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        ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ 

         ՏԻՏՈՍԻՆ ԳՐՈՒԱԾ  ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ (1:1-11) 
1 Պօղոս՝ Աստուծոյ ծառայ եւ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալ՝ կանչուած 
Աստուծոյ ընտրեալներուն հաւատքն ու ճշմարտութեան գիտութիւնը 
առաջնորդելու, որ աստուածպաշտութեան համաձայն է, 
2 Յաւիտենական կեանքի յոյսով, որ անսուտն Աստուած խոստացած է 
դարեր առաջ 3 Եւ իր ժամանակին իր խօսքին քարոզութեամբ յայտնեց, 
որ ինծի յանձնուեցաւ մեր Փրկիչ Աստուծոյ հրամանովը, 4 Տիտոսին իմ 
հարազատ որդիիս հասարակաց հաւատքովը՝ շնորհք եւ խաղաղութիւն 
Հօր Աստուծմէն ու մեր Փրկչէն, Տէր Յիսուս Քրիստոսէն։ 

         ՏԻՏՈՍԻՆ ԳՈՐԾԸ ԿՐԵՏԷԻ ՄԷՋ 
5 Ասոր համար ես քեզ Կրետէ թողուցի, որպէս զի բոլոր պակաս բաները 
շտկես ու ամէն մէկ քաղաքի մէջ երէցներ կարգես, ինչպէս ես քեզի 
պատուիրեցի. 6 Եթէ մէկը անմեղադրելի ըլլայ, մէկ կնոջ այր, 
հաւատացեալ զաւակներ ունենայ, որոնք անառակութեան համար 
ամբաստանուած կամ անհնազանդ չըլլան։ 7 Վասն զի եպիսկոպոսը 
պէտք է անմեղադրելի ըլլայ Աստուծոյ տնտեսին պէս. ո՛չ յանդուգն, ո՛չ 
բարկացող, ո՛չ գինեմոլ, ո՛չ զարնող, ո՛չ անարգ շահախնդրութեան 
ետեւէ եղող, 8 Հապա հիւրասէր, բարեսէր, խոհեմ, արդար, սուրբ, 
ժուժկալ, 9 Հաստատ բռնելով վարդապետութեան հաւատարիմ խօսքը, 
որպէս զի կարող ըլլայ ողջամիտ վարդապետութիւնով յորդորել եւ 
հակառակ կեցողները յանդիմանել։ 10 Քանզի շատ են անհնազանդները, 
ունայնութիւն խօսողները ու խաբողները, մանաւանդ անոնք որ 
թլփատութենէն են. 11 Անոնք պէտք է պապանձեցնել, քանի որ ամբողջ 
տուներ կը կործանեն ու անպատեհ բաներ կը սորվեցնեն անարգ 
շահախնդրութեան համար: 
 

    ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (7.37-52) 
37 Տօնին վերջին օրը Յիսուս կայներ էր, կ’աղաղակէր ու կ’ըսէր. «Եթէ 
մէկը ծարաւ է, թող ինծի գայ ու խմէ։ 38 Ան՝ որ ինծի հաւատայ՝ ինչպէս 
գիրքը կ’ըսէ. ‘Անոր փորէն կենդանի ջուրի գետեր պիտի բղխին’»։ 39 Այս 
ըսաւ Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի առնէին, վասն զի 
Սուրբ Հոգին տրուած չէր տակաւին, քանզի Յիսուս դեռ փառաւորուած 
չէր։ 

   
 



 

     ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՄԷՋ 
40 Ժողովուրդէն շատ մարդիկ երբ այս խօսքը լսեցին՝ ըսին. «Իրաւցնէ 
ասիկա է մարգարէն»։ 41 Ուրիշներ ըսին. «Ասիկա է Քրիստոսը». 
ուրիշներ ալ. «Միթէ Քրիստոսը Գալիլիայէ՞ն պիտի գայ։ 42 Չէ՞ որ գիրքը 
կ’ըսէ թէ Քրիստոս Դաւիթին սերունդէն ու Դաւիթին եղած գիւղէն 
Բեթլեհէմէն պիտի գայ»։ 43 Ուստի ժողովուրդին մէջ երկպառակութիւն 
եղաւ անոր համար։ 44 Անոնցմէ ոմանք ուզեցին բռնել զանիկա, բայց 
մէ՛կը անոր ձեռք չզարկաւ։ 

