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Հանդիսաւոր Ս. Պատարագ-            10:30-ին 
                          La Sainte Messe Solennel à          10h30 
                                    Հոգեհանգիստ ժամը -       12:00-ին 

                                     Requiem à                12h00 
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     2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ  1.1-11 
1Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, ու 
Տիմոթէոս մեր եղբայրը, Կորնթոսի մէջ եղած  Աստուծոյ 
եկեղեցիին եւ Աքայիայի մէջ եղող բոլոր սուրբերուն. 2շնորհք 
ու խաղաղութիւն ձեզի Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, եւ Տէր Յիսուս 
Քրիստոսէ: 3Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս 
Քրիստոսի Հայրը, արգահատանքի Հայրը եւ ամէն 
մխիթարութեան Աստուածը, 4որ կը մխիթարէ մեզ մեր 
ամբողջ տառապանքին մէջ, որպէսզի մենք կարենանք 
մխիթարել անոնք՝ որ որեւէ տառապան-քի մէջ են, այն 
մխիթարութեամբ՝ որով մենք կը մխիթարուինք Աստուծմէ. 
5որովհետեւ ինչպէս Քրիստոսի չարչարանքները կ՚առա-
տանան մեր մէջ, նմանապէս մեր մխիթարութիւնն ալ 
կ՚առատանայ Քրիստոսի միջոցով: 6Եթէ տառապինք՝ ձեր 
մխիթարութեան եւ փրկութեան համար է, որ արդիւ-նաւոր 
կ՚ըլլայ՝ համբերելով այն նոյն չարչարանքներուն, որոնցմով 
մենք ալ կը չարչարուինք. ու եթէ մխիթարուինք՝ ձեր 
մխիթարութեան եւ փրկութեան համար է: 7Մեր յոյսը 
հաստատուն է ձեր վրայ, որովհետեւ գիտենք թէ ինչպէս 
հաղորդակից էք մեր չարչարանքներուն, նոյնպէս ալ 
մխիթարութեան պիտի ըլլաք: 8Որովհետեւ չենք ուզեր, 
եղբայրնե՛ր, որ անգիտանաք Ասիայի մէջ մեզի պատահած 
տառապանքը. չափէն աւելի ծանրաբեռնուեցանք, մեր 
կարողութենէն աւելի, ա՛յնքան՝ որ նոյնիսկ յուսահատ-եցանք 
կեանքէն: 9Բայց մահուան վճիռը ունէինք մեր վրայ, որպէսզի 
վստահինք ո՛չ թէ մենք մեզի, հապա Աստուծոյ՝ որ մեռելները 
կը յարուցանէ: 10Ան այդպիսի մեծ մահէ մը ազատեց մեզ, ու 
կ՚ազատէ. 11եւ կը յուսանք թէ ան տակաւին պիտի ազատէ: 
Դուք ալ կը գործակցիք՝ մեզի համար աղերսելով, որպէսզի 

https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-1.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-2.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-3.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-4.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-5.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-6.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-7.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-8.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-9.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-10.htm
https://biblehub.com/multi/2_corinthians/1-11.htm
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շատեր շնորհակալ ըլլան մեր պատճառով՝ շատ անձերու 
աղօթքին միջոցով մեզի եղած շնորհին համար: 
 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ  ԸՍՏ  ՄԱՐԿՈՍԻ  4.35-41 

35Նոյն օրը՝ երբ իրիկուն կ՚ըլլար, ըսաւ անոնց. «Եկէ՛ք ծովուն 

միւս եզերքը անցնինք»: 36Անոնք ալ բազմութիւնը արձակելով՝ 

առին զինք, քանի նաւուն մէջ էր. ուրիշ նաւ-ակներ ալ կային 

անոր հետ: 37Ու հզօր փոթորիկ մը եղաւ եւ ալիքները նաւուն 

վրայ կը խուժէին, այնպէս որ արդէն կը լեցուէր. 38իսկ ինք՝ 

նաւուն ետեւի կողմը՝ բարձի վրայ կը քնանար: Արթնցուցին 

զինք եւ ըսին իրեն. «Վարդապե՛տ, հոգ չե՞ս ըներ՝ որ կը 

կորսուինք»: 39Ուստի ելլելով՝ սաստեց հովը եւ ըսաւ ծովուն. 

