man coming on the clouds of heaven with power and 
great glory; and he will send out his angels with a loud trumpet 
call, and they will gather his elect from the four winds, from one 
end of heaven to the other. 
“From the fig tree learn its lesson:  as soon as its branch be-
comes tender and puts forth its leaves, you know that summer is 
near.  So also, when you see all these things, you know that he is 
near, at the very gates.  Truly, I say to you, this generation will 
not pass away till all these things take place.  Heaven and earth 
will pass away, but my words will not pass away. 
“But of that day and hour no one knows, not even the angels of 
heaven, nor the Son, but the Father only.”  
And in the house the disciples asked him again about this matter.  
And he said to them, “Whoever divorces his wife and marries 
another, commits adultery against her; and if she divorces her 
husband and marries another, she commits adultery.”  
  



Today, please take a moment to remember in your prayers  
Dimitru Andriano, Sam Hagopian, Arshaluys Kaleli,  

Gale Perzigian, Agnes Bostonian 
 as well as all the sick and recovering members  

of our community. 
 

May God touch His faithful servants with His healing hand, 
and grant them good health & recovery. 

 
Please inform Der Hayr if you have friends or family who are suffer-
ing any physical or spiritual distress and are in need of prayer, and 
he will add them to his prayer list where they will be remembered 

before “the Holy and Immortal Lamb of God” during the Eucharist.  
We all need prayer – both to say for others and to be said for us. 

 



Reserve your ticket(s) with Gladys Tachdjian - 914-934-1551, 
tach54@aol.com  by September 20, 2015. 

 
Please mail your check payable to St. Gregory the Enlightener Ar-

menian Church.  Memo: The Hye Legion tickets. 



BIBLE STUDY  
Come to explore together the pathways of the New Testament and 
to increase our faith and spiritual fulfillment through study of the 
Holy Scriptures led by Der Mesrob Hovsepyan.  
 

The next Bible Study session: 
October 8th, Thursday - 10:00-11:00 AM  

Feel free to join our group.  



Today Sign up for Junior Choir—All Youth of the  
Parish ages 5 and above are welcome! 

September 21-
December 7 

Announcing the start of the Fall classes of the  
Armenian Language & Culture. 

Contact Fr. Karekin Kasparian for registration. 

October 4, 
Sunday 

“THE HYE LEGION: THE GAMAVOR STORY”  
A Musical by The Way We Were  

Theater Ensemble. Details inside of the bulletin. 

November 1, 
Sunday 

Michelle Ekizian's presentation of the  
Gorky Virtual Opera.  

November 15, 
Sunday 

Bake Sale  
Sponsored by Women’s Guild 

December 5, 
Saturday 

“Manti” Dinner – sponsored by the Armenian 
School, 6pm. Everyone is invited!  

December 10, 
Thursday 

An Evening with Eric Bogosian:  
Presentation, Book Signing & Reception 

October 16, 
Thursday 

The St. Gregory’s Men’s Club Event:  
Musical Sing Along 

October 25, 
Sunday 

Blessing of the Icon of the Holy Martyrs  
of the Armenian Genocide 


