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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 
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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: 

 

1 Corinthiens 1.18-24 

18Car la parole de la croix est une folie à ceux qui périssent; 
mais à nous qui obtenons le salut, elle est la vertu de Dieu. 
 
19 Vu qu'il est écrit : j'abolirai la sagesse des sages, et 
j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. 
 
20 Où est le sage? où est le Scribe? où est le Disputeur de 
ce Siècle? Dieu n'a-t-il pas manifesté la folie de la sagesse 
de ce monde? 21Car puisqu'en la sapience de Dieu, le 
monde n'a point connu Dieu par la sagesse, le bon plaisir de 
Dieu a été de sauver les croyants par la folie de la 
prédication. 22 Car les Juifs demandent des miracles, et les 
Grecs cherchent la sagesse. 23 Mais pour nous, nous 
prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, 
et une folie pour les Grecs. 24 A ceux, dis-je, qui sont 
appelés tant Juifs que Grecs, [nous leur prêchons] Christ, la 
puissance de Dieu, et la sagesse de Dieu. 

 

Matthieu 24.27-36 
27 Mais comme l'éclair sort de l'Orient, et se fait voir jusqu'à 
l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de 
l'homme. 28Car où sera le corps mort, là s'assembleront 
les aigles.  
 
29 Or, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil 
deviendra obscur, et la lune ne donnera point sa lumière, 
et les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux 
seront ébranlées. 30 Et alors le signe du Fils de l'homme 
paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les Tribus de la 
terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et verront 
le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel, avec 
[une grande] puissance, et une grande gloire. 31 Et il 
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enverra ses Anges, qui avec un grand son de trompette 
assembleront ses élus, des quatre vents, depuis l'un des 
bouts des cieux jusques à l'autre bout. 
 

 
32 Or apprenez cette similitude prise du figuier : Quand 
ses branches sont déjà en sève, et qu'il pousse des 
feuilles, vous connaissez que l'été est proche. 33 De 
même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que 
[le Fils de l'homme] est proche, et qu'il est à la porte. 34 
En vérité je vous dis, que cette génération ne passera 
point, que toutes ces choses ne soient arrivées. 35 Le ciel 
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point. 
 
36 Or quant à ce jour-là, et à l'heure, personne ne le sait; 
non pas même les Anges du ciel, mais mon Père seul. 37 
Mais comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même 
de l'avènement du fils de l'homme. 
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 «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 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 ՌԱՋ 
 

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: 
 

      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.  



 

 

ՏՕՆԱՑՈՅՑ   
ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ / OCTOBRE – ՆՈՅԵՄԲԵՐ / NOVEMBRE 

 

28, Երկուշաբթի  - Տօն Սրբոցն Անաստասայ քահանային,  

Վարոսի, Թէոդիսեայ եւ որդւոց նորա  

եւ որք ընդ նմա կատարեցան: 

Lundi 28 – Fête des Saints prêtres Anasdase, Varos,  

Théotide et de leurs enfants qui oeuvrèrent avec eux 

 
 

   29, Երեքշաբթի - Տօն Սրբոց Հիպէրիքեանցն  

որք ի Սամոսատ կատարեցան  

Տօն Սրբոցն Սեւերիանոսի Սեբաստացւոյն, 

Բաբելայ ծերոյն  եւ 84 աշակերտաց  նորին: 

Mardi 29 - Fête des Saints Hibériques 

qui oeuvrèrent à Samosate 
 

30, Չորեքշաբթի – Պահք: 

Mercredi 30 - Jeûne. 
 

31, Հինգշաբթի - Տօն Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերան  

Հայրապետին: 

Jeudi 31 - Fête du Saint Patriarche  

Jean Chrysostome 

 
 

Նոյեմբեր/Novembre 
 

1, Ուրբաթ - Պահք: 

Vendredi 1 - Jeûne. 
 

2, Շաբաթ – Տօն Ամենայն Սրբոց Հնոց եւ Նորոց,  

յայտնից եւ անյայտից: 

Samedi 2 – Fête de Tous les Saints,  

anciens ou nouveaux,  

Connus et inconnus. 