«Դադրէ՛, լո՛ւռ կեցիր»: Հովը դադրեցաւ, ու մեծ խաղաղութիւն 

եղաւ: 40Ըսաւ անոնց. «Ինչո՞ւ այդպէս երկչոտ էք. ի՞նչպէս 

կ՚ըլլայ՝ որ հաւատք չունիք»: 

 

 2 Corinthiens 1.1-11 

1Paul Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère 

Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, avec tous les Saints 

qui sont dans toute l'Achaïe; 2Que la grâce et la paix vous soient 

données par Dieu notre Père et [par] le Seigneur Jésus-Christ. 

3Béni [soit] Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Père des miséricordes, et le Dieu de toute cons-olation; 4Qui nous 

console dans toute notre affliction, afin que par la consolation dont 

nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions 

consoler ceux qui sont en quelque affliction que ce soit. 5Car 

comme les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre 

consolation abonde aussi par Christ. 6Et soit que nous soyons 

affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, qui se pro-

duit en endurant les mêmes souffrances que nous endur-ons aussi; 

soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et pour 

votre salut. 7Or l'espérance que nous avons de vous est ferme, 

https://biblehub.com/multi/mark/4-35.htm
https://biblehub.com/multi/mark/4-36.htm
https://biblehub.com/multi/mark/4-37.htm
https://biblehub.com/multi/mark/4-38.htm
https://biblehub.com/multi/mark/4-39.htm
https://biblehub.com/multi/mark/4-40.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-1.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-2.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-3.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-4.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-5.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-6.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-7.htm


 

5 

 

sachant que comme vous êtes participants des souffrances, de 

même aussi vous le serez de la consolation. 

8Car mes frères, nous voulons bien que vous sachiez notre 

affliction, qui nous est arrivée en Asie, c'est que nous avons été 

chargés excessivement au-delà de ce que nous pouv-ions porter; 

tellement que nous avions perdu l'espérance de conserver notre 

vie. 9Car nous nous sommes vus comme si nous eussions reçu en 

nous-mêmes la sentence de mort; afin que nous n'eussions point 

de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts; 

10Et qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous en délivre; 

et en qui nous espérons qu'il nous en délivrera aussi à l'av-enir. 

11Etant aussi aidés par la prière que vous faites pour nous, afin que 

des actions de grâces soient rendues pour nous par plusieurs 

personnes, à cause du don qui nous au-ra été fait en faveur de 

plusieurs. 

 

Marc 4.35-41 
35Or en ce même jour, comme le soir fut venu, il leur dit : passons 
delà l'eau. 36Et laissant les troupes, ils l'emmenèrent [avec eux], lui 
étant déjà dans la nacelle; et il y avait aussi d'autres petites nacelles 
avec lui. 37Et il se leva un si grand tourbillon de vent, que les vagues 
se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s’emplissait déjà. 38Or il 
était à la poupe, dormant sur un oreiller; et ils le réveillèrent, et lui 
dirent : Maître, ne te soucies-tu point que nous périssions? 39Mais 
lui étant réveillé, tança le vent, et dit à la mer : tais-toi, sois 
tranquille; et le vent cessa, et il se fit un grand calme. 40Puis il leur 
dit : pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? comment n'avez-vous point 
de foi? 41Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient 
l'un à l'autre : mais qui est celui-ci, que le vent même et la mer lui 
obéissent? 
 

 

https://saintebible.com/2_corinthians/1-8.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-9.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-10.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/1-11.htm
https://saintebible.com/mark/4-35.htm
https://saintebible.com/mark/4-36.htm
https://saintebible.com/mark/4-37.htm
https://saintebible.com/mark/4-38.htm
https://saintebible.com/mark/4-39.htm
https://saintebible.com/mark/4-40.htm
https://saintebible.com/mark/4-41.htm
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Սուրբ Աստուածածնի Գօտիին Գտնուելու Յիշատակութեան Օր 
 
Ս. Տիրամօր երկու զգեստներէն բացի, որ 
անոր կտակին համաձայն տրուեցան 
իրեն հետ ապրող երկու կանանց, 
գոյութիւն ունէր նաեւ՝ գօտի մը: 
 

Ըստ աւանդութեան՝ այդ գօտին անոր 
կողմէ տրուած էր Թովմաս առաքեալին 
եւ այդպէս փոխանցուած հաւատացեալէ 
հաւատացեալ: Վերջիններս այդ 
սրբութիւնները մեծ երկիւղածութեամբ 
կը պահպանէին եւ այդպէսով սերունդէ 
սերունդ փոխանցելով, որոնց միջոցաւ 
բազմաթիւ հրաշքներ կը գործուէին: 
 
