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ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ  

(20.29 - 21.17) 
29 Երբ անոնք դուրս ելան Երիքովէն, մեծ բազմութիւն մը հետեւեցաւ անոր: 30 Եւ ահա՛ 

երկու կոյրեր նստած էին ճամբային եզերքը. երբ լսեցին թէ Յիսուս կ՚անցնի, 

աղաղակեցին. «Ողորմէ՜ մեզի, Տէ՛ր, Դաւիթի՛ Որդի»: 31Բազմութիւնը կը յանդիմանէր 

զանոնք՝ որ լռեն, բայց անոնք ա՛լ աւելի կ՚աղաղակէին. «Ողորմէ՜ մեզի, Տէ՛ր, Դաւիթի՛ 

Որդի»: 32 Յիսուս կանգ առնելով՝ կանչեց զանոնք եւ ըսաւ. «Ի՞նչ կ՚ուզէք որ ընեմ ձեզի»: 

33 Ըսին անոր. «Տէ՛ր, թող մեր աչքերը բացուին»: 34 Յիսուս գթալով՝ դպաւ անոնց 

աչքերուն. իսկոյն անոնց աչքերը բացուեցան, ու հետեւեցան անոր: 

1Երբ մօտեցան Երուսաղէմի ու հասան Բեթփագէ, Ձիթենիներու լերան մօտ, Յիսուս 

ղրկեց երկու աշակերտ՝ 2 ըսելով անոնց. «Գացէ՛ք այդ ձեր դիմացի գիւղը, ու իսկոյն 

պիտի գտնէք կապուած էշ մը, եւ անոր հետ՝ աւանակ մը. արձակեցէ՛ք զանոնք ու բերէ՛ք 

ինծի: 3 Եթէ մէկը բան մը ըսէ ձեզի, ըսէ՛ք. “Տէրոջ պէտք են”, եւ իսկոյն պիտի ղրկէ 

զանոնք»: 4 Այս ամէնը կատարուեցաւ, որպէսզի իրագործուի մարգարէին միջոցով 

ըսուած խօսքը. 

5 «Ըսէ՛ք Սիոնի աղջիկին. “Ահա՛ Թագաւորդ կու գայ քեզի, հեզ եւ հեծած իշու վրայ, իշու 

ձագի՝ աւանակի վրայ”»: 

6 Աշակերտները գացին, եւ ըրին ինչպէս Յիսուս պատուիրած էր իրենց. 7 բերին էշն ու 

աւանակը, դրին անոնց վրայ իրենց հանդերձները, եւ նստաւ անոնց վրայ: 8 Ահագին 

բազմութիւն մը փռեց իր հանդերձները ճամբային վրայ. ուրիշներ ճիւղեր կը կտրէին 

ծառերէն ու կը տարածէին ճամբային վրայ: 

9 Եւ առջեւէն գացող ու իրեն հետեւող բազմութիւնները կ՚աղաղակէին. «Ովսաննա՜ 

Դաւիթի Որդիին: Օրհնեա՜լ է ան՝ որ կու գայ Տէրոջ անունով: Ովսաննա՜ ամենաբարձր 

վայրերուն մէջ»: 

10 Երբ ան մտաւ Երուսաղէմ, ամբողջ քաղաքը շարժեցաւ եւ ըսաւ. «Ո՞վ է ասիկա»: 

11Բազմութիւնը ըսաւ. «Ա՛յս է Յիսուս մարգարէն՝ Գալիլեայի Նազարէթէն»: 

12 Յիսուս մտաւ Աստուծոյ տաճարը, դուրս հանեց բոլոր անոնք՝ որ տաճարին մէջ կը 

ծախէին ու կը գնէին, եւ տապալեց լումայափոխներուն սեղաններն ու աղաւնի 



 

ծախողներուն աթոռները, 13 եւ ըսաւ անոնց. «Գրուած է. “Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի 

կոչուի”, բայց դուք աւազակներու քարայր ըրիք զայն»: 