 
 

 

 
 

 



 

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 

ԿԻՐԱԿԻ,  27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019 
 

 

 
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ՊԻՏԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒԻ  

ՄԵԶՄԷ ԱՌ ՅԱՒԷՏ ԲԱԺՆՈՒԱԾ  

ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ   

ԱՆԴԱՄՈՒՀԻՆԵՐՈՒ ԱՆՄՈՌԱՑ 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 
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 ԴԱՐՊԱՍԵԱՆ 

ՔԸՄՔԸՄԵԱՆ 

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՃԱՆՔՈՒԼ 

ՍՕՆԱ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ 

ԻՄԱՍՏՈՒՀԻ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ 

ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՐԷՆՍԷԼ 

ԹԱԳՈՒՀԻ ՇԻՐԻՆԵԱՆ 

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՄԷՆԷՆՏԵԱՆ 

ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՔԻՄԵԱՆ 

 

 

 

                  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 KARAARTINYAN) 
մահուան 3-րդ տարելիցին առիթով 

ՇԱՀՆՈՒՐ ԱՐՄԱՆ  

ԳԱՐԱԱՐԹԻՆԵԱՆԻ 

(SHAHNUR ARMAN KARAARTINYAN) 

մահուան 16-րդ տարելիցին առիթով 

 
 

 

Տ. եւ Տիկ. Կարպիս եւ Սիլվա Ֆէրահի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ ծնողաց,  

քրոջ, եղբօր եւ հարազատներուն` 

ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ 

(HRIPSIME KESHISHIAN) 

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ 

(MARDIROS KESHISHIAN) 

ՀԵՐՄԻՆԷ ԵՒ ԳԷՈՐԳ ՔԷՇԻՇԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(HERMINE & KEVORK KESHISHIAN) 

ՕՀԱՆՆԷՍ ՖԷՐԱՀԻ 

(OHANNES FERAH) 

ՓԵՓՐՈՆ, ՄԱՐԻՁԱ, ԶԱՐՈՒՀԻ 

ՖԷՐԱՀՆԵՐՈՒ 

(PEPRON, MARITZA, ZARUHI  

FERAH) 

ՄԱՐԻԱՄ ԿԻՒԼԻ 

(MARIAM GUL) 

ԵՒ  

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԱՖԻ 

(DIKRAN SARAF) 

Ինչպէս նաեւ՝ 

ՄԱՐԻԱՄ  ԵՒ ԿԱՐԱՊԵՏ  

ԷԼՄՕՔԵԱՆՆԵՐՈՒ 

 (MARYAM & GARABET ELMOKYAN) 

Հոգիներուն ի հանգիստ 
 

 

 

 



 

Տիկ. Ռիցցա Աւետիսեանի եւ դուտրին՝ Հուրիի, 

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 

 

 

 

Տիկ. Արաքսի Սաղլամի եւ զաւակներուն, 

Տ. եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Մելիսա Սաղլամի եւ 

զաւակներուն, 

Օրդ. Եփրաքսի Սաղլամի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ մօր, մեծ մօր, մեծ մեծ մօր՝ 

ՆՈՒՐԻՁԱ ՍԱՂԼԱՄԻ 

(NURITSA SAGLAM) 

Մահուան առաջին տարելիցին  առիթով 

 

 

 

 
  



 

Sunday, October 27, 2019  

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. 
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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CHURCH DONATIONS 

FOR THE PERIOD OF: SEPTEMBER 25- OCTOBER 27, 2019 

RENOVATION FUND RAISING CAMPAIGNE: 

Church Exterior Walls Fundraising Renovation 
New Donators: 

Foundation Vartan & Lise Toroussian $10,000 

Mr. & Mrs. Avedis & Arshaluys Djihanian $3000 

Tekeyan Cultral Centre $2000 

Armenian Liberal Democratic (Ramgavar) Party $2000 

Mr. & Mrs. Onnik & Marie Pilafian $1000 (2) 

Mr. & Mrs. Antranik & Armine Sirinyan $500 (2) 

Dr. & Mrs. Archavir & Nadya Gundjian $1000 

Dr. Vilma Derbekyan $1000 

Mr. Carlo Gurunlian $1000 

Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $1000 

Mr. Arto Manoukian $1000 

Mr. & Mrs. Garo & Michelle Boghosian $1000 

Mr. & Mrs. Nurhan Cankul $1000 

Mr. Vahe Keresteciyan $1000 

Mr. & Mrs. Ara & Mary Gerikyan $500 

Mr. & Mrs. Horen Mirasyedi $500 

Mr. Berdj Araz $500 

Mrs. Perkruhi Meremetci $500 

Mr. & Mrs. Agop & Taline Gurunlu $500 

Mr. Dikran Husseindjian $500 

Mr. & Mrs Murat Ozcanian $500 

Mrs. Aida Karibian $500 

Mrs. Aida Tamigian $500 

Mr. Zaven Kazandjian $500 

Mr. & Mrs. Artur & Marine Markosyan $300 

Mrs. Alis Afker $300 

Dr. Arman Topakian $250 

Mrs. Anoush Keoprulian $200 



 