   ՀՐԵԱՅ ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱՆՀԱՒԱՏՈՒԹԻՒՆԸ 
45 Սպասաւորները նորէն գացին քահանայապետներուն եւ 
փարիսեցիներուն, որոնք հարցուցին. «Ինչո՞ւ զանիկա հոս չբերիք»։ 
46 Պատասխան տուին սպասաւորները. «Երբեք մէ՛կը այդ մարդուն պէս 
խօսած չէ»։ 47 Այն ատեն փարիսեցիները հարցուցին անոնց եւ ըսին. 
«Միթէ դո՞ւք ալ մոլորեցաք։ 48 Իշխաններէն կամ փարիսեցիներէն մէկը 
հաւատա՞ց անոր. 49 Բայց այս ռամիկ ժողովուրդը՝ որ օրէնքը չեն գիտեր, 
նզովուած են»։ 50 Նիկոդէմոս ըսաւ անոնց, որ գիշեր ատեն իրեն գացեր 
էր եւ անոնցմէ մէկն էր. 51 «Միթէ մեր օրէնքը մարդ կը դատէ՞, եթէ առաջ 
անկէ բան մը չլսէ եւ չգիտնայ թէ ի՞նչ կ’ընէ»։ 52 Պատասխան տուին ու 
ըսին անոր. «Միթէ դո՞ւն ալ Գալիլիայէն ես. քննէ՛ ու նայէ՛, որ Գալիլիայէն 
մարգարէ չ’ելլեր»։ 

TITE 1.1-11 
1Paul, Serviteur de Dieu, et Apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des 
élus de Dieu, et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété; 
2Sous l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut 
mentir, avait promise avant les temps éternels; 3Mais qu'il a 
manifestée en son propre temps, [savoir] sa parole, dans la 
prédication qui m'est commise, par le commandement de Dieu notre 
Sauveur :  
4A Tite mon vrai fils, selon la foi qui [nous] est commune; que la 
grâce, la miséricorde, et la paix te soient données de la part de Dieu 
[notre] Père,  et de a part du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. 
 
5La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu 
achèves de mettre en bon ordre les choses qui restent [à régler], et 
que tu établisses des Anciens de ville en ville, suivant ce que je t'ai 
ordonné; 6[Ne choisissant] aucun homme qui ne soit irrépréhensible, 
mari d'une seule femme, et dont les enfants soient fidèles, et non 
accusés de dissolution, ou qui ne se puissent ranger. 7Car il faut que 
l'Évêque soit irrépréhensible, comme étant dispensateur dans [la 
Maison] de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non sujet au 
vin, non batteur, non convoiteux d'un gain déshonnête. 8Mais 

https://saintebible.com/titus/1-1.htm
https://saintebible.com/titus/1-2.htm
https://saintebible.com/titus/1-3.htm
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https://saintebible.com/titus/1-7.htm
https://saintebible.com/titus/1-8.htm


 

hospitalier, aimant les gens de bien, sage, juste, saint, continent; 
9Retenant ferme la parole de la vérité comme elle lui a été 
enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine, 
que de convaincre les contredisants. 
10Car il y en a plusieurs qui ne se peuvent ranger, vains discoureurs, 
et séducteurs d'esprits, principalement ceux qui sont de la 
Circoncision auxquels il faut fermer la bouche. 11[Et] qui renversent 
les maisons tout entières enseignant pour un gain déshonnête des 
choses qu'on ne doit point [enseigner]. 

 

     Jean 7.37-52 
37Et en la dernière et grande journée de la Fête, Jésus se trouva là, 
criant, et disant : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. 
38Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau 
vive découleront de son ventre. 39(Or il disait cela de l'Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croyaient en lui; car le Saint-Esprit n'était 
pas encore [donné], parce que Jésus n'était pas encore glorifié.) 
 
40Plusieurs donc de la troupe ayant entendu ce discours, disaient : 
celui-ci est véritablement le Prophète. 41Les autres disaient : celui-ci 
est le Christ. Et les autres disaient : mais le Christ viendra-t-il de 
Galilée? 42L'Ecriture ne dit-elle pas que le Christ viendra de la 
semence de David, et de la bourgade de Bethléhem, où demeurait 
David? 43Il y eut donc de la division entre le peuple à cause de lui. 
44Et quelques-uns d'entre eux le voulaient saisir, mais personne ne 
mit les mains sur lui. 
 