14 Կոյրեր ու կաղեր եկան իրեն՝ տաճարին մէջ, եւ բուժեց զանոնք: 15 Երբ 

քահանայապետներն ու դպիրները տեսան անոր գործած սքանչելիքները, եւ 

մանուկները՝ որոնք տաճարին մէջ կ՚աղաղակէին. «Ովսաննա՜ Դաւիթի Որդիին», 

ընդվզեցան 16 եւ ըսին անոր. «Կը լսե՞ս ի՛նչ կ՚ըսեն ատոնք»: Յիսուս ըսաւ անոնց. «Այո՛, 

բնաւ չէ՞ք կարդացած գրուածը. “Երախաներուն ու ծծկերներուն բերանով 

գովաբանութիւն կատարեցիր”»:17 Ապա ձգեց զանոնք, գնաց քաղաքէն դուրս՝ 

Բեթանիա, ու կեցաւ հոն գիշերը: 

 

 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 

 (4.4 -7)  
4 Ամէ՛ն ատեն ուրախացէք Տէրոջմով. դա՛րձեալ կ՚ըսեմ, ուրախացէ՛ք: 5 Ձեր 

ազնուութիւնը թող յայտնի ըլլայ բոլոր մարդոց. Տէրը մօտ է: 6 Մի՛ մտահոգուիք որեւէ 

բանի համար. հապա ամէն բանի մէջ՝ աղօթքով ու աղերսանքով, շնորհակալութեամբ 

միասին, գիտցուցէ՛ք ձեր խնդրանքները Աստուծոյ. 7 եւ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ 

ամէն միտքէ գերիվեր է, պիտի պահպանէ ձեր սիրտերն ու մտածումները՝ Յիսուս 

Քրիստոսով: 

 

 

Matthew 20:29-21:17 
29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. 30 And, behold, two 

blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have 

mercy on us, O Lord, thou son of David. 31 And the multitude rebuked them, because they 

should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son 

of David. 32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto 

you? 33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. 34 So Jesus had compassion on 

them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed 

him. 21.1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the 

mount of Olives, then sent Jesus two disciples, 2 Saying unto them, Go into the village over 

against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring 

them unto me. 3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; 



 

and straightway he will send them. 4 All this was done, that it might be fulfilled which was 

spoken by the prophet, saying, 5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto 

thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. 6 And the disciples went, and 

did as Jesus commanded them, 7 And brought the ass, and the colt, and put on them their 

clothes, and they set him thereon. 8 And a very great multitude spread their garments in the 

way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way. 9 And the 

multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: 

Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. 10 And when he 

was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? 11 And the multitude 

said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. 12 And Jesus went into the temple of God, 

and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the 

moneychangers, and the seats of them that sold doves, 13 And said unto them, It is written, My 

house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves. 14 And the blind 

and the lame came to him in the temple; and he healed them. 15 And when the chief priests 

and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and 

saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased, 16 And said unto him, Hearest 

thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of 

babes and sucklings thou hast perfected praise? 17 And he left them, and went out of the city 

into Bethany; and he lodged there. 

 

Philippians 4:4-7 
4 Rejoice in the Lord always: and again, I say, Rejoice. 5 Let your moderation be known unto 

all men. The Lord is at hand. 6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and 

supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. 7 And the peace of 

God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. 
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ՏՕՆԵՐ 
 
24 Մարտ 2018 
Ղազարոսի Յարութեան 
Յիշատակութեան Օր  
Մեծ Պահքի 41-րդ օրը, Հայաստանեայց 
Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ Ղազարոսի 
Յարութեան Յիշատակի օրն է: Ղազարոսի 
Յարութեան մասին կը պատմուի Ս. 
Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ (Տես Յովհ. 
11:1-46): Ղազարոսը Յիսուս Քրիստոսին 
սիրելի ընտանիքներէն մէկն էր: Ան 
Մարիամին եւ Մարթային եղբայրն էր, որ 
մահացաւ հիւանդութեան պատճառով: 
Քրիստոս անոր յարութիւն տուաւ՝ 
ապացուցելով, որ Ինքն է կեանքն ու  
յարութիւնը: Ղազարոսի Յարութեան 
մասին պատմող դրուագը գեղեցիկ 

վերնագիր ունի` «Եւ Յիսուս արտասուեցաւ...»: Հրեաները, տեսնելով Յիսուսի 

արտասուիլը, կ'ըսեն. «Տեսէք, թէ ինչքան կը սիրէր անոր»: Քրիստոսի 

արտասուիլը՝ բոլորին հանդէպ Անոր հետագային անսահման սիրոյ 
վկայութիւնն է, իսկ Ղազարոսին Յարութիւնը կը խորհրդանշէ նաեւ 

ննջեցեալներու համընդհանուր յարութիւնը: 
 

 

 
 

25 Մարտ 2018  

Ծաղկազարդ. 