Հետագային՝ 5-րդ դարուն, Արկադիոս 
կայսրի օրով (395-408) Երուսաղէմի մէջ 
գտնուեցաւ Սուրբ Տիրամօր գօտին եւ 
մեծահանդէս պատուով ու յարգանքով 
փոխադրուեցաւ Կ. Պոլիս: Երուսաղէմէն 
գօտին ստանալով՝ Արկադիոս կայսրը եւ անոր դուստրին ջանքերով, 
թանկարժէք տապանակի մէջ դրուելէ յետոյ, ան զետեղուեցաւ 
Աստուածածնին նուիրուած տաճարին մէջ: 
Հասարակական աղէտներու հետեւանքով, ժամանակի ընթացքին, Ս. Կոյսի 
գօտին Կոստանդնուպոլիսէն տարուեցաւ Կապադովկիա, բայց Հուստիանոս 
կայսրի օրով նորէն տեղափոխուեցաւ Կոստանդնուպոլիս: 
 

Աստուածամօր գօտիին բժշկարար զօրութեամբ կատարուած հրաշքները 
անհաշուելի են: Յունաց Զոյա կայսրուհին երկար ժամանակ ծանր 
հիւանդութեամբ կը տառապէր: Այդ տանջալի օրերուն, անոր երազին մէջ կը 
յայտնեն, որ բժշկութիւնը կը տրուի միայն այն պարագային, երբ անոր վրայ 
դրուի Աստուածամօր գօտին: Այդպէս ալ կատարուեցաւ. գօտին 
տապանակէն դուրս բերուեցաւ եւ բժշկեց հիւանդին: 
 

Բժշկումէն յետոյ ան նորէն հանդիսաւորապէս տեղադրուեցաւ տապանակին 
մէջ: 
Սակայն հետագային Ս. Աստուածամօր գօտին մասնաբաշխուեցաւ տարբեր 
եկեղեցիներու մէջ: 
Երբ Յունաց Ռոմանոս Արգիրի կայսրի դուստրը ամուսնացաւ Վրաց 
Բագրատ թագաւորին հետ, ապա գօտիէն մաս մը իր հետ բերաւ, որ այժմ կը 
գտնուի Վրաստանի մէջ՝ Ալեքսանտր կայսրի կողմէ կառուցուած տաճարին 
մէջ: Իսկ միւս մասը Աթէնեան եկեղեցւոյ մէջ: Ս. Կոյսի գօտին կայսրին կողմէ 
զարդարուած էր մարգարիտներով ու զմրուխտներով: 
 

Աստուածածնի գօտիին գտնուելու տօնը Հայ եկեղեցւոյ տօնացոյցին մէջ  
մուտք գործած է 1774 թ-ին, Սիմէոն կաթողիկոսի տօնացուցական 
կարգադրութիւններէն յետոյ միայն: Այս տօնը Հայ եկեղեցին կը նշէ 
Վերափոխման յաջորդող երկրորդ Կիրակի օրը: Տօնը շարժական է, կը նշենք 
Օգոստոս 26-էն մինչեւ Սեպտեմբեր 1-ը ինկած ժամանակահատուածին մէջ: 
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 Շաբթուայ խորհրդածութիւններ 
 

«Պահքը կը խոնարհեցնէ հոգին՝ ազատելով անոր 

հղփածութենէն յառաջացած չարացածութենէն եւ 

հագեցուածութենէն, իսկ պահեցողին աղօթքը 

զօրե՛ղ է, մակերեսային չարտաբերի՛ր, կը բխի 

հոգիէ՛ն, սրտի խորքէ՛ն»: 

(Ս. Իգնատիոս Բրեանչանինով) 
 

«Հոգին, երբ կը խոնարհի, միայն այդ ժամանա՛կ կը 
պտղաբերէ»: 

(Ս. Աբբա Տորոթիոս) 
 

«Տէ՛ր, թո՛յլ տուր ճանչնամ Քեզ, ճանչնամ նաեւ ինձ: 
Քեզ ճանչնամ՝ սիրելու համար, ինձ ճանչնամ՝ 

արհամարհելու համար»: 
(Օգոստինոս Երանելի) 

 
Թող քու շրթունքներդ միշտ սաղմոսեն, որովհետեւ 
Աստուծոյ անուան արտաբերումը փախուստի կը 
մատնէ  դեւերը: Եթէ ձեռքերդ կ'աշխատին, թող 