45Ainsi les huissiers s'en retournèrent vers les principaux 
Sacrificateurs et les Pharisiens, qui leur dirent : pourquoi ne l'avez-
vous point amené? 46Les huissiers répondirent : jamais homme ne 
parla comme cet homme. 47Mais les Pharisiens leur répondirent : 
n'avez-vous point été séduits, vous aussi? 48Aucun des Gouverneurs 
ou des Pharisiens a-t-il cru en lui? 49Mais cette populace, qui ne sait 
ce que c'est que de la Loi, est plus qu'exécrable. 50Nicodème (celui 
qui était venu vers Jésus de nuit, et qui était l'un d'entre eux) leur dit 
: 51Notre Loi juge-t-elle un homme avant que de l'avoir entendu, et 
d'avoir connu ce qu'il a fait? 52Ils répondirent, et lui dirent : n'es-tu 
pas aussi de Galilée? enquiers-toi, et sache qu'aucun Prophète n'a 
été suscité de Galilée. 
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Տօներ  
Շաբաթ, 6 Փետրուար 2021 
Տօն Ս. Սահակ Պարթեւ Հայրապետի  

Ս. Սահակ Հայրապետը Ներսէս 
Մեծ կաթողիկոսի որդին էր, Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչի տոհմին 
վերջին ներկայացուցիչը, որ 387 
թուականէն սկսած 52 տարիներ 
եղած է Հայոց հայրապետական 
աթոռի գահակալը: Ըլլալով 
կրթուած եւ հմուտ երաժշտական, 
հռետորական արուեստներուն, 
իմաստասիրութեան եւ 
լեզուագիտութեան մէջ, Սահակ 
Պարթեւը մեծ նպաստ բերած է Հայ 
ազգային մշակոյթի զարգացման, 
եղած է Հայոց գիրերու ստեղծման ջատագովը, Մեսրոպ Մաշտոց 
վարդապետի հետ դարձած Հայ դպրութեան ու եկեղեցական 
մատենագրութեան հիմնադիր: Տառերու գիւտէն յետոյ Ս. 
Սահակն ու Ս. Մեսրոպը կը սկսին Աստուածաշունչի 
թարգմանութեան եւ այնպէս կատաեալ կերպով կը կատարեն 
այն, որ Աստուածաշունչի Հայերէն թարգմանութիւնը դարեր 
յետոյ կը կոչուի Աստուածաշունչի թարգմանութիւններու 
թագուհին: 
     

Holidays 
Saturday, February 6, 2021  
Commemoration of the Pontiff St. 
Sahak Partev  
Pontiff St. Sahak Partev was the elder son 
of Catholicos St. Nersess the Great, and 
the last Catholicos of the Armenian Church 
who descended from the lineage of St. 
Gregory the Illuminator. He became 
Catholicos of All Armenians in 387 A.D., 
and reigned for an astounding 52 years. 
Being talented in music and educated in the rhetorical arts, philosophy 
and linguistics, St. Sahak greatly contributed to the development of 
Armenian national culture. He was the strongest advocate for the 
creation of an Armenian Alphabet, and became its chief patron. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOuYzxq4XZAhVRIqwKHfvEDwIQjRx6BAgAEAY&url=http://myemail.constantcontact.com/E-Bulletin-June-16---22--2013.html?soid%3D1101276705046%26aid%3DeG3RLsZQE0s&psig=AOvVaw2pmDDvC55JDoWrYOgfR84r&ust=1517596006727174


 

Following the creation of the Armenian Alphabet, St. Sahak and St. 
Mesrop opened a school for translators in the city of Vagharshapat 
(Etchmiadzin). There they begin the translation of the Holy Bible into 
Armenian and did it so perfectly, that centuries hence the Armenian 
Translation is called the “Queen Translation of the Breath of God”. The 
first sentence translated from the Holy Bible is the opening verse of 
the Book of Proverbs: “To know wisdom and instruction, to perceive 
the words of understanding”. 
  