Յիսուսի 

Յաղթական 

Մուտքը Երուսաղէմ  
 

Հայ Եկեղեցին Ս. Յարութեան 

նախորդող Կիրակին կը նշէ 
Ծաղկազարդը, որ Քրիստոսի՝ 

Յաղթական Մուտքն է 
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Երուսաղէմ: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի բարձր 

տնօրինութեամբ Ծաղկազարդը հռչակուած է Մանուկներու Օրհնութեան օր, 

քանի որ Տիրոջ՝ Երուսաղէմի տաճար մտնելու ժամանակ մանուկները 

կ'աղաղակէին՝ ըսելով. «Օրհնութիւ՜ւն, Դաւիթի որդիին» (Մատթ. 21:15): Այդ 

օրը եկեղեցիներուն մէջ կը կատարուի Մանուկներու Օրհնութեան կարգ: 

  
Յիսուսի մուտքը Երուսաղէմ ժողովուրդը ընդունած է խանդավառութեամբ` 

ձիթենիի  եւ արմաւենիի ճիւղերու հետ իրենց զգեստները փռելով 

ճանապարհի վրայ եւ աղաղակելով. «Ովսաննա՜ Բարձրեալին, օրհնեալ ըլլայ 

Ան, Ով կու գայ Տիրոջ անունով, օրհնեալ ըլլայ մեր հօր` Դաւիթի 

թագաւորութիւնը, որ կու գայ: Խաղաղութիւն երկինքին մէջ եւ Փառք 

բարձրունքներուն մէջ» (Մարկ. 11: 9-10): 

  
Ըստ Եկեղեցւոյ հայրերուն՝ Յիսուսի առջեւ հանդերձներ փռելը կը 

խորհրդանշէ մեղքերը Քրիստոսին խոստովանիլը: Ոստեր եւ ճիւղեր ընծայելը 

ընդհանրապէս առանձնակի պատիւներ եւ հանդիսաւորութիւն  կը 
նշանակէր: Ձիթենին ընկալուած է որպէս իմաստութեան, խաղաղութեան, 

յաղթանակի եւ փառքի խորհրդանշան: Մեռեալ Ղազարոսին Յարութիւն 

տուած Քրիստոսին Ձիթենիի եւ արմաւենիի ճիւղերու ընծայումը կը 

խորհրդանշէ մահուան հանդէպ յաղթանակը: 

  
Ծաղկազարդը կը խորհրդանշէ նաեւ արարչութեան առաջին օրը, երբ 

Աստուած ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, եւ լոյսը տարածուելով՝ հալածեց 

խաւարը:  

Այս օրը կը խորհրդանշէ նաեւ առաջին ժամանակաշրջանը, երբ բոյսերով ու 

ծաղիկներով զարդարուեցաւ երկիրը, եւ Ադամն ու Եւան ուրախացան 

Դրախտին մէջ: Եւ ինչպէս առաջին ժամանակաշրջանին Կայէնը նախանձէն 

սպանեց Աբելին, այդպէս ալ հրեաները, չարը խորհելով, սպանեցին 

Քրիստոսին ու դարձան Կայէնի անէծքի ժառանգորդները: 

  
Ծաղկազարդի օրը՝ հրեական Զատիկէն հինգ օր առաջ, Քրիստոս Իր կամքով 

եկաւ Երուսաղէմ՝ Իր չարչարանքներուն վայրը, որպէսզի ցոյց տայ, որ Ինքն է 

Աստուծոյ Գառը, Ով կը կամենայ պատարագուիլ մեր փրկութեան համար: 

Քանզի, ըստ Օրէնքի, հրեաները զատկական գառը Զատիկի տօնէն հինգ օր 

առաջ տուն կը տանէին: 

