
 

 

  

  

ԿԻՐԱԿԻ,13 Հոկտեմբեր 2019                  DIMANCHE, 13 Octobre 2019 

 

 

132

08 



 

 

Ե Կիրակի Զկնի Սրբոյ Խաչին 

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ 
 

5ÈME DIMANCHE APRÈS LA SAINTE CROIX 
FÊTE DE NOS DOCTEURS-TRADUCTEURS 

 

Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 

ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ (2.1-10) 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ (12.35-44) 

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui 
 

GALATES 2.1-10 / MARC 12.35-44 
 

Պատարագիչ եւ քարոզիչ՝  

ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ. ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 
 

  Célébrant: 

RÉV. PÈRE DAVID MARGARYAN 

Prêtre Paroissial  
 

 Առաւօտեան Ժամերգութիւն - ժամը 9:30-ին 

Office Matines à 9h30 

Ս. Պատարագ ժամը - 10:30-ին 

La Sainte Messe à 10h30 

Հոգեհանգիստ ժամը - 12:30-ին 

Requiem à 12h30 
 

DIACRES – ACOLYTES 
 

Chef de choeur: M. Sarkis Barsemian 

   Organiste: Mme Houry Bedrossian 
                      

 



 

 

 

 

 

 
ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 2.1-10 

Յետոյ, տասնչորս տարի ետք, դարձեալ բարձրացայ 
Երուսաղէմ՝ առնաբասի հետ, Տիտոսն ալ միասին առնելով: 2 
Բարձրացած էի յայտնութեամբ, եւ անոնց ներկայացուցի այն 
աւետարանը՝ որ հեթանոսներուն մէջ կը քարոզեմ. բայց 
առանձին անոնց՝ որ երեւելիներ էին, որպէսզի ընդունայն 
չվազեմ կամ վազած չըլլամ: 3 Բայց ո՛չ իսկ ինծի հետ եղող 
Տիտոսը, որ Յոյն էր, արկադրուեցաւ թլփատուիլ՝ 4 գաղտնի 
ներս բերուած սուտ եղբայրներուն պատճառով, որոնք ներս 
սպրդած էին՝ լրտեսելու համար Քրիստոս Յիսուսով մեր 
ունեցած ազատութիւնը, որպէսզի ստրուկ ընեն մեզ. 5 անոնց 
տեղի չտուինք՝ նոյնիսկ քիչ մը ատեն՝՝ ենթարկուելով, որպէսզի 
աւետարանին ճշմարտութիւնը ձեր մէջ մնայ: 6 Իսկ անոնք որ 
կը կարծուէին բա՛ն մը ըլլալ - ինչ որ էին՝ ատիկա ինծի հարց չէ, 
քանի որ Աստուած մարդոց աչառութիւն չ՚ըներ -, այնպէս 
կարծուածները աւելի ոչինչ հաղորդեցին ինծի. 7 հապա՝ 
ընդհակառակը, երբ տեսան թէ անթլփատներուն աւետարանը 
ինծի վստահուած է, ինչպէս Պետրոսի ալ՝ թլփատուածներունը, 
8 (որովհետեւ ա՛ն որ ներգործեց Պետրոսի մէջ՝ թլփատուած-
ներուն առաքելութեան համար, նոյնպէս ներգործեց իմ մէջս՝ 
հեթանոսներուն հանդէպ,) 9 ու երբ Յակոբոս, Կեփաս եւ 
Յովհաննէս, որոնք սիւներ կարծուած էին, գիտակցեցան ինծի 
տրուած շնորհքին, իրենց աջ ձեռքը տուին ինծի ու 
Բառնաբասի՝ իբր նշան հաղորդակցութեան, որպէսզի մենք 
քարոզենք հեթանոսներուն, իսկ իրենք՝ թլփատուածներուն: 10 
Միայն թէ կ՚ուզէին որ աղքատները յիշենք, ինչ որ ես ալ 
փութացի ընել: 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 12.35-44 