Monday, February 8, 2021  
Commemoration of Bishop St. Mark, Priest St. Pion, Deacons St. 
Kyouregh (Cyril) and St. Benjamin and holy martyrs Sts. Abdlmseh, 
Vormzdana and Sayen  
St. Mark was the Bishop of Aritus in the half of the 4th century. Famous 
theological doctrines are ascribed to him. During the period of reign of 
the king Julianus the Betrayer he was subjected to torments, then he 
was exiled to a remote island, where he passed away dedicating the 
last years of his life to Christian preaching. 
Priest St. Pion also has been one of the devoted advocates of 
Christianity. It is known that he has served in Smyrna, where he has 
been martyred for preaching Christianity. 
Deacon St. Kyouregh (Cyril) and St. Benjamin have been martyred for 
the sake of Christian faith. Accusing Kyouregh (Cyril) in destroying 
heathen temples, Julianus the Betrayer allowed the heathen priests to 
judge him and the heathen priests subjected him to severe torments. 
Deacon St. Benjamin was martyred during the period of reign of the 
Persian king Hazkert I for preaching Christianity among the Persians. 
Among the victims martyred during the period of reign of the King 
Hazkert I were Vormzdana, minister of the Persian royal palace, and 
Sayen, a Persian noble. Both of them being deprived of royal and noble 
pleasures and privileges continued to remain loyal to Christian faith 
and were martyred for the sake of Christian faith. 
Abdlmseh was the son of rich Jews living in Persia. While pasturing his 
father’s cattle  Abdlmseh was acquainted with other Christians of the 
same age, who baptized him and renamed Abdlmseh, which means 
“Servant of Christ.” Becoming aware of his son’s converting to 
Christianity and not succeeding to force him to renounce of 
Christianity, his father stabbed him in the same place where the saint 
had been baptized. 

 



 

              ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ            

        Սրբոց Վարդանանց    
       յիշատակութեան տօնին առիթով կը    

          շնորհաւորենք բոլոր 
Մամիկոն, Խորէն, Արտակ, Տաճատ, Հմաեակ, 

Ներսեհ, Վահան, Արսէն եւ Գարեգի 
անունները կրողներուն անուանակոչութիւնը: 

          FEAST OF THE NAME DAY  
                    OF ST. VARTAN THE WARRIOR 

On the feast of remembrance of St. Sarkis the 
Warrior,  we congratulate all the individuals who 

are named 
  Mamigon, Khoren, Ardag, Dajad, Hmayag, 

Nerseh, Vahan, Arsen, & Karekin. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

   Շաբթուայ խորհրդածութիւններ       

Ժպիտ պարգեւեցէք իւրաքանչիւրի դէմքին եւ յոյս 
սերմանեցէք: Տխրութիւն մի տարածէք, որովհետեւ 

Աստուած, Ով Իր հրեշտակը ուղարկեց ձեզի մեծ 
ուրախութեան աւետիս քարոզելու, չուզեր, որ դուք 

տխրութեան մէջ ապրիք: 
Շենուդա Գ հայրապետ 

 

Put a smile on everyone's face, instill hope. Do not spread 
sorrow, for God, who sent His angel to preach the gospel 

of great joy, does not want you to live in sorrow. 
Patriarch Shenuda III 

Որուն հետ որ մարդը սկսի ընտանեկան կեանք 
կառուցել, ան փորձութիւններու շրջան է որ կ'անցնէ:  

Ի վերջոյ, պատրաստ երջանկութիւն չկայ... 
Երջանկութիւնը նոյնպէս պէտք է համբերատար 

աճեցնել եւ երկու կողմերուն բազմաթիւ ջանքերով:  
Իոանն վրդ. Կրեստյանկին 

 

Whoever starts a family life with a person will go through a 
period of trials. After all, there is no ready-made happiness 
... Happiness must also be patiently cultivated with a lot of 

effort on both sides. 
Rev. John Krestyankin 

 

 

 



 

ARMENIAN LENT MODERN KITCHEN VARIATIONS 

Coconut Curry Quinoa Lentil  
& Sweet Potatoes  
 

Ingredients 

• 4 cups small diced sweet potato 
• 1 cup quinoa, rinsed 
• 1 cup brown lentils 
• 1/2 yellow onion, diced 
• 1 (15 ounce) can coconut milk 
• 3 1/2 cups vegetable broth 
• 2 teaspoons curry powder 
• 1 1/2 teaspoons salt 
• 1 teaspoon ground ginger 
• 1 teaspoon ground coriander 
• 1 teaspoon granulated garlic 
• 1/2 teaspoon black pepper 
• Optional garnish: chopped cashews, fresh cilantro 

 

Instructions 

1. Add all ingredients to a large pot and stir until 
combined.  Bring mixture to a boil, reduce to a simmer 
and simmer until liquid has absorbed and quinoa, lentils 
and sweet potato are cooked through, 50-60 minutes. 

2. Garnish with chopped cashews and fresh cilantro, if 
desired. 

Notes  Makes 4 healthy sized portions, but could probably also 

feed 6 people with smaller portions.  Nutritional information is 

for 4 servings. 



