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1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 1.18-24 

18Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ կը կորսուին, 

իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ զօրութիւնն է:19Որովհետեւ 

գրուած է. «Իմաստուններուն իմաստութիւնը պիտի կորսնցնեմ, ու խելացիներուն 

խելքը պիտի ջնջեմ»:20Ո՞ւր է իմաստունը, ո՞ւր է դպիրը, ո՞ւր է այս աշխարհի 

վիճաբանողը. միթէ Աստուած չյիմարացո՞ւց այս աշխարհի իմաստութիւնը: 

21Արդարեւ՝ քանի աշխարհը իր իմաստութեամբ չճանչցաւ Աստուած՝ անոր 

իմաստութեան մէջ, Աստուած բարեհաճեցաւ քարոզութեան յիմարութեամբ փրկել 

անո՛նք՝ որ կը հաւատան. 22որովհետեւ Հրեաները նշան կը պահանջեն, եւ Յոյները 

իմաստութիւն կը փնտռեն, 23իսկ մենք կը քարոզենք խաչեալ Քրիստոսը, 

գայթակղութիւն՝ Հրեաներուն, ու յիմարութիւն՝ Յոյներուն. 24բայց անոնց որ 

կանչուած են, թէ՛ Հրեաներուն եւ թէ Յոյներուն, Քրիստոսը՝ Աստուծոյ զօրութիւնը եւ 

Աստուծոյ իմաստութիւնը 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 24.27-36 

27Քանի որ ինչպէս փայլակը կ՚ելլէ արեւելքէն ու կ՚երեւնայ մինչեւ արեւմուտք, 

ա՛յնպէս պիտի ըլլայ մարդու Որդիին գալուստը: 28Որովհետեւ ո՛ւր որ դիակ 

կայ, հո՛ն պիտի հաւաքուին արծիւները»: 29«Եւ այդ օրերու տառապանքէն 

անմի՛ջապէս ետք՝ արեւը պիտի խաւարի ու լուսինը պիտի չտայ իր փայլը. աստղերը 

պիտի իյնան երկինքէն, երկինքի զօրութիւնները պիտի սարսին, 30եւ ա՛յն ատեն 

մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւնայ երկինքի մէջ: Այն ատեն երկրի բոլոր տոհմերը 

պիտի հեծեծեն, ու պիտի տեսնեն մարդու Որդին՝ որ կու գայ երկինքի ամպերուն վրայ, 

զօրութեամբ ու մեծ փառքով: 31Եւ ան պիտի ղրկէ իր հրեշտակները բարձրաձայն 

փողով, ու պիտի հաւաքեն իր ընտրեալները չորս հովերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ 

միւս ծայրը»: 32«Թզենիէ՛ն սորվեցէք առակ մը. երբ անոր ոստերը կակուղնան եւ 

տերեւները ցցուին՝ կը հասկնաք թէ ամառը մօտ է: 33Նո՛յնպէս դուք՝ երբ տեսնէք այս 

բոլոր բաները, գիտցէ՛ք թէ մօտ է՝ դռներուն քով: 34Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ 

ձեզի. “Այս սերունդը պիտի չանցնի, մինչեւ որ այս բոլոր բաները ըլլան”: 35Երկինք ու 

երկիր պիտի անցնին, բայց իմ խօսքերս բնա՛ւ պիտի չանցնին»: 

36«Իսկ այդ օրն ու ժամը՝ ո՛չ մէկ մարդ գիտէ, ո՛չ ալ երկինքի հրեշտակները, հապա՝ 

միա՛յն իմ Հայրս: 

http://biblehub.com/1_corinthians/1-18.htm
http://biblehub.com/1_corinthians/1-19.htm
http://biblehub.com/1_corinthians/1-20.htm
http://biblehub.com/1_corinthians/1-21.htm
http://biblehub.com/1_corinthians/1-22.htm
http://biblehub.com/1_corinthians/1-23.htm
http://biblehub.com/1_corinthians/1-24.htm
http://biblehub.com/matthew/24-27.htm
http://biblehub.com/matthew/24-28.htm
http://biblehub.com/matthew/24-29.htm
http://biblehub.com/matthew/24-30.htm
http://biblehub.com/matthew/24-31.htm
http://biblehub.com/matthew/24-32.htm
http://biblehub.com/matthew/24-33.htm
http://biblehub.com/matthew/24-34.htm
http://biblehub.com/matthew/24-35.htm
http://biblehub.com/matthew/24-36.htm
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/-A_revision_of_the_Bucharest_Bible_of_1688_by_the_printer,_Samui`lu?_Klain,_a_monk_of_the_Monastery_of_Blaj.-_-_Upper_cover_(c66i5).jpg&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-A_revision_of_the_Bucharest_Bible_of_1688_by_the_printer,_Samui`lu?_Klain,_a_monk_of_the_Monastery_of_Blaj.-_-_Upper_cover_(c66i5).jpg&docid=7s_dqIUoIlmVFM&tbnid=yUwEOuLDEtg8bM:&vet=1&w=2314&h=3072&bih=653&biw=1391&ved=2ahUKEwjm4qPyk8_cAhVhkuAKHbWACi4QxiAoAnoECAEQFg&iact=c&ictx=1