35 Երբ Յիսուս կը սորվեցնէր տաճարին մէջ՝ ըսաւ. «Դպիրները 
ի՞նչպէս կ՚ըսեն թէ “Քրիստոս Դաւիթի որդին է”: 36 Արդարեւ 
ի՛նք՝ Դաւիթ՝ Սուրբ Հոգիով կ՚ըսէ. “Տէրը ըսաւ իմ Տէրոջս. 
«Բազմէ՛ իմ աջ կողմս, մինչեւ որ քու թշնամիներդ 
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պատուանդան դնեմ ոտքերուդ»”: 37 Ուրեմն ի՛նք՝ Դաւիթ՝ Տէր 
կը կոչէ զայն. ի՞նչպէս ան կ՚ըլլայ իր որդին»: Բազմութենէն 
շատեր հաճոյքով մտիկ կ՚ընէին անոր: 38 Իր ուսուցումին մէջ 
կ՚ըսէր անոնց. «Զգուշացէ՛ք դպիրներէն, որոնք կ՚ուզեն երկայն 
հանդերձներով շրջիլ, կը փնտռեն բարեւները՝ հրապարա-
կներուն վրայ, 39 առաջին աթոռները՝ ժողովարաններու մէջ, եւ 
առաջին բազմոցները՝ ընթրիքներու մէջ. 40 որոնք կը լափեն 
այրիներուն տուները, ու իբր պատրուակ՝ աղօթքը կ՚երկարեն: 
Ասոնք աւելի՛ խստութեամբ պիտի դատուին՝՝»: 41Յիսուս 
գանձանակին դիմաց նստած՝ կը նայէր թէ բազմութիւնը 
գանձանակին մէջ ի՛նչպէս դրամ կը ձգէ: Շատ հարուստներ՝ 
շատ բան ձգեցին: 42 Աղքատ այրի մըն ալ եկաւ ու երկու լումայ 
ձգեց, որ նաքարակիտ մը կ՚ընէ: 43 Իր աշակերտները կանչելով 
իրեն՝ ըսաւ անոնց. «Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի թէ 
այս աղքատ այրին՝ գանձանակը դրամ ձգողներուն բոլորէն 
աւելի ձգեց. 44 որովհետեւ բոլորը իրենց առատութենէն ձգեցին, 
բայց ան՝ իր կարօտութենէն՝ ձգեց իր ամբողջ ունեցածը, իր 
ամբողջ ապրուստը»: 

GALATES 2.1-10 

1Depuis je montai encore à Jérusalem quatorze ans après, avec 

Barnabas, et je pris aussi avec moi Tite. 2Or j'y montai par 

révélation, et je conférai avec ceux [de Jérusalem] touchant 

l'Evangile que je prêche parmi les Gentils, même en particulier 

avec ceux qui sont en estime, afin qu'en quelque sorte je ne 

courusse, ou n'eusse couru en vain. 3Et même on n'obligea point 

Tite, qui était avec moi, à se faire circoncire, quoiqu'il fût Grec. 4Et 

ce fut à cause des faux frères qui s'étaient introduits dans 

[l'Eglise], et qui y étaient entrés couvertement pour épier notre 

liberté, que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous ramener 

dans la servitude. 5Et nous ne leur avons point cédé par aucune 

sorte de soumission, non pas même un moment; afin que la vérité 

de l'Evangile demeurât parmi vous. 6Et je ne suis en rien différent 

de ceux qui semblent être quelque chose, quels qu'ils aient été 

autrefois, (Dieu n'ayant point d'égard à l'apparence extérieure de 

l'homme) car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué 

[de plus]. 7Mais, au contraire, quand ils virent que la Prédication 

de l'Evangile du Prépuce m'était commise, comme celle de la 

Circoncision l'était à Pierre : 8(Car celui qui a opéré avec efficace 

par Pierre en la charge d'Apôtre envers la Circoncision, a aussi 
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opéré avec efficace par moi envers les Gentils.) 9Jacques, dis-je, 

Céphas, et Jean (qui sont estimés être les Colonnes) ayant 

reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent, à moi et à 

Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions vers les 

Gentils, et qu'ils allassent eux vers ceux de la Circoncision; 

10[Nous recommandant] seulement de nous souvenir des 

pauvres; ce que je me suis aussi étudié de faire. 

MARC 12.35-44 

35Et comme Jésus enseignait dans le Temple, il prit la parole, et 

il dit : comment disent les Scribes que le Christ est le Fils de 

David? 

36Car David lui-même a dit par le Saint-Esprit : le Seigneur a dit 

à mon Seigneur : assieds-toi à ma droite, jusqu'a ce que j'aie mis 

tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. 

37Puis donc que David lui-même l'appelle [son] Seigneur, 

comment est-il son fils? Et de grandes troupes prenaient plaisir à 

l'entendre. 