 

                                                     ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
      ԿԻՐԱԿԻ,  7 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021               

     REQUIEM 

      DIMANCHE, LE 7 FEVRIER 2021 

 

 
  Առաջնորդ սրբազան հօր թելադրանքով եւ նախաձեռնութեամբ 

Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւին եւ Ծխական Խորհուրդին  
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի յանուն Հայրենիքի 
ազատութեան տեղի ունեցող Արցախեան ճակատամարտին մեր 

քաջարի զինծառայող հերոսներու յաւէտ յիշատակին: 
     

                            Նորոգ հանգուցեալներ՝ 
Գրիգորյան Արթուր Վարդանի, ծնվ. 1985թ. 

Պահեստազորային Մարտիրոսյան Արթուր Ալեքսեյի, 
ծնվ. 1971թ. 

Պահեստազորային Բեկլարյան Արամ Ռաֆայելի,  
ծնվ. 1969թ. 

Ավետիսյան Լեւոն Միսակի, ծնվ. 1995թ. 
Խաչատրյան Արմեն Ավետիսի, ծնվ. 1997թ. 

Հարությունյան Մասիս Արթուրի, ծնվ. 1996թ. 
Մհերյան Վոլոդյա Սանասարի, ծնվ. 1997թ. 

Մեսրոպյան Նարեկ Արմենի, ծնվ. 1989թ. 
Ղազարյան Աշոտ Սերժիկի, ծնվ. 1974թ. 
Սարգսյան Սերգեյ Մելիքի, ծնվ. 1982թ. 
Սարգսյան Իվան Սուրենի, ծնվ. 1985թ. 

Աբաղյան Արայիկ Նիկոլայի, ծնվ. 1987թ. 
Գևորգյան Էրիկ Արմենի, ծնվ. 1997թ. 

Նազարյան Դավիթ Ռաֆայելի, ծնվ. 1985թ. 
Ալավերդյան Արթուր Արարատի, ծնվ. 1992թ. 

Պողոսյան Գագիկ Դանիելի, ծնվ. 1995թ. 
Մանուկյան Գարիկ Սարգսի, ծնվ. 1994թ. 

Սաղաթելյան Ալեքսան Հարությունի, ծնվ. 1996թ. 
Պահեստազորային Գասպարյան Ռուստամ Ռաֆիկի, 

ծնվ. 1961թ. 



 

Պահեստազորային Գեւորգյան Արմեն Աշոտի, ծնվ. 
1970թ. 

Պահեստազորային Մարգարյան Ասրի Արթուրի, ծնվ. 
1997թ. 

Գեւորգյան Սուրեն Կարենի, ծնվ. 1997թ. 
Սարգսյան Էրիկ Արմենի, ծնվ. 1998թ. 

Մուրադյան Էդուարդ Արմենի, ծնվ. 2001թ. 
Սահակյան Նարեկ Կարենի, ծնվ. 2001թ. 
Գրիգորյան Դավիթ Արմենի, ծնվ. 1997թ. 

Պահեստազորային Հակոբյան Հակոբ Ռաֆայելի, ծնվ. 
1992թ. 

Կամավորական Քոլոզյան Ժիրայր Ժորայի, ծնվ. 1961թ. 
Կամավորական Հովակիմյան Սամվել Արթուրի, ծնվ. 

1997թ. 
Կամավորական Ղուկասյան Վրույր Ռադիկի, ծնվ. 1976թ. 

Կամավորական Մարգարյան Գրիշա Լուկաշինի, ծնվ. 
1956թ. 

Կամավորական Ստեփանյան Հարություն Կամոյի, ծնվ. 
1974թ. 

Կամավորական Մնացականյան Սևակ Բախշիի, ծնվ. 
1988թ. 

Կամավորական Հարությունյան Արթուր Արմենի, ծնվ. 
1979թ. 

Կամավորական Ավագյան Տիգրան Արմենի, ծնվ. 1991թ. 
Կամավորական Կարապետյան Վախթանգ Բորիսի, ծնվ. 

1974թ. 
Արուտյունով Հենրի Արտեմի, ծնվ. 2000թ. 

Սիմոնյան Արամ Սեյրանի, ծնվ. 2001թ. 
Աբրահամյան Գագիկ Արթուրի, ծնվ. 2001թ. 

Մեհրաբյան Արեն Մհերի, ծնվ. 1997թ. 
Լեմեշկո Գրիգոր Իգորի, ծնվ. 2001թ. 

