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ՀՈԳԵԳԱԼՒՈՍՏ
PENTECOST

Armenian Historical Year 4512 (ՏԺԲ)-Armenian Calendrical Year 1469 (ՌՆԿԹ)

SUNDAY, MAY 31, 2020
Morning Service (livestream)
Divine Liturgy (livestream)
Bible Readings

NO. 32/2020
9:00 AM
10:00 AM
Acts 2:1-21; John 14:25-31

ԿԻՐԱԿԻ, ՄԱՅԻՍ 31, 2020

Առաւoտեան ժամ (ուղիղ հեռարձակում)
Սուրբ Պատարագ (ուղիղ հեռարձակում)

9:00
10:00
Գործք 2:1-21; Յովհաննէս 14:25-31

Ընթերցումներ

PRAYER ON THE DAY F HOLY CONSOLATION

PLEASE PRAY FOR OUR SICK
Alexander Adajian
Saro Anbarchian
Andre, Servant of God
Naringul Caliscan
Carolyn Conger
Veronica Dadourian
Sam Davidson
Seda Dilanjian
Rick Gergerian
Vartges Goorji

Hoyle Green
Michael Green
Nargez Hamayak
Fred Harburg
Robert Lapointe
Cassandra Mitchell
Varvara Movsesyan
Joy Nazarian
Shirley Omartian
Dn. Hagop Papazian

Nanci Perkhaus
Sofia Petrosyan
Antony Puckett
Virgie Jandegian
Saskowski
Surpik Simon
Vigen Ter-Avakian
Milan Thakkar
Terre Tuzzolino
Kary Valenziano
Carla Ziegler
If you know of anyone that needs our special prayers, please call the church
office (847) 864-6263 or Der Hovhan (847) 644-7389 so that their names can be
included on this list or if a name should be removed.
ST. JAMES ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH
PRAYER OF INTERCESSION TO ALL SAINTS FOR HEALING
WEDNESDAY, JUNE 3 at 8:30 pm
Live stream

ST. JAMES ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH
GEERAGAMTEETS. VESPERS
SATURDAY, JUNE 6 at 5:00 pm

FEAST OF THE PENTECOST

The Feast of the Pentecost is the commemoration of the descent of the
Holy Spirit upon the Apostles on the fiftieth day following the Feast of the
Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ. The Armenian Church
celebrates this feast fifty days following Easter Sunday.
The Holy Spirit is one of the three persons of the Holy Trinity coexisting
with and equal to the Holy Father and the Holy Son. During His earthly
life and ministry, Christ spoke to the Apostles about the coming of the
Holy Spirit. Recording the words of Christ, St. John wrote, “The
Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, will
teach you everything and make you remember all that I have told you”
(14:26).
The descent of the Holy Spirit is described in the Acts of the Apostles:
“When the day of the Pentecost came, all the believers were gathered
together in one place. Suddenly there was a noise from the sky which
sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where
they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire that
spread out and touched each person there. They were all filled with the
Holy Spirit and began to talk in other languages, as the Spirit enabled them
to speak” (2:1-4).
In the Book of Acts, St. Luke further records the names of various
countries where the apostles traveled and the names of men from those
countries who were surprised when each heard his native language spoken.
Among the mentioned places are Mesopotamia, Judea and Cappadocia
(Acts 2:9). Two of the saints of the Universal Church, both of Roman
origin, Tertullian and Augustine, wrote that the word “Armenia” should
possibly be substituted instead of “Judea” as it is more logical that
Armenia would be mentioned among those “foreign” countries given that
the apostles were living in Judea. Moreover, with regards to geographical
position, Armenia was situated between Mesopotamia and Cappadocia.
Therefore, the people living in Armenia may have been among the first
witnesses of the gifts of the Holy Spirit.
Among the Armenian Church songs and hymns, two are dedicated
specifically to the Feast of the Pentecost: “The Sent Dove” (referring to
the Holy Spirit in the form of a dove that descended upon Christ during
His Baptism) and the “Indivisible Trinity.” These are sung during the
Morning Service on this feast day. Also, during the Evening Service,
Andastan, the rite of the blessing of the four corners of the world, is
conducted. It is during this service that a prayer written by the 12th century
Armenian Church father Nersess of Lambron is read.