38Il leur disait aussi en les enseignant : donnez-vous garde des 

Scribes, qui prennent plaisir à se promener en robes longues, et 

[qui aiment] les salutations dans les marchés. 39Et les premiers 

sièges dans les Synagogues, et les premières places dans les 

festins; 40Qui dévorent entièrement les maisons des veuves, 

même sous le prétexte de faire de longues prières. Ils en 

recevront une plus grande condamnation. 

41Et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc prenait garde comment 

le peuple mettait de l'argent au tronc. 42Et plusieurs riches y 

mettaient beaucoup; et une pauvre veuve vint, qui y mit deux 

petites pièces, qui font la quatrième partie d'un sou. 43Et [Jésus] 

ayant appelé ses Disciples, il leur dit : en vérité je vous dis, que 

cette pauvre veuve a plus mis au tronc que tous ceux qui y ont 

mis. 44Car tous y ont mis de leur superflu; mais celle-ci y a mis 

de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. 
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Ի Յիշատակ Գիւտի Նշանագրացն Հայոց եւ Թարգմանութեան 

Սուրբ Գրոց 

Սիրելի աստուածասէր քոյրեր եւ եղբայրներ,  
Այսօր տէրունական Կիրակի է կրկին, եւ կրկին համախմբուած 
ենք հարազատ եկեղեցւոյ պատերէն ներս՝ մասնակցելու Տիրոջ 
կողմէ աւանդուած Սուրբ Պատարագին, լսելու Աստուծոյ 
կենարար խօսքը, բաժնեկից ըլլալու Սուրբ Հոգիի շնորհներուն, 
եւ միասնաբար օրհնելու ու փառաբանելու Տէր Յիսուս Քրիս-
տոսին՝ մեզ ընձեռած այս անգին հնարաւորութեան համար: 
 

Յարգելիներ, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, 
երէկ կը նշէր եւ կը տօնախմբէր թարգմանիչ ռահվիրաներու, 
Սուրբ Գրքի թարգմանութեան, ինչպէս նաեւ՝ Հայ նշանագրերու 
գիւտին տօնը եւ որչափ ալ մենք եղելութեանց միայն հետամուտ 
ըլլանք, անոնց մասին խորհրդածութեանց չենք մտներ, սակայն 
հնար չէ բոլորովին լուռ մնալ այն մեծ նշանակութեան մասին, 
զոր Հայ գիրի գիւտը եւ Հայ դպրութեան կազմութիւնը ունեցան 
մեր ազգին եւ մեր եկեղեցւոյն պահպանութեան եւ տեւողութ-
եան վրայ։ Եթէ Հայոց եկեղեցին իրեն յատուկ գիրն ու գիրքերը 
չունենար, երբեք պիտի չկարենար իբր ինքնուրոյն եկեղեցի իր 
գոյութիւնը ապահովել, եւ պէտք էր, որ ձուլուէր եւ ընկղմէր 
որեւէ մէկ եկեղեցւոյ մէջ, որուն լեզուն, գիրն ու գիրքը իրեն 
համար գործածական պիտի ըլլային։ Որեւիցէ հանրային 
մարմին մը, հնարաւոր չէ, որ լոկ իղձերու եւ զգացումներու 
ուժով կարենայ իր կեանքը ապահովել։ Կեանքը արտաքին եւ 
զգալի բան մըն է, եւ պէտք է, որ արտաքին եւ զգալի ոյժ մըն ալ 
գայ զայն ամրապինդ պահպանելու։ Հայը, որ քաղաքական 
կացութեան զօրութիւնը՝ հինգերորդ դարէն սկսելով կորսնցուց, 



 

եթէ չունենար իր գիրն ու գրականութիւնը, որ իբրեւ խարիսխ՝ 
յուսոյ եւ իբրեւ հիմ՝ հաստատութեան, անոր ապաւէնն եղաւ իր 
ալեծուփ վտանգներուն եւ իր ցրուած եւ վայրավատին կեանքին 
մէջ, այսօր հազիւ թէ Հայ ազգի մը յիշատակը մնացած ըլլար, 
ինչպէս ի զուր կը փնտռուին Մարաց ու Պարթեւաց, Ասորես-
տանեայց եւ Բաբելացւոց հետքերը այժմեան աշխարհին մէջ։ 
Սուրբ Սահակի եւ Սուրբ Մեսրոպի խորաթափանց տեսութիւնը 
նշմարեց քաղաքական կեանքի քայքայեալ վիճակը, նախա-
տեսեց ազգին սպառնացուած կորուստը, մարգարէական իմն 
հոգւով զգաց ապագային ապահովութեան պէտքը, կազմեց 
գիրերը, ստեղծեց գրականութիւնը, եւ փրկեց մեր ապագան։  
 