Պետրոսյան Սիփան Ռադիկի, ծնվ. 2001թ. 
Բաղումյան Էդգար Վրեժի, ծնվ. 2002թ. 

Խանամիրյան Հունան Մարատի, ծնվ. 1988թ. 
Մալխասյան Արման Վաղարմենի, ծնվ. 2000թ. 

Խունոյան Աղասի Արամայիսի, ծնվ. 2001թ. 
Շաքարյան Նարեկ Արթուրիկի, ծնվ. 2002թ. 
Մարտիրոսյան Վրեժ Մուկուչի, ծնվ. 2000թ. 
Մուրադյան Արամ Վարուժանի, ծնվ. 2002թ. 

Խաչատրյան Արմենակ Բագրատի, ծնվ. 2001թ. 



 

Կնյազյան Արտուշ Եղիշեի, ծնվ. 2001թ. 
Միրզոյան Արթուր Արամայիսի, ծնվ. 2000թ. 

Պետրոսյան Աշոտ Էդվարդի, ծնվ. 1997թ. 
Պողոսյան Ռուստամ Իշխանի, ծնվ. 1995թ. 

Ներսիսյան Ներսես Արթուրիկի, ծնվ. 2000թ. 
Հովակիմյան Ռադիկ Վրույրի, ծնվ. 2000թ. 
Քարտաշյան Հակոբ Արթուրի, ծնվ. 1999թ. 

Գրիգորյան Հայկ Արենի, ծնվ. 2001թ. 
Ստեփանյան Հրաչյա Գագիկի, ծնվ. 1983թ. 

Լեւոնյան Լեւոն Կարենի, ծնվ. 2000թ. 
Սուքիասյան Արթուր Գագիկի, ծնվ. 2001թ. 

Ժամհարյան Արթուր Վարդանի, ծնվ. 1996թ. 
Զալինյան Արթուր Սեյրանի, ծնվ. 1993թ. 

Կամավորական Պետրոսյան Լեւոն Ռուբենի, ծնվ. 1991թ. 
Խաչիյան Հովհաննես Արթուրի, ծնվ. 1988թ. 

Հայրապետյան Արտաշես Գառնիկի, ծնվ. 2001թ. 
Մանասարյան Գեւորգ Դավթի, ծնվ. 2001թ. 
Եղիազարյան Վիգեն Արսենի, ծնվ. 2001թ. 
Արշակյան Տիգրան Խաչիկի, ծնվ. 2000թ. 

Մատինյան Սամվել Համլետի, ծնվ. 1996թ. 
Խաչատրյան Լյովա Շիրազի, ծնվ. 1991թ. 

Սիմոնյան Հովիկ Խաչատուրի, ծնվ. 1986թ. 
Մարգարյան Գարիկ Լեւոնի, ծնվ. 1993թ. 
Ներսեսյան Արմեն Յուրիի, ծնվ. 1975թ. 

Դավիդյան Հովհաննես Վլադիկի, ծնվ. 1994թ. 
Մուսաելյան Վյաչեսլավ Ռոմանի, ծնվ. 1988թ. 
Ավետիսյան Թորգոմ Զինավարի, ծնվ. 2002թ. 

Պետրոսյան Կարեն Յուրիկի, ծնվ. 2000թ. 
Բադալյան Համլետ Գագիկի, ծնվ. 2001թ. 
Խաչատրյան Արսեն Սեւակի, ծնվ. 2002թ. 

Մկրտչյան Զավեն Վաչիկի, ծնվ. 2000թ. 
Գրիգորյան Հայկ Գագիկի, ծնվ. 1998թ. 

Ծատրյան Արամայիս Գագիկի, ծնվ. 1987թ. 
Մահրոյան Արթուր Մամիկոնի, ծնվ. 1998թ. 
Գրիգորյան Արթուր Արմանի, ծնվ. 2001թ. 
Ալեքսանյան Վահե Վազգենի, ծնվ. 2001թ. 

Պահեստազորային Հովհաննիսյան Ազատ Արսենի, 
 ծնվ. 1996թ. 

Քթրյան Ժորա Սամվելի, ծնվ. 1996թ. 
Սարգսյան Արտակ Սերոբի, ծնվ. 2001թ. 