In Christianity, the concept of Divine Grace is related to the Holy Spirit:
Each virtue is a Divine Grace granted to the faithful by the Holy Spirit.
Thus, ascribing any virtue to one’s own self and not to God is a grave sin
and leads to another sin, pride. Hence, commemoration of the Pentecost is
also an appeal to the faithful to avoid pride and instead use the Divine
Graces for righteous purposes and moral goals.
One of the four seasonal fasting periods observed by the Armenian
Apostolic Church is the fasting period preceding the beginning of summer.
This fasting period, as well as the other ones proceeding the other seasons
of the year, is not meant as preparation for any feast. According to
tradition, the summer fast is called Elijah’s fast as it coincides with the
Feast of Commemoration of the Prophet Elijah next Sunday.
ANCIENT CEREMONY OF GENUFLEXION
One characteristic of the Feast of the Pentecost in the Armenian Church
and all other ancient Eastern Churches is the ceremony of Genuflexion or
kneeling down. After the festivities of Easter are completed on Pentecost
Sunday, the Church resumes its normal cycle of fasting on Wednesdays
and Fridays. In addition, the prohibition against kneeling down in prayer
and penance is lifted. In fact, the churches celebrate this by ceremonially
inviting the faithful to bend the knee for the first time since Easter.
In the Armenian tradition, this ceremony takes place during Badarak
(Divine Liturgy). The celebrant interrupts the Eucharistic Prayer and reads
three prayers by St. John Chrysostom that come to us from the ancient
liturgy of Jerusalem. Each prayer is addressed to one of the three entities
of the Holy Trinity: the Father, the Son and the Holy Spirit.

FEAST OF PENTECOST
According to the New Testament book of the Acts of the Apostles, the
disciples were gathered in the upper room on the Jewish feast of Pentecost
some time after Jesus' resurrection.
Suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it
filled all the house where they were sitting. And there appeared to them

tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. And they
were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as
the Spirit gave them utterance. --Acts 2:2-4
A DAY AND A SEASON
"Pentecost" means fifty days in Greek. It refers both to the fiftieth day
after Easter, and also to that entire season of fifty days. The 8th century
Armenian Church father and theologian St. John of Otzun says that during
the fifty days of Pentecost, "every day is Sunday." By this he means that
every day is a day to celebrate the Easter mystery of Christ risen and
active among us. There should be no fasting and no kneeling down
because these are penitential rites which are not compatible with the joy of
Easter.
ST. JOHN CHRYSOSTOM
The three Pentecost Prayers are attributed to the great orator and
theologian of the early church, St. John Chrysostom ("the golden
mouth"; Vosgeperan) who was enormously influential in the theology and
liturgy of the Armenian Church. A priest born in Antioch, he became
Bishop of Constantinople in the late fourth century. He died in exile in
western Armenia. Other traditions attribute the prayers to St. Basil the
Great of Caesarea, another great saint of the fourth-century.
In most eastern churches the Ceremony of Genuflexion has a penitential
theme: kneeling down is seen as a sign of sinfulness and unworthiness. In
the Armenian Church, however, the three prayers to the Holy Trinity
portray genuflexion on Pentecost is an act of adoration and worship. We
kneel down before God to commemorate the descent of the Spirit on the
Apostles on the first Pentecost day.
PENTECOST AND BAPTISM
In the Armenian Church a newly-baptized child, having been immersed in
the water and anointed with the sacred oil, is taken up the steps of the altar
by the priest and with him bows down "before the holy altar, and before
the holy sanctuary, and before the holy font." The Armenian prayers of
genuflexion recall this act of adoration at baptism and can be understood
as a renewal of divine gifts received at baptism.
The great scholar of Armenian Christianity, the Benedictine monk Charles
Athanase Renoux has theorized that the Armenian version of the three
Pentecost Prayers and Byzantine version are based on a common model
which evolved differently in the two liturgical realms.
Bishop Daniel Findikyan