Այսօր եթէ Հայ կայ, աւելի քան Հայկայ արիւնը, Սուրբ Սահակի 
եւ Սուրբ Մեսրոպի միտքն է անոր կեանք տուողը, եւ այդ մեծ 
բարիքն ալ եկեղեցւոյ ծոցէն ծնաւ։ Որչափ միտքով բարձր, 
այնչափ հոգւով երկնային եւ սիրտով աստուածահաճոյ անձեր 
եղան Սուրբ Սահակ ու Սուրբ Մեսրոպ, եկեղեցականներու 
ընտիր խումբ մը պատեց շուրջը, եւ Ս. Սահակ-Ս.Մեսրոպ 
աշակերտութեան հարիւրեակը անընդհատ տեւեց Հայ 
Եկեղեցւոյ վարդապետներու եւ երէցներու դասակարգին մէջ։ 
Եկեղեցին էր՝ որ հովանաւորեց այս գործը, եկեղեցականներ 
էին՝ որ նուիրուեցան ազգաշէն մեծ գործին։ Գիրն ու գիրքը 
եկեղեցիով, եկեղեցին ալ գիրով ու գիրքով, իրարու անբաժան 
փաթթուած, դարերու փորձանքներուն, Հայուն անլուր տագնա-
պներուն, Հայութեան անըմբռնելի վտանգներուն դէմ անվտանգ 
ոյժ մը կազմեցին։ Տասընհինգ դարերու մարտիրոսական նեղու-
թիւններէ ետքը, եթէ այսօր տակաւին Հայ կայ եւ Հայութիւն կայ, 
եթէ մտաւորական կենաց յաջողակ եւ քաղաքական կենաց 
ընդունակ սերունդ մը, ազգ մը ընդհանուր աշխարհի զարմանքը 
կը գրաւէ, զայն պէտք է իրաւամբ Ս. Սահակի եւ Ս. Մեսրոպի 
անմահական գործին արդինքը ճանչնալ եւ խոստովանիլ։ 
Օրհնենք անոնց յիշատակը, եւ դառնանք անոնց արժանի 
իրաւայաջորդները: 
 

Խոնարհում եւ տեւական օրհնութիւն անոնց խնկելի յիշատա-
կին, ինչպէս նաեւ կը հայցենք  բարեխօսութիւնը  թարգմանիչ 
ռահվիրաներու հոգեշահ փրկութեան համար. այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից ամէն : 
 
Օրհնութեամբ՝  
Տէր Դաւիթ քահանայ Մարգարեան 

  



 

  



 



 

CHURCH: 
Mr. & Mrs. Zareh Yacoubian $155, Manoir Gouin Seniors $105,  

Mr. & Mrs. Garo Karaartinyan $100, Mrs. Mariam Arakilyan,  

Mrs. Anahit Khalatyan $50, Mrs. Anna Saakian $20. 

SUNDAY SCHOOL: 

Mrs. Mary Doramajian $100. 

FOR VOW: 

Mr. Hovsep Doramajian $100 

BAZAAR: 

Miss Shoushan $20 

HOKEHANKISD: 

THE LATE NERSES BOYADJIAN 

Mrs. Berjuhi Sozkes $50. 

THE LATE KEOPRULIAN FAMILY 

Mrs. Anoush Keoprulian $50. 

THE LATE NOBAR AGHAZARIAN 

Mrs. Margaret Aghazarian, Dr. & Mrs. H. & Shoghig Torossian $100. 

THE LATE MARESHLIAN FAMILY 

Mr. & Mrs. Dave & Ardemis Fisher $60. 

THE LATE DAKESSIAN FAMILY 

Mr. Vicken Dakessian $50. 

THE LATE MARIE SAHAGUIAN 

Mr. Boghos Sahaguian $100 
 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
THE LATE ARTO TCHAKMAKTCHIAN: 

Mrs. Nairi Tchakmaktchian $500, Mr. & Mrs. Souren & Siran 

Tcakmaktchian & Family $200, Mr. & Mrs. Henry & Nayiri Dolabjian $150, 

Mrs. Lucy Sumbulian, Mr. & Mrs. Khoren Dimitian, Mr. & Mrs. Mego & 

Shake Malkhassian, Mr. Krikor Tchakmaktchian & Family $100, Mr. & Mrs. 