 

1 Corinthians 1.18-24 

18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us 
which are saved it is the power of God. 19 For it is written, I will destroy the wisdom 
of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. 20 Where 
is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God 
made foolish the wisdom of this world? 21 For after that in the wisdom of God the 
world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to 
save them that believe. 22 For the Jews require a sign, and the Greeks seek after 
wisdom: 23 But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and 
unto the Greeks foolishness; 24 But unto them which are called, both Jews and 
Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God 

Matthew 24.27-36 

27 For as the lightning comed out of the east, and shined even unto the west; so 
shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, 
there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of 
those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and 
the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 
30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all 
the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the 
clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with 
a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four 
winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; 
When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is 
nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, 
even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all 
these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall 
not pass away. 36 But of that day and hour knowed no man, no, not the angels of 
heaven, but my Father only. 
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    Հոգեւոր Հովիւի Պատգամը 

   
«Ապաւինեցաք ի խաչ քո Արարիչ յաւիտենից, 

որ ետուր մեզ պահապան յաղթող ընդդէմ թշնամւոյն. 
աղաչեմք սուաւ Փրկիչ պահպանեայ զանձինս մեր» 
(Շարականագիր) 
 
Սիրելի հայորդիներ ի Տէր Յիսուս Քրիստոս,  
Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին իր օրացոյցին մէջ 
Սուրբ Խաչին նուիրուած ունի չորս տօներ՝ Գիւտ Խաչի, 
Երեւումն Սուրբ Խաչի, Վարագայ Սուրբ Խաչի եւ 
Խաչվերաց: 

Խաչի գիւտի (գտնուելու) տօնը կը նշուի Հոկտեմբեր 26-ի մերձակայ Կիրակի 
օրը, այս տարի Հոկտեմբերի 28-ին: 

Շարականագիրը Գիւտ Խաչին նուիրուած այս շարականին մէջ կը շեշտէ 
Սուրբ Խաչին պահպանիչ զօրութիւնը ընդդէմ չարի: 

Խաչին գիւտը տեղի ունեցաւ երկու անգամ՝ I-ին եւ IV-րդ դարերուն: 

Այս թիւով կը ներկայացնենք Խաչի Երկրորդ Անգամ Գտնուելուն 
Դէպքը: 

Երբ Խաչը երկրորդ անգամ գտնուեցաւ 

313 թ. Միլանի հրովարտակով Հռոմէական կայսրութեան տարածքին մէջ 
քրիստոնեաներուն արտօնութիւն կը տրուի իրենց կրօնը ազատ դաւանելու: 
Երուսաղէմը կը դառնայ ուխտավայր, եւ ամէն կողմէ կու գան սրբազան 
վայրերը տեսնելու:Կոստանդիանոս կայսրին մայրը`Հեղինէն, շատ 
բարեպաշտ կին էր, եւ Աստուած անորն մեծ պատիւի արժանացուց:  Օր մը 
տեսիլքի ձեւով Աստուած յայտնուեցաւ անոր եւ ըսաւ. «Գնա՛, գտի՛ր 
Քրիստոսի Խաչափայտը եւ այդ վայրին մէջ տաճար կառուցէ՛»: Հեղինէ 
թագուհին 327թ-ին կու գայ Երուսաղէմ եւ մեծ ջանքեր գործադրելով`կը 
ցանկանայ գտնել Քրիստոսի Խաչը: Խաչափայտին տեղը յայտնի էր միայն 
Յուդա անունով  Հրեայի մը, որ իր նախնիներուն գրաւոր 
աւանդութիւններէն գիտէր խաչերուն թաղման վայրը: Սկիզբը ան 
կ'ընդիմանայ եւ վեց օր ցամքած ջրհորի յատակը քաղցած մնալէ ետք, ի 
վերջոյ, ցոյց կու տայ խաչերուն թաղման տեղը: Փորելով`անոնք կը հանեն 
աղբի տակէն, ուր կը գտնուի նաեւ Պիղատոսի հրամանով Յիսուսին 
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գլխավերեւը ամրացուած եռալեզու տախտակը, որ սակայն, պոկուած էր 
խաչէն: Քրիստոսի խաչը կ'որոշուի կատարուած հրաշքներու շնորհիւ. 
Խաչափայտին հպումէն կը կենդանանայ  մեռած  պատանի մը  եւ 
հիւանդութիւններէն կը  բժշկուի մահամերձ  կին մը: Այդ հրաշքներու 
ազդեցութեամբ շատերը քրիստոնէութիւն կ'ընդունին, որոնց մէջ նաեւ 
Յուդան, որ հետագային կը նահատակուի Քրիստոսի անուան համար: Այդ 
ժամանակ Երուսաղէմի Կիւրեղ եպիսկոպոսը կը բարձրացնէ Ս. Խաչը ի 
երկրպագութիւն հաւատացեալներու: Հեղինէ թագուհիին կողմէ 335թ-ին 
Գողգոթայի մէջ կը կառուցուի Ս. Յարութիւն տաճարը, ուր կը կանգնեցուի 
Քրիստոսի Խաչը: 