 

Խաչատրյան Խաչատուր Հարութի, ծնվ. 2001թ. 
Պահեստազորային Ղուկասյան Տիգրան Լենտրուշի,  

ծնվ. 1974թ. 
Կամավորական Եսայան Պարույր Արամայիսի, 

 ծնվ. 1972թ. 
Կամավորական Սաթունց Տիգրան Մարտունի, 

 ծնվ. 1963թ. 
Կամավորական Գարակյան Սեյրան Գրիշայի,  

ծնվ. 1973թ. 
Մարտիրոսյան Արտաշես Արմանի, ծնվ. 2002թ. 

Բարսեղյան Վրեժ Ֆրանցի, ծնվ. 1973թ. 
Մուրադյան Հենրիկ Արթուրի, ծնվ. 2001թ. 

Մարգարյան Էդգար Վյաչեսլավի, ծնվ. 2001թ. 
Դավթյան Արման Մհերի, ծնվ. 2002թ. 

Մելիքբեկյան Սուրեն Վարդանի, ծնվ. 1998թ. 
Ալոյան Ազատ Կարենի, ծնվ. 2001թ. 

Հարությունյան Անդրանիկ Հենրիխի, ծնվ. 1969թ. 
Հակոբյան Դավիթ Արթուրի, ծնվ. 2001թ. 

Հարությունյան Խաչիկ Հրանտի, ծնվ. 1994թ. 
Մովսեսյան Գեւորգ Տիգրանի, ծնվ. 1998թ. 

Վարդանյան Կարեն Վահագնի, ծնվ. 2001թ. 
Պահեստազորային Ամիրբարյան Արթուր Վյաչեսլավի, 

ծնվ. 1972թ. 
Կարապետյան Սամվել Արմենի, ծնվ. 2000թ. 

Կարապետյան Արտյոմ Աբրահամի, ծնվ. 1977թ. 
Նազարեթյան Արման Վախթանգի, ծնվ. 2001թ. 

Թամոյան Սամվել Թամոյի, ծնվ. 2001թ. 
Հովհաննիսյան Տիգրան Հրաչյայի, ծնվ. 1981թ. 
Ահարոնյան Ալեքսանդր Վալերիի, ծնվ. 2000թ. 

Ստեփանյան Զավեն Հովիկի, ծնվ. 2001թ. 
Պահեստազորային Ղեւոնդյան Ղեւոնդ Արմենի,  

ծնվ. 1992թ. 
Պահեստազորային Մուրադյան Վաղարշակ Սարգսի, 

ծնվ. 1989թ. 
հոգիներուն ի հանգիստ: 

 
 



 

 
 

Տ. Եւ Տիկ. Արամ եւ Եօլանտ Ֆէսճեան 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  

իրենց սիրեցեալ մօր՝                      
              ԱԼԻՍ ՖԷՍՃԵԱՆԻ 

              (ALIS FESCIYAN)                 
մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 

 
 

Տ. Եւ Տիկ. Անահիտ եւ Արտաւազդ Մինասեան 
 եւ ընտանիք 

հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  
իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր՝             

              նորոգ hանգուցեալ          
               ՍԹԵՖԱՆ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆԻ 

                (STEPHAN GHOUGASSIAN)                 
     (մահացած Հայաստան) 

            մահուան 40-ին առիթով: 

 
 

   Տիար Խաչիկ Գրիգորեան, 
    Տ. եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Սիրան Շիթիլեանի 

     եւ դուստրը՝ Սարին, 
    Տ. եւ Տիկ. Մհեր եւ Շողիկ Թէնքէրեանի եւ ընտանիք, 

    Տ. Եւ Տիկ. Հրաչ եւ Տօրին Շիթիլեան եւ ընտանիք, 
      Տ. եւ Դոկտ. Յարութ եւ Օլկա Շիթիլեան, 
   Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն  

  պիտի կատարուի իրենց սիրեցեալ  
   կնոջ, մօր, մեծ մօր եւ մեծ մեծ մօր՝  

   ԱԼԻՍ  
  ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ 

   (ALICE KALOUSDIAN KRIKORIAN) 
մահուան 5-րդ տարելիցին առիթով: 

                                    

 

    Տիկ. Ալիս Համալեան Փիլիպոսեան, 
   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ  

իր սիրեցեալ ամուսնոյն՝                      
               ՎԱՀԷ ՓԻԼԻՊՈՍԵԱՆԻ 

                (VAHE PHILIPOSSIAN)                 
          մահուան 4-րդ տարելիցին առիթով: 



 

 
 

                                Տօղրամաճեան ընտանիքներ, 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց սիրեցեալ 