  
Ծաղկազարդի նախօրեակին` շաբաթ օրը, կը կատարուի Ծաղկազարդի 
նախատօնակը, կը բացուի եկեղեցւոյ վարագոյրը, իսկ յաջորդ օրը, 
ժամերգութենէն ետք, բաց վարագոյրով կը մատուցուի Ս. պատարագ: 
Ծաղկազարդի առաւօտեան կ՛օրհնուին ձիթենիի կամ ուռենիի ոստեր եւ կը 
բաժնուին ժողովուրդին: Ծաղկազարդի առաւօտեան կ'օրհնուին ձիթենիի 
կամ  



 

ուռենիի ոստեր եւ կը բաժնուին ժողովուրդին: Ուռենիի ոստերը, որոնք 

անպտուղ են, կը խորհրդանշեն հեթանոսներուն, որոնք պտուղ տուին միայն 

Քրիստոսին ընծայումէն յետոյ: Ոստերու փափկութիւնը կը խորհրդանշէ 

Քրիստոսի հետեւողներու խոնարհութիւնը: Ուռենիի ճիւղերը մեր ընծաներն 

են Տիրոջը, ինչպէս Ս. Ծննդեան օրը Արեւելքէն մոգերու բերած ընծաները: 

  
Յիսուս Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղէմ որպէս Թագաւոր՝ 
խորհրդանշօրէն ցոյց տալով Իր՝ Փառքի թագաւոր ըլլալը, Ով  կը վերացնէ 

անէծքը եւ կենդանութիւն կը պարգեւէ: Յիսուս եկաւ աւետարանելու 

աղքատներուն, բժշկելու սրտով բեկուածներուն, ազատելու գերիներուն եւ 

տեսողութիւն պարգեւելու կոյրերուն, ինչպէս մարգարէացած էր Եսայի 

մարգարէն: 

2018-03-24 

Commemoration of Raising of 
Lazarus 
On the 41st day of the period of Great Lent, the 
Armenian Church commemorates Lazarus being 
raised from the dead.  
The Gospel according to St. John (Jn 11:11-46) 
relates the story. Lazarus was from a family loved 
by Jesus Christ. He was the brother of Mary and 
Martha, who often received Jesus. Lazarus dies 
after succumbing to an illness. Upon hearing that 
His friend has died, Christ goes to visit the family, 
and says to Martha, “I am the Resurrection and the 
Life. Whoever believes in me will live, even though 
he dies…” Christ asks Martha if she believes this, to which she replies, “Yes, Lord.  I do 
believe that you are the Messiah, who was to come into the world.” Christ, standing before 
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the grave, commands Lazarus to come forth, and he appears, being restored to life. By doing 
so, Christ proves that He is, in fact “Life and Resurrection”. 
The Gospel story telling about the raising of Lazarus contains the passage: “Jesus wept.” The 
Jews, seeing Jesus expressing grief, said: “See how much he loved him!”  
The raising of Lazarus is an example of the coming resurrection of all those who have fallen 
asleep in Christ. The weeping of Jesus demonstrates His great love towards mankind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-03-25  

Palm Sunday 
One week before the Feast of the 
Glorious Resurrection of Our Lord 
Jesus Christ, the Armenian Church 
celebrates the Feast of Palm Sunday, 
celebrating the Triumphant Entry of 
Christ into Jerusalem. 
Jesus comes into Jerusalem riding 
atop a donkey and the people gather 
to meet Him with reverence, thus 
fulfilling the words of the prophet from the Old Testament.  
The Gospel of St. Matthew, in relating the story, refers to the prophecy, “All this was done, 
that it might be fulfilled, that which was spoken by the prophet, saying “Tell the daughter of 
Zion, Behold, your king is coming to you! He is humble and sitting on an ass, and a colt, the 
foal of an ass.” (Mt 21:4-5). 
On His arrival, a large crowd of people gathers to greet Him, and spread their cloaks on the 
road before Him, while others cut branches from palm trees and place them on the path. 
The crowd exclaims: “Hosanna!  Blessed is the King of Israel that comes in the Name of the 
Lord” (Jn 12:13). 
On Palm Sunday, churches are decorated with branches from willow trees and palm 
trees.  Following a solemn morning service, the blessed branches are distributed to the 
faithful. This passage from the Gospels reminds each of us about the Coming of Christ, and 
teaches us to live in a manner that can make us worthy to stand before the 
Lord and exclaim: “Hosanna (Praise God)! Blessed is He who comes in the 
name of the Lord! 
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           Ուշադրութիւն մեր սիրելի      