Mrs. Vartouhie Balian $200 

Canadian Ecumenism Centre $200 

Mrs. Vasken Dakessian $100 

Mr. & Mrs. Robert & Zarouhie Kechayan $100 

Mrs. Adriana Bara $100 

Mr. & Mrs. Garbis & Silva Ferah $100 (2) 

Mr. & Mrs. Arsen & Ayda Unlusoy $100 

Mrs. Vehanoush Yessayan $50 
Offline donations & Online donations Total: $4562 

Grand Total: $192,577,33 
 

  CHURCH: 
Mr. Henrik Mkrtumyan $150. 

ANNUAL BAZAAR:  

Mr. & Mrs. Garo & Nevart Paragamyan $30. 
 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE HAIG MANOUKIAN: 

Sonia, Arek & Chirac Manoukian $200, Mr. Perry Shak, Alice & Sonia 

Soghomonian $100, Mr. & Mrs. Zaven Gudsuz, Mr. & Mrs. Avedis & 

Suzanne Atamian, Mr. Hovsep Yemenidgian, Mrs. Ritta Mausourati, Mrs. 

Marie Margossian, Mr. Nitesh Arora, Mr. & Mrs. Garbis & Hasmik  

Aposhian, Mr. & Mrs. Gaetan & Hermine Dimaria, Mr. Avedis Djihanian, 

Mr. & Mrs. Armand Benohanian $50, Mr. Karl Tcherkezian, Mr. Dikran 

Husseindjian $40, Mr. Aram Der Movsesyan $30, Mrs. Anoush Keoprulian, 

Miss Shoushan Aroyan, Miss Varsenig Nazoyan $25, Mr. & Mrs. Harout & 

Seza Nalbandian, Miss Takouhi Aghazarian, Mrs. Terwanda Yakoubian, 

Mrs. Sonya Djandjikian, Mrs. Mariana Arakelian,  

Mrs. Tamara Tachtchian $20. 

THE LATE ARTO TCHAKMAKTCHIAN: 

Mrs. Tracy Berberian $100 
 

HOKEHANKISD: 
THE LATE YERVANT BHECHAKEDJIAN: 

Mr. & Mrs. Asbed & Mirna Bajakian $100. 
 

THE LATE NARTUHI FERAH SARAF: 

Mr. Manuk Elmokyan $100, Mr. & Mrs. Shahan Gazeryan, Mr. Vrej 

Nigogossian, Mr. Levon Senoglu, Mrs. Germaine Koleoglu, Mrs. Seta 

Kurkciyan $50, Mrs. Hilda Kepekci, Mr. & Mrs. Roupen & Meline Arsever, 

Mrs. Vartouhi Torossian $40, Mr. & Mrs. Minas & Verjine Asaduryan, Mr. 

& Mrs. Hazar & Hasmik Met $30, Mrs. Seta Artokun $20.  



 

  



 

  



 

  



 

   



 

  



 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ  

Մայր Տաճարի Կիրակնօրեայ Վարժարանը 

կարիքն ունի ուսուցիչներու դասաւանդելու 

համար գծագրութեան դասընթացքներ: 
 

Հետաքրքուողներէն կը խնդրուի հեռաձայնել 

քարտուղարութեան՝ (514) 279-3066 

կամ տուեալները ուղարկել հետեւեալ  

ե-հասցէին՝ stgregorychurch@gmail.com 

 
Շնորհակալութիւն 

 

  

 

  

Շաբթուայ խորհրդածութիւնը 
 

 

• Եթէ չենք կրնար այնպիսին ըլլալ, ինչպէս որ ենք, եթէ 

միայն կը կեղծենք մեր գոյութիւնը, այդ պարագային 

կը դառնանք շինծու, կեղծ արարածներ: Իսկ այդ 

տեսակ անձնասիրութեան հետ Աստուած ոչինչ 

կրանյ ընել: 

                                      Անտոն Մեթրոբոլիթ Սուրոժացի 

 
 

• Գլխաւորը այն չէ թէ ի՞նչ ենք մենք, երբ կը կարդանք 

Ս. Գիրքը, այլ ի՞նչ ենք մենք երբ կը փակենք զայն«: 

                                                          Սիմէոն Աթոսացի 

 

 

mailto:stgregorychurch@gmail.com
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

   



 

  



 

  



 

 