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ (ՊԵՆՏԵԿՈՍՏԵ)

Առաքյալների վրա Սբ. Հոգու իջման հիշատակության Տոնն է, որ
տեղի է ունեցել Սբ. Հարության հիսուներորդ օրը: Այդ պատճառով էլ
Հոգեգալուստը միշտ տոնում են Զատիկից հիսուն օր հետո: Սբ.
Հոգին Սբ. Երրորդության երեք անձերից մեկն է, համագո եւ
հավասար Հորը եւ Որդուն: Քրիստոս Իր երկրային գործունեության
ընթացքում առաքյալների հետ խոսել էր Սբ. Հոգու գալստյան մասին.
«Իսկ Մխիթարիչը` Սբ. Հոգին, որին Հայրը կուղարկի Իմ անունով,
Նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի եւ ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ Ես
ասացի ձեզ» (Հովհ. 14:26):
Սբ. Հոգու գալուստը նկարագրված է Գործք Առաքելոցում. «Երբ
Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ, միատեղ էին: Եւ
հանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն` սաստիկ հողմից եկած ձայնի
նման. և լցրեց այն տունը: Եւ նրանց երեւացին բաժանված լեզուներ`
նման բոցեղեն լեզուների, որոնք նստեցին յուրաքանչյուրի վրա: Եւ
բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով,
ինչպես որ Սուրբ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս» (Գործք 2:1-4):
Աստվածաշնչյան այս հատվածում նշվում են տարբեր երկրների
անուններ, որտեղից եկածները զարմանում են` յուրաքանչյուրն իր
հարազատ լեզուն լսելով: Հիշատակված տեղանունների թվում են
նաեւ Միջագետքը, Հրեաստանը եւ Գամիրքը (Գործք 2:9):
Եկեղեցական սուրբ հայրերից Տերտուղիանոսն ու Օգոստինոսը
պնդում են, որ ավելի ճիշտ կլինի Հրեաստան բառը փոխարինել
Հայաստան բառով, քանի որ ավելի տրամաբանական է, որ օտար
երկրների շարքում նշված լինի Հայաստանը: Բացի այդ,
աշխարհագրական առումով Միջագետքի և Գամիրքի միջև գտնվում
է Հայաստանը:
Հետեւաբար` այս նշանավոր իրադարձությանն ականատես են եղել
նաև հայերը: Հայ Առաքելական Եկեղեցում Հոգեգալստյան
շարականներից են «Առաքելոյ աղաւնոյ» (Սբ. Հոգին աղավնու
տեսքով իջել է Հիսուս Քրիստոսի մկրտության ժամանակ) եւ
«Երրորդութիւն անբաժանելի» շարականները, որոնք երգվում են
առավոտյան
ժամերգության
ընթացքում:
Իսկ
երեկոյան
ժամերգությունում կատարվում է անդաստանի արարողություն և
ընթերցվում 12-րդ դարի Հայ եկեղեցու հայրերից Ներսես
Լամբրոնացու այս առթիվ գրված աղոթքը:
Քրիստոնեական Եկեղեցում շնորհի վարդապետությունը կապված է
Սբ. Հոգու հետ: Ըստ այդ վարդապետության՝ յուրաքանչյուր
առաքինություն աստվածային պարգև է, որ տրվում է
հավատացյալին Սբ. Հոգուց, և որևէ առաքինության վերագրումը
սեփական անձին և ոչ թե Աստծուն, հպարտության տանող մեծ մեղք

է: Հետևաբար, Հոգեգալստի հիշատակումը նաև կոչ է յուրաքանչյուր
հավատացյալին` հպարտությունից խուսափել և աստվածային
շնորհներով միայն բարի գործեր կատարել: Երկուշաբթիից սկսվում է
Եղիական պահքը:
ԵՂԻԱԿԱՆ ՊԱՀՔ

Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից սահմանված տարվա չորս
եղանակի պահքերից սա ամառնամուտի շաբաթապահքն է: Ինչպես
մյուս եղանակների պահքերը, Եղիական պահքը ևս եկեղեցական
որեւէ տոնի պատրաստություն չէ: Ըստ ավանդության` Եղիական է
կոչվում միայն այն պատճառով, որ նախորդում է շաբաթապահքի
հաջորդ կիրակիին` Եղիա մարգարեի հիշատակության տոնին:
Ամառվա այս պահքն սկսվում է Հոգեգալստյան կիրակիի հաջորդ օրը
(պահքի բարեկենդանը` Հոգեգալստյան կիրակի): Զատկի օրվա
փոփոխման հետ պահքի սկիզբը կարող է փոփոխվել մայիսի 11-ից
մինչև հունիսի 14-ն ընկած ժամանակահատվածում: Մյուս
եղանակների պահքերի նման, այս պահքը ևս տեւում է 5 օր`
երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ:
MIDDAY HYMN
For Pentecost Mode 3
The One who springs forth perpetually,
since the beginning, distinctly with the Son,
the Lordly Holy Spirit,
was poured down mightily from heaven this day,
filling all those in the company of the Apostles.
Let us bless and bow down to him.
The One without beginning and always with the Self-existent,
the Holy Spirit, inseparably consubstantial and co-creator with the Son,
was preached in fiery, distinct languages this day,
bringing the nations to the light
by distributing diverse gifts to them.
Let us bless and bow down to him.
The One who created the creatures by brooding over the waters,
inseparable from the Father and the Son,
the equally sovereign Holy Spirit,
regenerated all nations this day
by the living water gushing forth from Jerusalem.
Let us bless and bow down to him.
(translated by Very Rev. Fr. Daniel Findikyan)

READINGS OF THE WEEK
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Romans 1:1-17; Matthew 14:25-31
Romans 1:18-25; Matthew 8:5-13
Romans 2:2-11; Matthew 8:18-27
Romans 2:12-24; Matthew 8:28-34
Romans 2:25-3:9; Matthew 9:1-8
Jeremiah 1:1-10 Jeremiah 38:1-13; 2 Peter 5:16-20;
Matthew 2:16-18

FEASTS
May 31
May 31
June 1-5

Pentecost
Eve (Paregentan) of the Fast of the Prophet Elijah
Fast of the Prophet Elijah

NAME DAY CELEBRATIONS
Whenever you know a friend or loved one whose Name Day/Feast Day is
soon to be celebrated, honor the person by presenting them with a lit
candle saying, "Anoonovut abrees" or "Anoonovut dzeranas" ("May you
grow old with your name"). Or you can simply say, “Happy Name Day!”
NAME DAYS celebrated this week: Kalust, Aghavnee, Grace, Shnorhk,
Mkhitar (May 31)