Սուրբ Խաչը ընդունելով որպէս փրկութեան եւ յաղթութեան նշան՝ 
իւրաքանչիւր Քրիստոնեայ Ս. Գրիգոր Տաթեւացիի խօսքերով կը դիմէ 
Խաչեալին՝ ըսելով. «Երբ լուսաւոր ամպերու վրայ երեւաս Հօր փառքով, Քու 
խաչը մեզի ապաւէն թող ըլլայ, Տէ՛ր Յիսուս: Այն ժամանակ մենք՝ Քեզի 
ապաւինածներս, չենք ամչնար, այլ Քու մեծ զօրութեամբ, որպէս լոյսի 
որդիներ, կը բերկրինք Քու աջ կողմդ: Ամէն»: 

 

Օրհնութեամբ՝ 

Տէր Դաւիթ քահանայ Մարգարեան 
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         ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
 
 

       ԱՂՕԹՔ ՃԱՄԲՈՐԴԵԼԷՆ ԱՌԱՋ 
 

     

      
Տէ՜ր, խաղաղութեան ճամբաներուն մէջ պահէ 
մեր քայլերը: Տէ՜ր, ուղղէ եւ առաջնորդէ՝ մեզ եւ 
բոլոր քեզի հաւատացողները, որպէսզի դէպի 

խաղաղութիւն եւ յաւիտենական կեանք 
երթանք: 

Կեանքի առաջնորդող եւ խաղաղութիւն 
պարգեւող մեր Աստուածը, Քրիստո՜ս, դո՜ւն 

առաջնորդէ մեզ, որպէսզի արդարութեան  քու 
ճամբաներէդ քալենք եւ քու ողորմութեամբդ 

հասնինք կեանքի եւ փրկութեան 
նաւահանգիստը. որովհետեւ դուն ես մեր 

օգնականը եւ փրկիչը: Քեզի՜ կը վայելեն փառքը, 
իշխանութիւնն ու պատիւը, այժմ եւ  միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: 
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PRIÈRE AVANT DE PARTIR EN VOYAGE 

Ô Seigneur, dirige et conduis nos âmes et les 

âmes de tous les fidèles, et fais-les marcher 

dans la justice vers la vie éternelle. 

Ô Christ, notre Dieu, cr.ateur de la vie et 

donneur de paix, conduis-nous afin que nous 

puissions marcher dans ta justice et parvenir 

au port de la vie et du salut en paix, par la 

grâce de ta miséricorde. Parce que tu es notre 

soutien et notre Sauveur, et à toi reviennent la 

gloire, la puissance et l’honneur, maintenant et 

toujours, et dans l’éternité de l’éternité. Amen. 
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Ր 

 
Եկեղեցական Տօնացոյց Յառաջիկայ Շաբթուան  

        Feast de l’église pour la Semaine Prochaine 

Հոկտեմբեր –  Octobre 
 

29, Երկուշաբթի  - Տօն Սրբոցն Անաստասայ քահանային, Վարոսի, 

Թէոդիսեայ եւ որդւոց նորա եւ որք ընդ նմա կատարեցան: 

Lundi 29 – Fête des Saints prêtres Anasdase, Varos,  

Théotide et de leurs enfants qui oeuvrèrent avec eux 
 

                                 30, Երեքշաբթի - Տօն Սրբոց Հիպէրիքեանցն  

որք ի Սամոսատ կատարեցան  

Տօն Սրբոցն Սեւերիանոսի Սեբաստացւոյն, 
Բաբելայ ծերոյն  եւ 84 աշակերտաց  նորին: 

 
Mardi 30 - Fête des Saints Hibériques 

qui oeuvrèrent à Samosate 
 

31, Չորեքշաբթի – Պահք: 

Mercredi 31 - Jeûne. 
 

Նոյեմբեր /Novembre 

1, Հինգշաբթի - Տօն Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերան Հայրապետին: 

Jeudi 1 - Fête du Saint Patriarche Jean Chrysostome 
 

2, Ուրբաթ - Պահք: 

Vendredi 2 - Jeûne. 
 

3, Շաբաթ – Տօն Ամենայն Սրբոց Հնոց եւ Նորոց, յայտնից եւ անյայտից: 

Samedi 3 – Fête de Tous les Saints, anciens ou nouveaux,  

Connus et inconnus. 