լեզուդ սաղմոսէ, իսկ միտքդ աղօթէ: 
(Եփրեմ Ասորի) 

 
«Եթէ կը սիրես մէկուն, ապա խոնարհ կը դառնաս 

անոր առջեւ: Ուր կայ սէր, այնտեղ կայ 
խոնարհութիւն, իսկ ուր կայ չարութիւն, այնտեղ կայ 

հպարտութիւն»: 
(Ս. Յովհաննէս Կրոնշտադտացի) 

 
 
 

 

 

 

http://hy.wikiquote.org/wiki/%D5%89%D5%A1%D6%80%D5%AC%D5%A6_%D4%B4%D5%AB%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%BD
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%83%D6%80%D5%A5%D5%B4_%D4%B1%D5%BD%D5%B8%D6%80%D5%AB
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ՏՕՆԵՐ 
Շաբաթ, 28 Օգոստոս 2021 

Ս. Թովմայ  Առաքեալի Յիշատակութեան Օր 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ս. Թովմայ առաքեալը, որուն Երկւորեակ կ'անուանէին, յայտնի է Աւետարանի այն 

դրուագէն, երբ միւս առաքեալները կ'ըսէին, թէ տեսած են յարուցեալ Քրիստոսին, 

Թովման կը պնդէր, թէ կը հաւատայ միայն այն ժամանակ, երբ իր աչքերով տեսնէ 

եւ իր ձեռքը մխրճէ Յիսուսի խոցուած կողին մէջ: Թերահաւատ առաքեալին 

յաջորդ շաբաթ, Վերնատան մէջ, կը յայտնուի Յիսուսը: Թովման, հաւատալով 

կատարուած հրաշքին, ծունկի կու գայ եւ կը խոստովի. «Տէ’ր իմ եւ Աստուած իմ» 

(Յովհ. 20: 28): Երբ միւս առաքեալները կը վարանին Քրիստոսին հետ երթալ 

մահացած Ղազարոսին տեսնելու, քանի որ քարկոծուելու մեծ վտանգ կար, 

Թովման համարձակօրէն կ'ըսէ. «Եկէ’ք մենք ալ երթանք, որ անոր հետ մեռնինք» 

(Յովհ. 11:16): Ըստ աւանդութեան՝ Թովման քարոզած է Աստուծոյ խօսքը 

Պարթեւաստանի եւ Հնդկաստանի մէջ, նետահարուելով նահատակուած ու 

թաղուած է Մատրաս քաղաքին մէջ: 

 

 
Շաբաթ, 28 Օգոստոս 2021 

Սուրբ Առաքեալներու՝ Յակոբոսի եւ Շմավոնի Յիշատակութեան Օր 
Ս. Յակոբոս առաքեալը Զեբեդիան Յակոբոսէն 

տարբերելու համար «Ալփեան եւ Կրտսեր Յակոբոս» կը 

կոչուի: Յակոբոս Ալփեան առաքեալը Աւետարանը 

քարոզած է Պաղեստինի հարաւային ծովեզերքը եւ 

Եգիպտոսի մէջ, ուր եւ նահատակուած է: 

Ս. Շմավոն կամ Սիմոն առաքեալը իր նախորդին` 

Յակոբոսին նման միայն անունով կը յիշատակուի 

Աւետարանին մէջ: Յայտնի է նաեւ Կանանացի անունով, 

որ կը նշանակէ նախանձայոյզ: Այս անունով  

խմբակցութիւն մը կար հրեաներու մէջ, որ առանց 

միջոցներու մէջ խտրականութիւն դնելու, կը պայքարէր օտար` հռոմէական լուծը 

թօթափելու եւ ուրացող կամ օտարամոլ հրեաներուն վերացնելու համար: Սիմոն 

Կանանացին քարոզած եւ նահատակուած է Պարսկաստանի մէջ: 
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Holidays 
Saturday, August 28, 2021  

Commemoration of St. Thomas 
St. Thomas Apostle (called the Twin) is known 
from the passage of the Gospel where the other 
Apostles state that they have seen Rosen Christ, 
whereas Thomas insists that he won’t believe 
unless he sees the scars of nails in His hands and 
puts his fingers on those scars and his hand in His 
side. A week later Jesus appears in the indoors to 
the untrusting Apostle. Thomas, believing the miracle, kneels and says: 
“My Lord and my God!”  (The Gospel according to John 20: 24-29). 
When the remaining Apostles hesitate to go with Christ to visit dead 
Lazarus, as there was a great danger to be stoned, Thomas bravely says 
to his fellow disciples, “Let us all go along with the Teacher, so that we 
may die with him!”  (The Gospel according to John 11:16). 
According to the tradition St. Thomas Apostle has preached the Word 
of God in Parthia and India and has been martyred and buried in 
Madras. 