ընտանիքի հարազատներուն՝                    
     ՏՕՂՐԱՄԱՃԵԱՆ, ՄԱՂԱՔԵԱՆ, 

ՍԵՊՈՒՀԵԱՆ, ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆ, 
ՄԱԶԼՈՒՄԵԱՆ, ԱՐԴԻՆԵԱՆ,  

ԹՈՐՈ ԵՒ ՄԵԼԻՔՕՖ 
  (DORAMAJIAN, MAGHAKIAN, 

SEBOUHIAN, SAMUELIAN, MAZLOUMIAN, 
ARTINIAN, TORO, & MELIKOFT) 

գերդաստաններու համայն ննջեցելոց 
հոգիներուն ի հանգիստ 

 
 
 

             Տ. Եւ Տիկ. Արշաւիր եւ Քրիսթինա Մանավեան, 
                         հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
                                            իրենց սիրեցեալ մօր՝                      

   ՄԱՐՕ ՄԱՆԱՎԵԱՆԻ 
     (MARO MANAVIAN)                 

   մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով: 
 
 
 
       Տ. եւ Տիկ. Պերճ եւ Անի Էմիրզէ, 

       Եւ համայն Էօզթիւրշիւճեան եւ Էմիրզէ ընտանիքներ, 
        հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

  իրենց սիրեցեալ քրոջ՝ 
  նորոգ հանգուցեալ՝ 

     ԱՅՏԱ ԷՄԻՐԶԷ ԹՕՓԱԼԵԱՆԻ 
     (AIDA EMIRZE TOPALIAN) 

       հոգւոյն ի հանգիստ: 
        Ինչպէս նաեւ  

        իրենց սիրեցեալ ծնողաց ՝  
      ՄԱՔՐՈՒՀԻ ԷՕԶԹԻՒՐՇԻՒՃԵԱՆԻ 

     (MAKRUHU OZTURSUCIYAN) 
       մահուան 3-րդ տարելիցին առիթով: 

    Ինչպէս նաեւ՝ 
      ՄԻՀՐԱՆ ԷՕԶԹԻՒՐՇԻՒՃԵԱՆԻ 

      (MIHRAN OZTURSUCIYAN) 
    ԲԵՐՈՒԶ, ԱՐՏԱՇԷՍ  

     ԵՒ ԱՐԱ ԷՄԻՐԶԷՆԵՐՈՒ 



 

 
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔ 

Քրիստոս Որդի Աստուծոյ անոխակալ եւ բարեգութ, 
գթա քո արարչական սիրովդ 

ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: 
Յիշեա յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քոյ: 

Արա արժանի ողորմութեան քաւութեան 
եւ թողութեան մեղաց: 

Դասաւորեալ պայծառացո ընդ սուրբս քո 
յաջակողմեան դասուն: 

Զի դու ես Տէր եւ արարիչ ամենեցուն. 
դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: 

Եւ քեզ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. 
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանց յաւիտենից, ամէն: 

(PEROUZ, ARDASHES, & ARA  EMIRZE) 
հոգիներուն ի հանգիստ  

           ՏՆՕՐՀՆԷՔԻ 
                                                ԱՒԱՆԴՈՅԹՆ ՈՒ ՍՈՎՈՐՈՅԹԸ  

Տնօրհնէք փափաքող հաւատացեալները կրնան հեռաձայնել 
Տ. Դաւիթ Քհնյ. Մարգարեանին՝ (514) 448-2809  

կամ Եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ (514) 279-3066 
Հոգեւոր հովիւը իր այցելութիւնը պիտի կատարէ ձեռք առնելով  

համաճարակին պատճառով ծրագրուած ապահովական եւ 
առողջապահական բոլոր միջոցները, հետեւելով Քէպէք նահանգի 

Covid-19 համաճարակի ուղեցոյցի ցուցմունքներուն: 
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ 

 

The Tradition of Home Blessing 
The home is blessed for dedication or rededication, a reminder that the 

home reflects the Kingdom of God. Traditional times of the year for 
Armenian homes to be blessed are Eastertide (the 50 days following 

Easter), Christmastide (until February 14, the Feast of the Presentation), 
and after having moved into a new home. 

The Parish Priest will make his visits by taking all necessary health and 
safety measures following the province of Quebec's guidelines during the 

COVID-19 pandemic.  
 

To request a Home Blessing, please contact  
 Fr. David Margaryan at (514) 448- 2809  
 or the church office at (514) 279-3066. 
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