 
 

 
 



 

 

ՏՕՆԵՐ 
 

Շաբաթ, 27 Հոկտեմբեր 2018 
 

Տասներկու  Ս. Վարդապետներու   

Յիշատակութեան Օր  
 

Ռեթէոսի, Դիոնիսիոսի, Սեղբեստրոսի, 
Աթանասի, Կիւրեղ Երուսաղէմացիի, 
Եփրեմ Խուրի Ասորիի, Բարսեղ 
Կեսարացիի, Գրիգոր Նիւսացիի, Գրիգոր 
Աստուածաբանի, Եպիփան Կիպրացիի, 
Յովհան Ոսկեբերանի եւ Կիւրեղ 
Ալեքսանդրացիի  
 

Այս հայրերը կամ վարդապետները եղած են առաքինի կեանքով ու 
նկարագրով հռչակուած անձնաւորութիւններ, որոնք եկեղեցւոյ կողմէ 
դասուած են սուրբերու կարգին եւ ճանչցուած որպէս 
Ընդհանրական Եկեղեցւոյ մեծ հայրեր, Սուրբ Գիրքի հեղինակաւոր 

մեկնիչներ, Քրիստոնէական հաւատքի 

ուղղափառ աւանդապահներ: Տասներկու վարդապետներու գործունէութեան 

կարեւորագոյն առանցքը ուղղափառ հաւատքի պահպանութիւնն ու 

անաղարտ փոխանցումն էր սերունդներուն: Քրիստոնէութեան հիմնադրման 

օրէն իսկ գոյութիւն ունեցած են հերետիկոսութիւններ, հերձուածներ, որոնց 

հետեւորդները, սխալ ընկալելով ու մեկնաբանելով Աստուծոյ խօսքը, 

յառաջացուցած ու զարգացուցած են թիւր պատկերացումներ եւ 
մոլար ուսմունքներ՝ կապուած Քրիստոնէական վարդապետութեան 

հիմնարար սկզբունքներու հետ: Բայց ի հակադրութիւն անոնց՝ եկեղեցւոյ 

տասներկու վարդապետները, ամբողջութեան մէջ ըմբռնելով 

աստուածային յայտնութիւնը, տուած են վարդապետական առանցքային 

դրոյթներու եւ սկզբունքներու ճշգրիտ մեկնութիւնը՝ ուղղափառութեան 
սահմաններուն մէջ զարգացնելով եկեղեցական 
աստուածաբանութիւնը: Տասներկու վարդապետներու դերն ու 
նշանակութիւնը այսօր առաւել քան երբեւէ անհրաժեշտ են 
մեր հասարակութեան համար, ուր որ ներթափանցած են Սուրբ Գիրքի 
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կամայական մեկնիչներ, որոնք Աստուծոյ խօսքի՝ իրենց ոչ ճիշտ 
ընկալումներն ու պատկերացումները պատուաստած են մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն մտայնութեան մէջ՝ հեռացնելով անոնց ո՛չ միայն իրական, 

ճշմարիտ փրկութեան ճանապարհէն, այլեւ մեր ազգային գիտակցութենէն, 
Աստուածաշունչ մատեանի ուղղափառ մեկնութեամբ 
ձեւաւորուած մտածողութենէն, անոնց հետ մէկտեղ  նաեւ՝ ազգային 

դիմագիծէն ու նկարագիրէն:  

Ուստի, այս տօնը մեզի համար եւս մէկ պատեհ առիթ է արժեւորելու մեր 

նախնիներուն թողած հարուստ ժառանգութիւնը` հաւատարիմ մնալով 

մեր Եկեղեցւոյ եւ Քրիստոսի Եկեղեցւոյ Ս. Հայրերուն լոյս հաւատքին: Հայ 

Առաքելական Ս. Եկեղեցին Տասներկու Ս. Վարդապետներուն խնկելի 

յիշատակը կը ոգեկոչէ Խաչվերացի Զ Կիրակիին յաջորդող շաբաթ օրը: 

  

 
 

 
Holidays  

 

Saturday, October 27, 2018  
Commemoration of the Twelve 
Archimandrites – Sts. Retheos, Dionisios, 
Selbestros, Athanas, Cyril of Jerusalem, 
Ephrem Khourie Assyrian, Vasil (Barsegh) of 
Caesaria, Gregory of Nyssa, Gregory the 
Theoloegian, Epiphan of Cyprus, John 
Chrysostom and Cyril  

Commemortaion of the Twelve Archimandrites – 
Sts. Retheos, Dionisios, Selbestros, Athanas, 
Cyril of Jerusalem, Ephrem Khourie Assyrian, Vasil (Barsegh) of 
Caesaria, Gregory of Nyssa, Gregory the Theoloegian, Epiphan of 
Cyprus, John Chrysostom and Cyril of Alexandria  
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Those Archimandrites (Holy Doctors) or Church Fathers (Hierotheus of 
Athens, Dionysius of Areopagite, Silverst of Rome, Athanasius of 
Alexandria, Cyril of Jerusalem, Ephraem the Syrian, Barsegh (Vasil) of 
Caesaria, Gregory of Nyssa, Gregory of Nyssa, Gregory the Theologian, 
Epiphanius of Cyprus, John Chrysostom and Cyril of Alexandria) have 
been famous for leading a pious 
and devote life and are 
considered to be the Fathers of 
the Universal Church, 
respectable interpreters of the 
Holy Bible and orthodox 
maintainers of the Christian 
Faith. 