Haygaz Papakhian & Celine Kuyumcu, Mr. & Mrs. Roupen& Anahid  

Kouyoumdjian, Mr. & Mrs. Vrej - Armen & Nazig Artinian, Mr. & Mrs. 

Richard & Elize Melkonian, Mrs. Yevkiné De Greef, Mr. & Mrs. Sarkis & 

Lilit Yacoubian & Family, Mr. & Mrs. Haroutoun & Maral Berberian, Mr. & 

Mrs. Toros Dimitian, Mr. & Mrs. Sarkis Kavoukjian $50, Mr. Hovannes   

Bekiarian $30, Mr. Martin Arias $20. 



 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանսիտ  

Մայր Տաճարի Կիրակնօրեայ Վարժարանը 

կարքին ունի ուսուցիչներու դասաւանդելու 

գծագրութեան եւ ճատրակի յատուկ 

դասընթացքներ: 
 

Հետաքրքուողներէն կը խնդրուի հեռաձայնել 

քարտուղարութեան՝ (514) 279-3066 

կամ տուեալները ուղարկել հետեւեալ  

ե-հասցէին՝ stgregorychurch@gmail.com 

 
Շնորհակալութիւն 

  

 

Շաբթուայ խորհրդածութիւնը 
 

 

• Երբ փորձութիւնը կու գայ, կը թուի, թէ Երկինքը 

բախուած է երկրին, եւ երբ փորձութիւնը կ'անցնի, 

կը պարզուի թէ՛ փոթորիկը գաւաթ մը ջուրին մէջ 

էր՝ մտքիդ մէջ... 

Սիմէոն Աթոսացի 

 

 

• Յագեցած ըլլալը երջանկութիւն մի համարեր: 

Ճշմարտութիւնը այն է, որ այս երկրին վրայ մենք 

մշտական բան մր չունինք: Ամէն ինչ ակնթարթօրէն 

կ'անցնի, եւ բան մը չպատկանիր մեզի, ամէն ինչ 

փոխառութիւն է: Փոխառութիւն է առողջութիւնը, 

ուժը եւ գեղեցկութիւնը: 

Ս. Նիքոլայ Արք. Վելմիրովիչ 
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Ն ԽՕՍՔԵՐ 

Շաբթուայ խորհրդածութիւնը 

 
• Մի՛ դատեր եւ մի՛ նեղացներ մարդոց: Ինչ որ ալ 

անոնք ընեն քեզ, մի՛ ատեր ոեւէ մէկուն: 
Իւրաքանչիւր անձ կը գործէ այնպէս, ինչպէս 

սորվեցուցած են անոր եւ ինչպիսին է իր խառն-
ուածքը: Բոլորը չէ որ ունին բարութիւն եւ 
դատողութիւն: 

                                  Հերոնիմոս Էգինացի 

 

 
• «Իւրաքանչիւր մարդ ունի իր առաջադրանքը երկրի 

վրայ: Ամէն տերեւ, ամէն խոտ, ամէն ծաղիկ ունի իր 
առաջադրանքը, որ պէտք է իրականացնէ: Մենք 
կ'աշխատինք, բայց Աստուած կը որոշէ, թէ ինչ 
տեղի կ'ունենայ մեր կեաքին մէջ եւ ինչպէս: Եւ երբ 

մենք շնորհակալ կ'ըլլանք Անոր մեր կարգա-
վիճակին համար, ապա ամէն ինչ կը ստացուի մեր 
մօտ: Ոչինչ անտեսուած է, ամէն ինչ կարեւոր է»: 

            Թադիոս վրդ. Վիդովնիցքի 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ  
 

ԱՂՕԹՔ ԳՈՐԾ ՍԿՍԵԼԷՆ 

ԱՌԱՋ 
  Մեր գործերը դո՛ւն ուղղէ, Տէ՛ր՛ մեր    

գործերը յաջողէ՛. Ամէն: 
 

ԱՂՕԹՔ ՃԱՇԷՆ ԱՌԱՋ 
Քրիստոս Աստուած մեր, հոգեւոր օրհնութեամբ  

օրհնէ քու ծառաներուդ կերակուրները  
եւ ըմպելիները եւ հոգիի ու մարմնի առողջութիւն պարգեւէ, 