Saturday, August 28, 2021 

Commemoration of Sts. 
James and Simon Apostles  
In order to differ St. James Apostle 
from James, the son of Zebedee, he 
is named “James son of Alphaeus” 
and “James Junior”. The Apostle 
James son of Alphaeus has preached the Gospel in the Southern 
parts of Palestine and in Egypt, where he has been martyred. 
St. Simon the Patriot Apostle is famous as “Simon of Canaan”, 
which also means “Zealous”. There was a grouping with that name 
among the Jews, who without making distinctions between 
means struggled against the foreign Roman yoke and for 
eliminating the betraying and fond of foreigners Jews. St. Simon 
has preached and has been martyred in Persia. 
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       ԿԻՐԱԿԻ, 29 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021 

             OFFICE DE REQUIEM                 
    Dimanche, Le 29 Août 2021 

      
         
         Պրն. Արէթ Սօնմէզ եւ զաւակները՝  

       Ալեք, Լարա եւ Լեռնա 
        հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

    իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր՝ 
    ՎԱՀԱՆ ՍԷՕՆՄԷԶԻ 
    (VAHAN SONMEZ) 

        մահուան 7-րդ տարելիցին առիթով: 

 
      

                                             Սահակեան եւ Նազարէթեան 

       ընտանիքներ հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  
      իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

       ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ 
        (ANAHID SAHAGIAN) 

       մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 

           ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 
 Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի   

   Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը   

իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն`  

 Զէյթունեան ընտանիքին՝ 

   Ողբացեալ 

Ռօզին Զէյթունեանի մահուան առիթով (18 Օգոստոս 2021) 
      

    SYMPATHY & CONDOLENCES 

The Parish Priest and the Parish Council of the  

St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral  

express their deepest condolences to the  

Zeitounian Family 

    on the loss of their beloved:  

   Rosine Zeitounian (August 18, 2021) 
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Spinach, Mushroom and Brown Rice Soup 

A super-easy to make soup – in addition, its 
healthy, filling, and is suitable for Lent. 

“The Vegan Armenian Kitchen” 
 
 
 
Ingredients 
   3 Tbsp. oil 

1 8 oz. pkg. Baby Bella or white button 
mushrooms (wiped clean and sliced) 
1 medium onion (finely chopped) 
⅓ cup brown rice (do NOT use instant brown 
rice) 
2 cloves garlic (minced) 
5 cups water (vegetable broth) 
3 cups fresh spinach leaves (rinsed well, and coarsely chopped Note: 3 cups 
of frozen, chopped spinach, thawed, may be substituted.) 
2 Tbsp. lemon juice 
salt, black pepper, Aleppo red pepper, or a dash of cayenne, and dried 
oregano (to taste) 
lemon wedges (for serving, optional) 
 
 

Instructions  

1. Heat oil in a skillet on medium heat. Sauté mushrooms and onions 
until mushrooms soften and onions are translucent. Add garlic and seasonings 
to taste; stir. Cook an additional 2 minutes. Turn off heat and set vegetable 
mixture aside. 
2. In a large pot, bring the water (or vegetable broth) to a boil. Stir in 
the rice and stir. Cover pot and reduce heat to low.  Cook, stirring from time-
to-time, for 30 minutes. (FYI: Brown rice generally takes about 45 minutes to 
cook.) As liquid begins to evaporate, add a little more water or vegetable 
broth. 
3. Stir in the vegetable mixture, lemon juice and spinach. Cook, 
covered, another 10-15 minutes, or until the rice is completely cooked. Taste 
and adjust seasonings, if necessary.  
4. Serve with lemon wedges, if desired. 
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ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ  ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 
 

ՕԳՈՍՏՈՍ / AUGUST 2021 
 

30, Երկուշաբթի – Տօն Սրբոցն Ստեփանոսի Ուլնեցւոյն, 
Վկայիցն՝ Գոհարինեայ, Ծամիդոսի, Տուքիկոսի եւ 