The main goal of the twelve 
Church Fathers’ activity was 
maintenance and passing to the coming generations the orthodox faith 
Heresies and sects and their followers have existed since the existence 
of Christianity. They have falsely comprehended and interpreted the 
Word of God, have set forth and developed false and misleading 
teachings related to the fundamental principles of Christianity. In 
contrast to them, the twelve Church Fathers, comprehending the divine 
revelation in the whole, have provided the true interpretation of the 
doctrinal key points and principles and have developed ecclesiastical 
theology. 
The role of the twelve Church Fathers is at present especially important 
for our society, where various false interpreters of the Holy Bible have 
intruded. 

 
 
Sunday, October 28, 2018  

Feast of the Discovery of the Holy Cross 

The Feast of the Discovery of the Holy 
Cross is one of the four feasts dedicated 
to Christ’s Holy Christ. 
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In 327 AD Heghineh, the Mother of the Byzantine King Kostandianos, 
visits Jerusalem with the aim to search the holy Cross of the lord. A 
Jew, named Judas, helps the King’s mother to search the site where 
Christ was crucified – Golgotha. In the result of searches the wooden 
crosses of Christ and the two criminals crucified together with him are 
found. For recognizing the Lord’s Cross, the remains of a young man 
are put on the crosses in turn. On one of the crosses the young man 
rises to life and thus the Lord’s Cross is identified. After that miracle 
the Jew converts to Christianity and later becomes the Bishop Cyril of 
Jerusalem. After the discovery of the Holy Cross Heghineh renovates 
the Holy Places of Jerusalem and builds the Church of Holy 
Resurrection of Golgotha, where later the Lord’s cross is installed. 

The Armenian Apostolic Church celebrates the Feast of the Discovery 
of the Holy Cross on the Sunday during the period October 23-29. 
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 ԿԻՐԱԿԻ, 28 Հոկտեմբեր 2018 
 

 
 
 

 

TIKNANZ |AN}NA>OUMB 
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ՊԻՏԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒԻ 

ՏԻԿՆԱՆՑ  ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՐՁ ԱՆԴԱՄՈՒՀԻՆԵՐՈՒ 

ԱՆԹԱՌԱՄ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

 
:UNIKH GARIP:AN 

S&~I PHLKIN 
ISKOUFI FAXAR:AN 

FA|KOUFI  KOUTSOUX:AN 
ANNIK ADAM&{LOU 
SIRAN MANOUK:AN 

HLIX JA<Y:AN ARAP:AN 
<OU<AN BROUT:AN 

AR<AKO|S  MOURAT:AN 
LIUSI ":LJHQ:AN 

M:RS:THS SARA~:AN 
LIUSI GAMPOUR:AN 

XAROUFI FARMANTAR:AN 
%:P:QA JA<Y:AN 

WARDOUFI FAYIGEX:AN 
ARAQSI KRH|S <IRO|:AN 

SIUXAN HSSHN 
%&X JAJIK:AN 

ANNA P:TIR:AN-P:T:U:AN 
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MANNIK M:LIQ:AN 
MA|TA ZN^AL:AN 

ANGINH <AQAR:AN 
ANAFIT JAJHOS:AN 
AR”INH CILINKIR:AN 
F%I”SIMH QH<I<:AN 

LIUSI QHSJHQ:AN 
W:RGINH GRIGOR:AN 

SIRANO|< QH&RFAY:AN 
MAQROUFI MEKER:AN 

ARM:NOUFI M:LQON:AN 
ALIS P:TROS:AN 

S:DA KOUTSOUX:AN 
B:RKROUFI CH&MLHQYI&{LOU 

ALIS GARAGA< 
FA|KANO|< KHRIQ:AN 

M:LINH <IRIN:AN 
MAJILT GARIP:AN 
ARAQSI KAX:R:AN 

NATIA B&LAJ 

GOFARIK J:RX:AN 
ANAFIT MINAS&{LOU 
FA|KOUFI GAXAX:AN 
ՄԱՔՐՈՒՀԻ ԿՈՉԵԱՆ 

ԹԷՓՕՐԱ ԹԱԹՈՒԼԵԱՆ 
ԺՈՒՍԹԻՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆ 
ԱՐԱՔՍԻ ԳՕՃՈՅԵԱՆ 
ՄԱՐԻ ԳԱՒՈՒՔՃԵԱՆ 
ՍԻՐԱՆ ՍԻՄԻԹԵԱՆ 
ՎՐԷԺ ԴԱՌՊԱՍԵԱՆ 