SCRIPTURE READINGS

Գործք առաքելոց 2:1-21
1Երբ Պենտեկոստէի տօնը հասաւ, բոլորն ալ միաբան՝ մէկ տեղ
էին: 2Յանկարծ շառաչ մը եղաւ երկինքէն՝ սաստկաշունչ հովի մը
ձայնին պէս, ու լեցուց ամբողջ տունը՝ ուր նստած էին: 3Եւ բաժնուած
լեզուներ երեւցան իրենց՝ որպէս թէ կրակէ, ու հանգչեցան անոնցմէ
իւրաքանչիւրին վրայ: 4Բոլորն ալ լեցուեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան
խօսիլ ուրիշ լեզուներով, ինչպէս Հոգին իրենց խօսիլ կու տար:
5Երուսաղէմ բնակող Հրեաներ կային, բարեպաշտ մարդիկ՝ երկինքի
տակ եղած ամէն ազգէ: 6Երբ այս ձայնը եղաւ, բազմութիւնը
համախմբուեցաւ ու շփոթեցաւ, որովհետեւ կը լսէին թէ անոնք կը
խօսէին իրենցմէ իւրաքանչիւրին սեփական բարբառով: 7Բոլորն ալ
զմայլած էին եւ կը զարմանային՝ իրարու ըսելով. «Ահա՛ ասոնք բոլորն
ալ՝ որ կը խօսին, միթէ Գալիլեացի չե՞ն: 8Ուրեմն ի՞նչպէս կը լսենք՝ մեր
իւրաքանչիւրին սեփական բարբառով, այն երկրին՝ որուն մէջ ծնած
ենք. 9Պարթեւներ, Մարեր ու Եղամացիներ, եւ անոնք որ կը բնակին
Միջագետքի,
Հրէաստանի,
Կապադովկիայի,
Պոնտոսի,
Ասիայի, 10Փռիւգիայի, Պամփիւլիայի ու Եգիպտոսի մէջ, եւ Կիւրենէի
մօտ՝ Լիպիայի կողմերը, նաեւ Հռոմէն գաղթած Հրեաներ ու
նորահաւատներ, 11Կրետացիներ եւ Արաբներ, կը լսենք թէ անոնք կը
խօսին
Աստուծոյ
մեծամեծ
գործերուն
մասին՝
մե՛ր
լեզուներով»: 12Բոլորն ալ զմայլած էին, ու տարակուսած՝ կ՚ըսէին
իրարու. «Ի՞նչ կրնայ ըլլալ ասիկա»: 13Ոմանք ալ ծաղրելով կ՚ըսէին.
«Անոնք լի են անոյշ գինիով»: 14Բայց Պետրոս կանգնեցաւ
տասնմէկին հետ, բարձրացուց ձայնը եւ ըսաւ անոնց. «Ո՛վ
Հրէաստանցիներ, ու դուք բոլորդ՝ որ կը բնակիք Երուսաղէմ, սա՛
գիտցէ՛ք եւ մտի՛կ ըրէք իմ խօսքերս. 15որովհետեւ ասոնք ո՛չ թէ
արբեցած են՝ ինչպէս դուք կ՚ենթադրէք, քանի դեռ օրուան երրորդ
ժամն՝՝ է, 16հապա ասիկա ա՛յն է՝ որ ըսուեցաւ Յովէլ մարգարէին
միջոցով. 17“Վերջին օրերը,- կ՚ըսէ Աստուած,- իմ Հոգիէս պիտի
թափեմ ամէն մարմինի վրայ, եւ ձեր որդիներն ու աղջիկները պիտի
մարգարէանան, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, ու
ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն: 18Իմ ծառաներուս եւ
աղախիններուս վրայ ալ այդ օրերը իմ Հոգիէս պիտի թափեմ, ու
պիտի մարգարէանան: 19Վերը՝ երկինքը՝ սքանչելիքներ ցոյց պիտի
տամ, եւ վարը՝ երկիրը՝ նշաններ, արիւն, կրակ ու ծուխի մառախուղ.
20արեւը պիտի փոխուի խաւարի, եւ լուսինը՝ արիւնի, դեռ Տէրոջ մեծ
ու երեւելի օրը չեկած: 21Եւ ո՛վ որ կանչէ Տէրոջ անունը՝ պիտի
փրկուի”:

Յովհաննէս 14: 25-31
25Այս բաները խօսեցայ ձեզի, քանի դեռ կը մնամ ձեր քով: 26Բայց
Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրը պիտի ղրկէ իմ անունովս,
անիկա՛ պիտի սորվեցնէ ձեզի ամէնը, եւ ինչ որ ըսի ձեզի՝ պիտի
յիշեցնէ ձեզի: 27Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի, ի՛մ խաղաղութիւնս
կու տամ ձեզի. ես չեմ տար ձեզի ա՛յնպէս՝ ինչպէս աշխարհը կու տայ:
Ձեր սիրտը թող չվրդովի ու չերկնչի: 28Լսեցիք թէ ըսի ձեզի. “Ես
կ՚երթամ, բայց դարձեալ պիտի գամ ձեզի”: Եթէ սիրէիք զիս, պիտի
ուրախանայիք՝ որ ես կ՚երթամ Հօրը քով, որովհետեւ իմ Հայրս ինձմէ
մեծ է: 29Եւ այժմէն՝ դեռ չեղած՝ ըսի ձեզի, որպէսզի երբ ըլլայ՝
հաւատաք: 30Ա՛լ շատ պիտի չխօսիմ ձեզի հետ, որովհետեւ այս
աշխարհի իշխանը կու գայ. բայց ո՛չ մէկ հեղինակութիւն ունի իմ
վրաս: 31Սակայն աշխարհը թող գիտնայ թէ ես կը սիրեմ Հայրը, եւ
կ՚ընեմ ա՛յնպէս՝ ինչպէս Հայրը պատուիրեց ինծի: Ոտքի՛ ելէք, երթա՛նք
ասկէ:
Acts of the Apostles 2:1-21
1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one
accord in one place. 2 And suddenly there came a sound from heaven as of
a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. 3
And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat
upon each of them. 4 And they were all filled with the Holy Ghost, and
began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. 5
And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every
nation under heaven. 6 Now when this was noised abroad, the multitude
came together, and were confounded, because that every man heard them
speak in his own language. 7 And they were all amazed and marvelled,
saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilaeans? 8
And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? 9
Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and
in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia, 10 Phrygia, and
Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers
of Rome, Jews and proselytes, 11 Cretes and Arabians, we do hear them
speak in our tongues the wonderful works of God. 12 And they were all
amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this? 13
Others mocking said, These men are full of new wine. 14 But Peter,
standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye
men of Judaea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you,
and hearken to my words: 15 For these are not drunken, as ye suppose,
seeing it is but the third hour of the day. 16 But this is that which was
spoken by the prophet Joel; 17 And it shall come to pass in the last days,
saith God,I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and

your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and
your old men shall dream dreams: 18 And on my servants and on my
handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall
prophesy: 19 And I will shew wonders in heaven above, and signs in the
earth beneath; blood, and fire, and vapour of smoke: 20 The sun shall be
turned into darkness, and the moon into blood, before that great and
notable day of the Lord come: 21 And it shall come to pass, that
whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.
John 14: 25-31
25“These things I have spoken to you while I am still with you. 26But the
Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will
teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to
you. 27Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world
gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be
afraid. 28You heard me say to you, ‘I am going away, and I will come to
you.’ If you loved me, you would have rejoiced, because I am going to the
Father, for the Father is greater than I. 29And now I have told you before it
takes place, so that when it does take place you may believe. 30I will no
longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no
claim on me, 31but I do as the Father has commanded me, so that the
world may know that I love the Father. Rise, let us go from here.

CELEBRATING GRADUATES OF 2020
If you have a graduate in your family or know of
someone who is graduating, please send us their
information.
If you are a graduate, please submit the school you
are graduating from, the school you will be attending (if
applicable), course of study (if applicable), degree
earned and future plans.
We are planning a celebration (format to be determined) on June 14. Call or email the Church office before June 10.

MEMBERSHIP
Many parishioners have told us that they would appreciate reminders about
membership dues. So, this is our first reminder of the year! Please take a look at
your checkbook or other records. If you have not yet submitted your
membership dues for 2020, now is a great time to send in your 2020 St. James
membership dues. Annual membership dues are $125 per person; $100 per
person over 65; $30 for students.
There are two easy ways to submit your membership dues. The first way is by
check, made out to St. James Armenian Church.
It’s also easy to send your membership dues or steeple contribution via St. James
website www.stjamesevanston.org
Thank you for helping our church to keep its memberships rolls up to date!

UPDATE YOUR CONTACT INFORMATION
Dear Parishioners,
We are updating our contact lists and need your assistance. Please complete the
online form on our website www.stjamesevanston.org so that we can ensure we
have your current information. Please complete the form even if you previously
provided this information as it will help us consolidate the various lists that are
maintained and improve overall communication to you about Church services,
ministries, and activities.
This information will be kept confidential and will not be shared.
Should you have any questions,
at office@stjamesevanston.org.
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PLEASE RECYCLE THIS BULLETIN
St. James Church is committed to Creation care. Please recycle this bulletin.
Thank you!