Ռատիկոսի 
Lundi 30 –  Fête de St Etienne Oulnétsi, des martyrs Koharin, 

Dzamitos, Doukigos et Radigos 
 

 

31, Երեքշաբթի –  Տօն Սրբոցն մարգարէիցն Եզեկիէլի, Եզրի 
եւ Զաքարիայի՝ Հօրն Յովհաննու Մկրտչի 

Mardi 31  –  Fête des Saints prophètes Ezéchiel, Ezras et de 
Zacharie, père de St Jean-Baptiste 

 
 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ / SEPTEMBRE 2021  

 

1, Չորեքշաբթի – Պահք 
Mercredi  1 –  Jeûne  

 

2, Հինգշաբթի – Տօն Սրբոյն Յովհաննու Կարապետին 
եւ Յոբայ արդարոյն 

Jeudi  2  –  Fête de Jean Précurseur et du juste Job 
 

3, Ուրբաթ – Պահք 
Vendredi 3  –  Jeûne 

 
4, Շաբաթ – Տօն Նիկիոյ Սուրբ Ժողովոյն (325) 

Երեք հարիւր տասն եւ ութ հայրապետացն 

Samedi  4 –  Fête du St Concile de Nicée (325) 
et de ses 318 patriarches 
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Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճար 

Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, QC  

Donations of August 2021 have been received with great appreciation. 

 CHURCH: 
Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $50 

Mrs. Ada Erzingatzian $40 
Mrs. Nazen Turac $20 

 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE ROSINE ZEITOUNIAN: 
Mrs. Hasmig Belleli $200 
Mrs. Isabelle Dahan $100 

Mrs. Werkine Juljulian $100 
Mrs. Houry Hakimian $100 

Mr. & Mrs. Sevan & Aida Kullukian $50 
Mr. & Mrs. Neshan & Dzovig Moughalian $50 

Mr. & Mrs. Amenag Kazandjian $50 
 

 FEAST OF ASDVATZATZIN: 
Mr. & Mrs. Hovsep & Mary Doramajian $50 

 

RENOVATION FUND: 
Mrs. Slva Karaoghlanian $80 

                                        
   FEAST OF ASDVATZAIN: 

GRAPES BLESSING: 

   HOKEHANKISD (Requiem Services) 

IN MEMORY OF: 

THE LATE HRANT LEYLEKIAN: 

Mr. & Mrs. Anthony Leylekian $250 

Mr. & Mrs. Arto Mouradian $200 

Mrs. Anahid Chaderjian $40 

 

THE LATE ANAHID CHICHMANIAN: 
Mrs. Aline Chichmanian Huni $100 

 

  THE LATE HAYK KAZAN: 
Mr. & Mrs. Hagop & Anoush Kazan $100 

 
  THE LATE MARY SAHAKIAN: 
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 Mr. & Mrs. Hagop & Anoush Kazan $100 
Mr. Migirdic Sahakian $60 

Mr. & Mrs, Nazareth & Ani Sahakian $60 
 

     THE LATE DERKEVORKIAN & ANGALADIAN FAMILIES: 
 Mr. & Mrs. Avedis Djihanian $50 

 

THE LATE BEKARIAN FAMILY: 
Mrs. Silva Karaoghlanian $30 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Ա. ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ 

Այն հաւատացեալները, որոնք կը փափաքին Ս. Խորանին ծաղիկներ նուիրել կրնան 
հեռաձայնել եկեղեցւոյս գրասենեակ (514) 279-3066: 

 

      ALTAR FLOWERS:  
Parishioners who wish to donate flowers for the Holy Altar are asked to call the Church office  

(514) 279-3066. 

Առցանց նուիրատուութիւներու համար  
  հաճեցէք սեղմել ներքոնշեալ կապը.- 

 

For online donations please click the link below: 

      saintgregory.ca 
 

      
        

    Շնորհակալութիւն ձեր նուիրատուութեան համար: 

   Thanks for your donation! 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



 

16 

 

 

 

 

     ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

      Ս. ՊՍԱԿԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
     Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի  

    Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը  

    կը շնորհաւորեն Բիարտ եւ Սարգիսեան ընտանիքները 

       իրենց զաւակներուն՝ 

         31 Յուլիս 2021 

      Ճէրըմի Բիգարտ եւ Անիթա Սարգիսեան 

          Ս. Պսակադրութեան ուրախ առիթով: 
 