որպէսզի կրօնաւորներուն յատուկ պարկեշտութեամբ 
 վայելելով մարմնաւոր նիւթերը՝ բոլոր սուրբերուդ  

հետ միասին հաղորդ դառնանք անոնց,  
յաւիտենական բարիքներուն եւ երկնքի  

արքայութեանդ:  
Եւ միշտ գոհութեամբ  

փառք տանք Քեզի Հօր, Որդիին  
եւ Ամենասուրբ Հոգիին,  

այժմ եւ միշտ յաւիտեանս  
յաւիտենից. Ամէն: 

 

Խաղաղութեամբ ճաշակենք այս կերակուրը, որ Տէրը 
պատրաստած է մեզի համար: Օրհնեա՛լ ըլլայ Տէրը իր 

պարգեւներուն համար. Ամէն: 
 
 

PRIÈRE AVANT DE COMMENCER  

UN TRAVAIL 
Seigneur, fais que le travail de nos mains  

soit bon et fais qu’il soit réussi. Amen. 
 

PRIÈRE AVANT LE REPAS 
Christ notre Dieu, bénis d’une bénédiction  

spirituelle la nourriture et la boisson de tes fidéles  
et accorde-leur la santé du corps et de l’âme,  

afin qu’ayant profité spirituellement de ces bontés  
en communion avec tous tes saints, ils puissent jouir  

de tes incorruptibles bontés et du Royaume des cieux,  
et qu’ils rendent grâce en Te glorifiant avec le Père  

et ton Esprit très Saint, maintenant  
et dans l’éternité de l’éternité. Amen. 

 

Goûtons dans la paix les nourritures  
qui nous sont offertes par le Seigneur.  
Béni soit-il pour tous ses dons! Amen. 

 



 

 
 

 
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 

ԿԻՐԱԿԻ,  13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019 
Պրն. Պօղոս Սահակեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն  

պիտի կատարուի իր սիրեցեալ կնոջ՝ 

ՄԱՐԻ 

ԽԱՆԱՄԻՐԵԱՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ 

(MARIE KHANAMIRIAN SAHAGUIAN) 

Մահուան 12-րդ տարելիցին առիթով 

 

 
 

 

Պրն. Արթիւր Սիմոնեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն  

պիտի կատարուի իր սիրեցեալ հարազատին՝ 

ԱՐՇԱԿ ՍԻՄՈՆԵԱՆԻ 

(ARSHAG SIMONIAN) 

(մահացած Providence Rhode Island) 

Մահուան 40-ին առիթով 

 

 
 

 

 



 

  



 

ՏՕՆԱՑՈՅՑ   
ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ / OCTOBRE 
 

14, Երկուշաբթի – Տօն Գիւտի նշխարաց Սրբոյն  Գրիգորիսի 

Աղուանից կաթողիկոսին եւ Սրբոց Հարցն  

Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու, Անտոնի,  

Կրօմիդիայի եւ 7 խոտաճարակացն որք  

յԻննակնեայ վանսն կատարեցան: 
 

Lundi 14 –  Fête  de la découverte des Stes reliques  
du St Cathlicos Grigoris d’Aghouanie, des Sts pères Tatoul,  

Varos, Thoumas, Anton, Cronid et des sept  
végétariens du monastère de Innaguèniats. 

 

15, Երեքշաբթի –  Տօն Սրբոց առաքելոցն՝  

Անանիայի,  Մատթէի, Բառնաբայ, Փիլիպոսի,  

Յովհաննու, Շիղայի եւ Սիղունոսի: 
 

Mardi 15  – Fête  des Saints apôtres, Anania,  
Mathias, Barnabas,  

Philippe, Jean, Chila et Silouane. 
 

 16 Չորեքշաբթի – Պահք:   

Mercredi  16 –  Jeûne.  
 

17, Հինգշաբթի – Տօն Սրբոցն Դիոնեսիոսի Արիսպագացւոյն,  

առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի: 

Jeudi  71   –  Fête de Saint Dyonisios l’Aéropagite,  
des apôtres Thimotée et Didos. 

 

18, Ուրբաթ – Պահք:  

 Vendredi 18  –  Jeûne.  
 

91 , Շաբաթ – Տօն Սրբոց Աւետարանչացն՝ 

Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու: 
 

Samedi  91  –  Fête des Saints évangélistes,  

Mathieu, Marc, Luc et Jean.  

 

 



 

  



 

  



 

 