ՔԸՄՔԸՄԵԱՆ 
ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՃԱՆՔՈՒԼ 
ԹԱԳՈՒՀԻ ՇԻՐԻՆԵԱՆ 

ՍՕՆԱ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ 
ԻՄԱՍՏՈՒՀԻ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ 

ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՐԷՆՍԷԼ 
 



 

 

 

 

 

Տիար Արի Գարաարթինեանի, 

Տիկ. Քէթի Քիրիաքիտիսի, 

Տիկ. Աֆրօտիթի Հալէբլիօղլուի, 

Տիար Նիքո Քիրիաքիտիսի, 

Տիկ. Էօժէնիա Նանասի, 

Օրդ. Աթինա Մանթիօղլուի, 

Օրդ. Քէթի Մանթիօղլուի, 

Օրդ. Էֆթիմիա Գարաարթինեանի, 

Տիար Քօսթա Քիրիաքիտիսի, 

Տիար Լուքաս-Արման Գարաարթինեանի, 

Տիար Բարասքեւաս-Այուաննիս Գարաարթինեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի  

իրենց սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝ 

 

ԱԹԻՆԱ 

ՕԶԱՆ ԳԱՐԱԱՐԹԻՆԵԱՆԻ 

(ATHINA OZAN KARAARTINYA N) 
մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 

ՇԱՀՆՈՒՐ ԱՐՄԱՆ 

ԳԱՐԱԱՐԹԻՆԵԱՆԻ 

(SHAHNUR ARMAN KARAARTINYAN) 
մահուան 15-րդ տարելիցին առիթով 
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Տիկ. Ռիդձա Աւետիսեանի եւ դուտրին՝ Հուռիի,, 

Տ. եւ Տիկ. Սիլվա եւ Միշէլ Լաֆէյի, 

Տ. եւ Տիկ. Լենա եւ Ճօն Սթիմսընի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի  

իրենց սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝ 

 

ՇԱՔԷ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 

ԱԶԻՐԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(CHAKE & HAROUTIOUN AZIRIAN) 
Հոգիներուն ի հանգիստ 

Ինչպէս նաեւ՝ 

ԱԶԻՐԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ, ԵԱԼԸՆԸԶԵԱՆ  

ԵՒ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ 

(AZIRIAN, AVEDISSIAN, YALENEZIAN,  

& AVEDIKIAN FAMILIES) 
Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց 

հոգիներուն ի հանգիստ 
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Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedralof Montreal 
Donations of October 2018  

have been received with great appreciation 
 

 

 

                                

    CHURCH: 

Dr. Arto Demirjian $100, Mrs. Kaline Ortaaslan-Yorgantz $50. 
 

BAZAAR: 

Miss Shoushan Aroyan $20. 
 

“GOMIDAS” CHOIR 60th ANNIVERSARY: 
Mrs. Irma Basmajian, Mr. & Mrs. Nuran Cankul, Dr. Edouard Yeghiayan $250,  

Mr. & Mrs. Antranik & Armine Dulbinci $200, Mr. Vrej Nigogossian $1000, 
 Mr. & Mrs. Hazar & Hasmig Met, Mr. Majak Tosikyan, 

Mrs. Hilda Kepekci, Dr. & Mrs. Archavir & Nadya Gundjian,  
Mrs. Ani Tasan-Cioffi, Mr. Harutyunr Tasan, 

 Mr. & Mrs. Avedis & Arshaluys Djihanian $100. 
 

RENOVATION FUND: 
Mr. & Mrs. Krikor & Armine Kanar $1000. 

 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
THE LATE TELMA ECITYAN ANTEPYAN: 

Mr. & Mrs. Mihran & Yercanik Ecityan, Mr. Vrej Nigogossian $250, Varujan & Seta 
Artokun, Dr. & Mrs. Nurhan & Ani Ecityan, Mr. & Mrs. Serge & Tanya Ecityan $100, 
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Mrs. Alice Cicek, Mr. & Mrs. Arsen & Ayda Unlusoy, Mr. & Mrs. Hazar & Hasmig 
Met, Mr. & Mrs. Kevork Kalusyan, Mr. & Mrs. Roupen & Meline Arsever, Mr. & 

Mrs.Krikor Aslanian, Mrs. Chake Mamaganian $50, Mr. & Mrs. Hagop Gerikyan, 
Mr. & Mrs. Kevork & Hasmik Manguelian $40, Mr. & Mrs. Murat & Anahit 

Demirdogen, Mr. Asot Kasparyan, Mr. & Mrs. Ara Gerikyan, Mr. & Mrs. Murat & 
Zivart Takvorian, Mr. & Mrs. Suren & Natya Sirinian, Mr. & Mrs. Berdj & Emma 

Essen $30, Mrs. Pergruhi Meremetci, Mr. & Mrs. Garbis & Sylva Ferah $25, Mr. & 
Mrs. Dikran & Rima Derderyan, Mr. & Mrs. Mego & Chake Malkhassian $20. 