     CONGRATULATIONS

     The Parish Priest and the Parish Council 
of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral  

extend their congratulations to the Picard & Sarkissian families  
     of their Son’s and Daughter’s Wedding 

 July 31, 2021 
   Jeremi Picard & Anita Sarkissian 

 

 

     ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

         Ս. ՊՍԱԿԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
     Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի  

   Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը  

  կը շնորհաւորեն Մանուկեան եւ Պինկենբերգ ընտանիքները 

       իրենց զաւակներուն՝ 

         30  Յուլիս 2021 

      Արեգ Մանուկեանի եւ Անետ Պինկենբերգի 

        Ս. Պսակադրութեան ուրախ առիթով: 
 

    CONGRATULATIONS

   The Parish Priest and the Parish Council 
of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 

 extend their congratulations to the Manoukian & Pinkenberg families  
 of their Son’s and Daughter’s Wedding 

July 30, 2021  
   Arek Manoukian & Ani Pinkenberg 
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   ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

      Ս. ՊՍԱԿԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
    Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի  

   Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը  

  կը շնորհաւորեն Յակոբեան եւ Թորոսեան ընտանիքները 

     իրենց զաւակներուն՝ 

     14 Օգոստոս 2021 

      Սուրէն Յակոբեանի եւ Արազ Թորոսեանի 

         Ս. Պսակադրութեան ուրախ առիթով: 
 

     CONGRATULATIONS

     The Parish Priest and the Parish Council 
  of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral  

  extend their congratulations to the Agopian & Torossian families  
    of their Son’s and Daughter’s Wedding 

     August 14, 2021 
       Souren Agopian & Araz Torossian 

 

 

    ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

       Ս. ՊՍԱԿԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
   Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի  

  Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը  

  կը շնորհաւորեն Կարօֆանօ եւ Մենէյեան ընտանիքները 

       իրենց զաւակներուն՝ 

       21 Օգոստոս 2021 

       Անժելօ Տէյվիտ Կարօֆանօյի եւ Ժանէթ Մենէյեանի 

          Ս. Պսակադրութեան ուրախ առիթով: 
 

     CONGRATUALTIONS

   The Parish Priest and the Parish Council 
 of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral  

 extend their congratulations to the Garofano & Meneyan families  
  of their Son’s and Daughter’s Wedding 

    August 21, 2021 
      Angelo David Garofano & Jeanette Meneyan 
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   ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

         Ս. ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի 
 Հոգեւոր Հովիւն ու  Ծխական Խորհուրդը կը շնորհաւորեն 

Ներսէսեան, Հանէնեան, Էլէյճեան, Սարգիսեան եւ Եունանեան ընտանիքները 
 իրենց զաւակներուն Ս. Մկրտութեան օրհնաբեր եւ ուրախ առիթով: 

       31 Յուլիս 2021 -  Արնօ Ներսէսեան 
1 Օգոստոս 2021-  Լիյա Հանէնեան 

             7 Օգոստոս 2021-  Մեղրի Անժէլ Էլէյճեան 
    22 Օգոստոս 2021-  Արէն Սարգիսեան 

                  22 Օգոստոս 2021-  Անասդէժիա Եունանեան 

      
   CONGRATULATIONS 

  The Parish Priest and the Parish Council 
of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 

extend their congratulations 
to the Nersesian, Hanenian, Eleyjiann, Sarkissian & Younanian families  

on occasion of their children’s Baptism 
July 31, 2021-   Arno Nersesian 

August 1, 2021 - Lea Tsoungui Hanenian 
   August 7, 2021-   Meghri Angel Eleyjian 

      August 22, 2021-  Aren Sarkissian 
      August 22, 2021-  Anastasia Younanian 

 

      ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

        Ս. ՊՍԱԿԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
    Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի  

  Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը  

   կը շնորհաւորեն Սքօթ եւ Արմութլու ընտանիքները 

       իրենց զաւակներուն՝ 

       21 Օգոստոս 2021 

      Քրիսթոֆըր Սքօթի եւ Քրիսթին Արմութլուի 

        Ս. Պսակադրութեան ուրախ առիթով: 
 

     CONGRATUALTIONS

   The Parish Priest and the Parish Council 
   of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral  

   extend their congratulations to the Scott & Armutlu families of  

  their Son’s and Daughter’s Wedding 
   August 21, 2021 

   Kristopher Scott & Kristen Armutlu 
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