                       հաւատացեալներուն, 

Եթէ ունիք հասցէի, հեռաձայնի կամ  e-mail-ի փոփոխութիւն, 

հաճեցէք ձեր նոր տուեալները փոխանցել Եկեղեցւոյ 

քարտուղարութեան (514) 279-3066, մեր 

հաղորդակցութինները  կարենալ պահելու համար 

կանոնաւոր, շարունակական եւ այժմէական ընթացքի մէջ: 

Շնորհակալութիւն ձեր գործակցութեան համար: 

 

Հովիւ եւ 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. 

Pastor and Parish Council 
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 Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal 
Donations of March 2018 

have been received with great appreciation 
 

     

    

 

 

BIBLE STUDY: 

Mr. & Mrs. Hovsep Doramajian $25 

GOOD FRIDAY FLOWERS: 

Mr. & Mrs. Arshak & Diana Torudag $25 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE ARMINE BOSNAKYAN 

Bosnakyan Family $500, Mr. & Mrs. Vahe Emmian, Mrs. Najda Bosnakyan, Mr. & Mrs. 

Arman & Cathy Bosnakyan $300, Mrs. Nadya Boncuk $200, Burnukoglu Family, Mr. Shahan 

Markaryan, Mr. Arshak Markaryan, Mr. & Mrs. Ari Bagdasaryan, Mrs. Sona Maroutian & 

Family, Mr. & Mrs. Natan & Dita Menendyan, Mrs. Anahid Demiray, Ms Nadya Keshian, Mr. 

& Mrs. Diran & Vilma Attarmigiroglu, Mr. & Mrs. Tom & Linda Carlson, Mr.& Mrs.  Emile & 

Sella Kutlu, Dr. & Mrs. Armen & Ani Parunak, Mr. Dean Cidrof, Manon Monpetit & Mr. Jirayr 

Agopyan $100, Mr. & Mrs. Norayr & Paylin Gurnagul, Mr. Kevork Kucuktasci, Mr. & Mrs. 

Karekin Afetyan, Mr. Raffi Frengul, Mr. & Mrs. Raffi & Marie Terziyan, Mr. Ross 

Bagdasaryan, Mr. & Mrs. Kapriyel & Irma Ferah, Mr.& Mrs.  Robert & Karine Kilavuz, Mr. & 
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Mrs. Reny & Natali Bichar, Mr. Henry Barki $50, Mr. & Mrs. Arshag & Diana Torudag $40, 

Mr. & Mrs. Nazaret Sahakian, Mr. & Mrs. Minas & Verjin Asaduryan $30 

HOKEHANKISD: 

THE LATE HAGOP DOGHRAMADJIAN 

Mr. & Mrs. Arto Doramajian, Mr. & Mrs. Ari Doramajian, Mr. & Mrs. Harry & Jacqueline 

Topikian, Mr. & Mrs. Nerses & Rachel Doramajian $100, Mr. & Mrs. Mark & Talia Dervishian, 

Mr. & Mrs. Ara & Karine Froundjian, Mr. & Mrs. Hovsep Doramajian, Mrs. Anoush 

Doghramadjian $50 

 

THE LATE TAKUHI SEPOYAN-SEVGEN 

Mr. & Mrs. Arman & Ani Sevgen $100, Mr. & Mrs. Vahe & Arlyn Marounian $50, Mrs. Sima 

Marounian, Mr. Haygaser Tursuciyan $25 

 

THE LATE MAKRUHI OZTURUSUCIYAN 

Mr. & Mrs. Levon Senoglu, Mr. & Mrs. Berc & Ani  Emirze $50, Mrs. Mayranus Ozoglu $20 

 

THE LATE ANNA BALCIOGLU 

Mr. Melkon Degirmentas $100 

 

THE LATE BARSUM GERGER 

Mrs. Arsaluys Gerger $100 

 

YOUGHAKIN EASTER: 

Mr. & Mrs. Martin & Sossi Marasliyan $25 
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                 Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 

             Առաջնորդարանիստ Եկեղեցւոյ 
                 2018 Տարեշրջանի Տօնացոյց 

 

Amis 

 

+r 

 