 

HOKEHANKISD: 
THE LATE YERVANT BICHAKEDJIAN: 

Mr. & Mrs. Asbed & Mirna Bajakian $50. 
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Website:     

www.saintgregory.ca 
 

Սիրելի հաւատացեալներ, 

Հաճոյքով կը տեղեկացնենք Ձեզի, թէ յետայսու կարելի է այցելել 

Եկեղեցւոյ Կայքէջը - Website www.saintgregory.ca,  

ուր պիտի գտնէք Եկեղեցւոյ վերաբերող լուրերը,  ձեռնարկներու 

վերաբերեալ տեղեկութիւնները, կատարել Ձեր սրտաբուխ 

նուիրատուութիւնները եւ օգտուիլ ընձեռուած այլ 

կարելիութիւններէն համացանցային դրութեամբ: 

Շնորհակալութիւն Ձեր աջակցութեան համար: 

 
Dear Parishioners, 

We are glad to inform you our Church’s newly developed  

Website: www.saintgregory.ca,  
where you will read the latest church news and events,  

meanwhile you can also make your online church donations and 
benefiting from other possibilities of our Website. 

 
Thank you for support! 

                                                                                   Parish Council 

      Ծխական Խորհուրդ   

http://www.saintgregory.ca/
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh9--OrvfcAhXMl-AKHRbzD3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DceQhKOeUV48&psig=AOvVaw00M8DiQUc37VejKtqD5_xr&ust=1534707750046254


 

Մեր Հաւատացեալներու Ուշադրութեան 
 
Մոնթրէալի Autoroute 40-ի Ամբողջական Փակումը  
Նոյեմբեր 3-5-ը 
 

Մոնթրէալի մեծագոյն երթեւեկութեան 
գօտիներէն՝ 40-րդ Մայրուղին (Autoroute) 
դէպի արեւելք-արեւմուտք տարածուող, 
Նոյեմբերի առաջին շաբթուայ ընթացքին 
գրեթէ 36 ժամ ամբողջովին պիտի փակուի 
երկու ուղղութիւններով, շինարարական 
աշխատանքներու պատճառով կառուցելու 
համար ապագայի Metropolitan Express 
ցանցը (REM): 

Նոյեմբեր 3- 5-ը ժամանակամիջոցին A40- ի ամբողջական փակումը կը 
տարածուի մօտաւորապէս ութ քլմ., Saint-Laurent-ի եւ Pierrefonds-Roxboro-ի 

եւ արեւմտեան  Dollard-des-Ormeaux-ի եւ Pointe-Claire-ի թաղամասերէն 

մինչեւ Մոնթրէալի Արեւմտեան կղզին ուղղուող ճանապարհը:  

Ճանապարհային երթեւեկը կը փակուի Շաբաթ, Նոյեմբեր 3, երեկոյեան 
ժամը 6-ին, երթեւեկութեան բոլոր ուղղութիւներով սկսեալ boul. Saint- Jean-

էն, Pointe-Claire- էն` մինչեւ Autoroute 13-ի խաչմերուկը, ներառեալ Saint-
Laurent-ի շրջանը: Այս ինքնաշարժներու երթեւեկութեան արգելափակումը 

պէտք է վերցուի մինչեւ Նոյեմբեր 5-ի առաւօտեան ժամը 5:  

 

Fermeture complète de l'A40 du 3 au 5 novembre 

Une des plus importantes voies de circulation est-ouest 
de la région de Montréal, l'autoroute 40, sera 

complètement fermée dans les deux directions pendant 
près de 36 heures lors de la première fin de semaine de 

novembre, à cause des travaux de construction du futur 

Réseau express métropolitain (REM). 

Du 3 au 5 novembre, la fermeture complète 
de l'A40 s'étendra sur presque huit 



 

kilomètres à travers les arrondissements de Saint-Laurent et 
Pierrefonds-Roxboro et les municipalités de Dollard-des-Ormeaux et 
Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal. 

L'autoroute 40 sera fermée à toute circulation à 18 h, le samedi 3 
novembre, à partir du boulevard Saint-Jean à Pointe-Claire jusqu'à 
l'intersection de l'autoroute 13, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent. Cette entrave à la circulation automobile et au transport des 
marchandises devrait être levée juste avant l'heure de pointe du lundi 
5 novembre, à 5 h. 