@y5nark 

Մարտ 25, Կիրակի Ծաղկազարդ 

  

29, Հինգշաբթի 

Աւագ Հինգշաբթի 

Ոտնլուայ Երեկոյեան ժամը 7:00-ին  

Աւագ Հինգշաբթիի Ընթրիք  

Տիկնանց Յանյնախումբ 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

Խաւարման Գիշեր 

  

30, Աւագ Ուրբաթ 

 

 

Karg Fa[man 

Yryko3yan jamu 7-in 

 

 

 

31, Շաբաթ 

 

«Ճրագալոյց» Ս. Զատկուայ 

 

Ապրիլ 

 

1, Կիրակի 

 

Ս. Զատիկ  

Զատկուայ Ճաշկերոյթ 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

  

2, Երկուշաբթի 

 

Մեռելոց 

Հոգեհանգիստ  

 

 

 

 

24, Երեքշաբթի 

 

Մեծ Եղեռնի Յիշատակի Օր 



 

 

Մայիս 

 

10, Հինգշաբթի 

 

 

Համբարձման Տօն 

«Մարի Մանուկեան» 

Ճաշկերոյթ եւ վիճակ 

 

 

 

13, Կիրակի 

 

Մայրերու Օր 

  

25, 26, 27 

Ուրբ., Շբթ., Կիր. 

 

35-րդ  Պատգամաւորական Ժողով 

Ս. Վարդան Եկեղեցւոյ մէջ  

Վանքուվըր 

 

Յունիս 

 

3, Կիրակի 

Տօն Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Ելն ի Վիրապէն 

Եկեղեցւոյ Անուանակոչութիւն 

Մատաղօրհնէք 

 

Յուլիս 

 

8, Կիրակի 

 

«Պայծառակերպութիւն» Խաչալուայ Ջրօրհնէք 

Վարդավառ 

 

 

 

9, Երկուշաբթի 

 

Մեռելոց 

Հոգեհանգիստ 

 

+gostos 

 

12, Կիրակի 

 

 

T=n ^Wyra4o1ovm_ S. Astova7a7ni 

!a[o[=rhneq – (8a]kyro3f) M. Manovkyan 

 

Սեպտեմբեր 

 

 

9, Կիրակի 

 

 

Ս. Խաչվերաց 

Մատաղ 

Վաչէ Յովսէփեան սրահ 



 

 

 

 

 

21, Ուրբաթ 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան 25-րդ Տարեդարձ 

 

 

Հոկտեմբեր 

 

27, 28 

Շաբաթ, Կիրակի 

 

 

Տարեկան Պազար 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

 

 

 

   Նոյեմբեր 

 

 

Թուականը 

յաջորդիւ 

 

 

^Komitas_ Dprax Dasi 

60-rd Tarydar2 

 

 

 

 

Դեկտեմբեր 

 

2, Կիրակի 

 

Manovknyrov S. &novnd yv Ka[andi !ra18anq 

CFFA 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

 

 

 

 

 31, Երկուշաբթի 

 

ՆՈՐ ՏԱՐԻ 
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Եկեղեցւոյ Ձեռնարկներ 

 

Կիրակի, 25 Մարտ 2018 – ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ – Ճաշկերոյթ «Մարի                                         

                                                Մանուկեան» սրահին մէջ: 

Աւագ Հինգշաբթի, 29 Մարտ 2018 – ՈՏՆԼՈՒԱՅ – երեկ. Ժամը 7-ին:           

        ՊԱՀՈՑ ԸՆԹՐԻՔ երեկ. Ժամը 8-ին «Մարի Մանուկեան» սրահին մէջ: 

Աւագ Ուրբաթ. 30 Մարտ 2018 – ԿԱՐԳ ԹԱՂՄԱՆ – երեկ. Ժամը 7-ին: 

Շաբաթ, 31 Մարտ 2018 – ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ – երեկ. Ժամը 6-ին: 

Կիրակի, 1 Ապրիլ 2018 – ԶԱՏԻԿ - Ճաշկերոյթ «Մարի Մանուկեան»   

                                                              սրահին մէջ 

Կիրակնօրեայ Վարժարան - Կիրակի, առաւօտեան ժամը 11-էն սկսեալ                                

                                                      Ուսուցչուհի Շողիկ Գուշաքճեանի հետ 

 

 

CHURCH UPCOMING EVENTS 

Sunday March 25, 2018 – PALM SUNDAY – Lunch - “Marie Manoogian’ Hall 

Maundy Thursday – March 29, 2018 – FEET WASHING – at 7:00 pm 

                           LENT DINNER at 8:00 pm – “Marie Manoogian” Hall 

Good Friday – March 30, 2018 – BURIAL - at 7:00 pm 

Saturday – March 31, 2018 – EASTER EVE – at 6:00 pm 

Sunday – April 1, 2018 – EASTER – Festive Lunch – “Marie Manoogian” Hall 

Sunday School - Every Sunday at 11:00 am with Shoghig Koushakjian, Teacher 

  



 

Lancement du Groupe 
Jeunesse 

Musicale St-Grégoire 
d’Outremont 

 

 

Nous vous invitons à vous joindre à notre 
nouvelle Chorale d’Enfants « Jeunesse 

Musicale St-Grégoire d’Outremont » (âge 
d’inscription 7 à 15 ans). 

 

Les pratiques débuteront dimanche le 14 

janvier 2018, à l’Église St-Grégoire 

l’Illuminateur, situé au 615 Av. Stuart à Outremont et auront lieu de 
13h00 à 14h00. Elles se poursuivront par la suite tous les 

dimanches selon ce même horaire. 
Les cours seront donnés par le professeur Karen Manucharyan 

diplômé du Conservatoire de Yerevan, en Arménie, qui assumera la 

direction de cette chorale. 
 

Les enfants auront l’opportunité d’apprendre les bases de la 
notation musicale et le solfège 

Le répertoire étudié consistera de pièces musicales contemporaines, 
classiques et religieuses, de langue française et arménienne. 

 
La participation est gratuite. Venez nombreux participer à cette 

expérience enrichissante! 
 

Pour des informations additionnelles,  
svp vous adresser au  

(514) 279-3066 ou à stgregorychurch@gmail.com 
 

Conseil paroissial 
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Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ 

Մանկական 
Երաժշտական Խումբ 

 
Ձեզ կը հրաւիրենք միանալու մեր նոր մանկական 

երգչախումբին «Jeunesse Musicale St-Grégoire 

d'Outremont» - (գրանցման տարիք 7-15 

տարեկան):  

Փորձերը կը սկսին Կիրակի, 14 Յունուար 2018, Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ, կ.ե. ժամը 1:00 -

2:00 - հասցէ 615 Stuart  Avenue Outremont-ի մէջ:  

Փորձերը պիտի շարունակուին կատարուիլ ամէն Կիրակի, վերոյիշեալ նոյն 

ժամուն: 

Դասընթացքները պիտի կատարէ Երեւանի երաժշտանոցէն շրջանաւարտ, 

Կարէն Մանուչարեան, որ կը  ստանձնէ նաեւ՝ երգչախումբին 

ղեկավարութիւնը: 

Փոքրերը հնարաւորութիւն պիտի ունենան սորվելու հիմնական 

երաժշտութեան նոթաները, եւ միաժամանակ մշակելով անոնց 

երաժշտական գիտելիքներն ու ճաշակը: 

Ուսումնասիրուած ծրագիրը պիտի բաղկանայ ժամանակակից, դասական 

եւ կրօնական  երաժշտական կտորներէ, Ֆրանսերէն եւ Հայերէն 

լեզուներով: 

Մասնակցութիւնը անվճար է: Եկէ՛ք եւ օգտուեցէք այս պատեհ առիթէն: 

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք հեռաձայնել (514)279-3066 

կամ stgregorychurch@gmail.com 

 

Ծխական Խորհուրդ  
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS0d-D7enXAhXERN8KHeWNDPwQjRwIBw&url=http://www.pacificcommunity.ca/news/childrens-choir-opportunity&psig=AOvVaw0LdYt_nOdcATpwrH7o_tzL&ust=1512253319507591
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM6LSr7unXAhVPSt8KHUZwD6EQjRwIBw&url=https://judeatl.com/ministries/music/childrenschoir/&psig=AOvVaw1CG3d7etiNUB2TUuWh_sAF&ust=1512253674307527


 

  



 

  



 



 



 

  



 

 



 

 



 

 



 



 