 Շնորհակալութիւն 

 Ծխական Խորհուրդ 

                                                                                                Merci 

 Conseil Paroissial 
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            Յառաջիկայ Ձեռնարկներ 

  

 

Տարեկան Պազար – Շաբաթ եւ Կիրակի – Հոկտեմբեր 27 եւ 

28, 2018 
 

«Կոմիտաս» Դպրաց Դասի Հիմնադրութեան 60-Ամեակի 

Տօնակատարութիւն – 

 Շաբաթ, 10 Նոյեմբեր 2018 երեկոյեան ժամը 8-ին «Մարի 

Մանուկեան» սրահին մէջ: 
 

Մանուկներու Ս. Ծնունդ / CFFA – Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018 
 

Մայր Եկեղեցւոյ Օծման 48-րդ Տարեդարձ – 

Կիրակի, 9 Դեկտեմբեր 2018 
  

UPCOMING EVENTS 

 
Annual Bazaar – Saturday & Sunday - 

 October 27 & 28, 2018 
 
 

“Gomidas” Choir the 60th Anniversary Celebration –  
Saturday, November 10, 2018 at 8:00 pm  
in the Church “Marie Manoogian” hall. 

 
 

Children’s Christmas /CFFA – 
 Sunday, December 2nd, 2018 

 
 

Church 48th Anniversary –  
Sunday, December 9th, 2018 

 



 

       

 Ուշադրութիւն 
      Մեր Սիրելի 

Հաւատացեալներուն 
 

Եթէ ունիք հասցէի, հեռաձայնի 

 կամ  e-mail-ի փոփոխութիւն, հաճեցէք ձեր նոր տուեալները 

փոխանցել Եկեղեցւոյ քարտուղարութեան (514) 279-3066, մեր 

հաղորդակցութիւնը կարենալ պահելու համար կանոնաւոր, 

շարունակական եւ այժմէական ընթացքի մէջ: 

Շնորհակալութիւն ձեր գործակցութեան համար: 

 
Ծխական Խորհուրդ 

 
 

Attention to our beloved parishioners, 
If you have changes in your address, e-mail or phone numbers 

please feel free to convey your new data to the Church office at 

(514) 279-3066, to maintain our communication in a regular, 

continuous, and up-to-date course. 

Thank you for your cooperation. 
 

Parish Council 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2_aI6_fUAhXBXRQKHS5PCCMQjRwIBw&url=https://www.shutterstock.com/image-vector/web-contact-us-icons-telephone-email-275686679&psig=AFQjCNFOBJDebbrFfY4RIriq4X7XQtE-5w&ust=1499539722996772


 

Աստուածաշունչի   Սերտողութիւն  

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ   

Մայր Եկեղեցւոյ 

մէջ 
 

Միացէք մեզի ամէն Հինգշաբթի 

երեկոյեան  

ժամը 7:00-ին, մասնակից ըլլալու մեր 

հետաքրքրական Աստուածաշունչի 

նիւթերուն 

Տ. Դաւիթ Մարգարեանի հետ: 

 

Մեր անցեալ Հինգշաբթի օրուան 

քննարկումի նիւթն էր՝  

«Դիակիզումը» 

• Ճոխ գիտելիքներ 

• Հաճելի Ընկերային Մթնոլորտ 

 

 

          

 
  



 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդարանիստ  Մայր Եկեղեցւոյ 

2018 Տարեշրջանի Տօնացոյց 

 

 

Amis 

 

+r 

 

@y5nark 
 

Հոկտեմբեր 

  
   

 
27, 28 

Շաբաթ, 
Կիրակի 

 

 
 

Տարեկան Պազար 
«Մարի Մանուկեան» սրահ 

 

 
 
Նոյեմբեր 

 

 
10, Շաբաթ 

 

^Komitas_ Dprax Dasi 

60- rd Tarydar2 
 

 
 

Դեկտեմբեր 2, Կիրակի 

 
 

Մանուկներու Ս. Ծնունդ եւ 
Կաղանդի 

Տօնակատարութիւն 
«Մարի Մանուկեան» սրահ 

 

 
 

 
9, Կիրակի 

 
Մայր Եկեղեցւոյ Օծման 48-րդ 

Տարեդարձ 
Տօնական Ճաշկերոյթ 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 
  

 31, 
Երկուշաբթի 

 
 

ՆՈՐ ՏԱՐԻ 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

Յայտարարութիւն 
Սիրելի հաւատացեալներ, 

Կը տեղեկացնենք ձեզի թէ յետայսու 

Ծխական Խորհուրդի ժողովներուն իւրաքանչիւր ամսուայ 

առաջին Երեքշաբթի օրը, 

երեկոյեան ժամը 5-5:30, կէս ժամ տեւողութեամբ, առիթը 

պիտի ընծայուի մեր հաւատացեալներուն 
խորհրդակցական հանդիպում մը ունենալու  

Ծխական Խորհուրդին հետ: 

Այն հաւատացեալները, որոնք ունին Եկեղեցւոյ 

նկատմամբ հարցեր, մեկնաբանութիւններ կամ 

ենթադրութիւններ կրնան ներկայացնել այդ հանդիպման 

ընթացքին: 

Ժամադրութեան համար հեռաձայնել 

Եկեղեցւոյ  քարտուղարութեան՝ 

(514) 279-3066 

 

Շնորհակալութեամբ՝ 
Ծխական Խորհուրդ 
Ս. Գր. Լուս. Առաջ. Մայր Եկեղեցւոյ 


