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2 ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 3.29-4.7 
 

29 Իսկ եթէ դուք Քրիստոսինն էք, ուրեմն Աբրահամի զարմն 
էք, եւ ոստումին համաձայն՝ ժառանգորդներ: 1 Բայց այնքան 
ատեն որ ժառանգորդը մանուկ է, կ՚ըսեմ թէ չինչով կը 
տարբերի ստրուկէ մը, թէպէտ բոլորին տէրն է. 2 հապա 
խնամակալներու եւ հոգատարներու հեղինակութեան տակ 
է՝ մինչեւ հօրը ճշդած պայմանաժամը: 3Նոյնպէս ալ մենք, 
երբ մանուկ էինք, աշխարհի սկզբունքներուն տակ ստրուկ 
էինք: 4 Բայց երբ ժամանակը լրումին հասաւ, Աստուած  ղ-
րկեց իր Որդին՝ որ կնոջմէ ծնաւ եւ Օրէնքին տակ մտաւ, 5 
որպէսզի փրկանքով գնէ Օրէնքին տակ եղողները. որպէսզի 
մենք որդեգրութի՛ւնը ստանանք: 6 Եւ քանի որ դուք որ-
դիներ էք, Աստուած ձեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին 
Հոգին, որ կ՚աղաղակէ. «Աբբա՛, Հա՛յր»: 7 Հետեւաբար ա՛լ 
ստրուկ չես, հապա՝ որդի. ու եթէ որդի, ուրեմն՝ Աստուծոյ 
ժառանգորդը Քրիստոսի միջոցով: 
 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 2.1-7 
 

1 Այդ օրերը Օգոստոս կայսրէն հրամանագիր ելաւ, որ ա-
մբողջ երկրագունդը արձանագրուի: 2 (Այս առաջին աշխ-
արհագիրը եղաւ՝ երբ Կիւրենոս Սուրիայի վրայ կառավա-րիչ 
էր:) 3 Բոլորը կ՚երթային արձանագրուելու, իւրաքան-չիւրը՝ իր 
քաղաքին մէջ: 4 Յովսէփ ալ՝ Գալիլեայէն, Նազ-արէթ 
քաղաքէն, բարձրացաւ դէպի Հրէաստան՝ Դաւիթի քաղաքը, 
որ Բեթլեհէմ կը կոչուի, (քանի ինք Դաւիթի տու-նէն եւ 
գերդաստանէն էր,) 5 արձանագրուելու Մարի-ամի հետ, որ իր 
նշանածն էր ու յղի էր: 6 Երբ անոնք հոն է-ին՝ անոր ծնանելու 
օրերը լրացան. 7 եւ իր անդրանիկ որդին ծնաւ, խանձարուրով 

http://biblehub.com/galatians/4-3.htm
http://biblehub.com/galatians/4-4.htm
http://biblehub.com/galatians/4-5.htm
http://biblehub.com/galatians/4-6.htm
http://biblehub.com/galatians/4-7.htm
http://biblehub.com/luke/2-1.htm
http://biblehub.com/luke/2-2.htm
http://biblehub.com/luke/2-3.htm
http://biblehub.com/luke/2-4.htm
http://biblehub.com/luke/2-5.htm
http://biblehub.com/luke/2-6.htm
http://biblehub.com/luke/2-7.htm
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փաթթեց զայն ու մսուրին մէջ պառ-կեցուց, որովհետեւ 
իջեւանին մէջ տեղ չկար իրենց: 

 

2 Galates 3.29-4.7 

29Or si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, 

et héritiers selon la promesse. 

4.1Or je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, 
il n'est en rien différent du serviteur, quoiqu'il soit Seigneur de 
tout. 2Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps 
déterminé par le père. 3Nous aussi, lorsque nous étions des 
enfants, nous étions asservis sous les rudiments du monde. 4Mais 
quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son 
Fils, né d'une femme, [et] soumis à la Loi. 5Afin qu'il rachetât ceux 
qui étaient sous la Loi, et que nous reçussions l'adoption des 
enfants. 6Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l'Esprit de 
son Fils dans vos cœurs, criant  
 

St. Luc 2.1-7 

 

1Or il arriva en ces jours-là, qu'un Edit fut publié de la part de 

César Auguste, [portant] que tout le monde fût enregistré. 2Et 

cette première description fut faite lorsque Cyrénius avait le 

gouvernement de Syrie. 3Ainsi tous allaient pour être mis par 

écrit, chacun en sa ville. 4Et Joseph monta de Galilée en Judée, 

[savoir] de la ville de Nazareth, en la cité de David, appelée 

Bethléhem, à cause qu'il était de la maison et de la famille de 

David; 5Pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui avait été 

fiancée, laquelle était enceinte. 6Et il arriva comme ils étaient là, 

que son terme pour accoucher fut accompli. 7Et elle mit au monde 

son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, 

à cause qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. 

 

https://saintebible.com/galatians/3-29.htm
https://saintebible.com/galatians/4-1.htm
https://saintebible.com/galatians/4-2.htm
https://saintebible.com/galatians/4-3.htm
https://saintebible.com/galatians/4-4.htm
https://saintebible.com/galatians/4-5.htm
https://saintebible.com/galatians/4-6.htm
https://saintebible.com/luke/2-1.htm
https://saintebible.com/luke/2-2.htm
https://saintebible.com/luke/2-3.htm
https://saintebible.com/luke/2-4.htm
https://saintebible.com/luke/2-5.htm
https://saintebible.com/luke/2-6.htm
https://saintebible.com/luke/2-7.htm
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ՏՕՆԵՐ 
Շաբաթ, 14 Օգոստոս 2021   

Տօն Շողակաթի Ս. Էջմիածնի, 
Ըստ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Տեսիլքին 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Շողակաթի տօնը Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարի նաւակատիքի տօնն 
է: Ըստ Ագաթանգեղոս պատմիչի` Հայոց աշխարհի երկրորդ 
լուսաւորիչ Ս. Գրիգորը  տեսիլք մը կը տեսնէ, ուր Քրիստոս 
Աստուած կ'իջնէ երկինքէն եւ ձեռքի ոսկիէ մուրճով կը հարուածէ 
Սանդարամետ կոչուած կռատան տեղը: Աննկարագրելի ու 
զարմանահրաշ այս տեսիլքով Միածինը կը մատնանշէ Մայր 
տաճարի հիմնադրման վայրը: Սուրբին այս տեսիլքը կը կոչուի 
«Շողակաթ», քանզի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը կը տեսնէ, թէ ինչպէս 
երկինքէն  շող մը կը կաթի: Պատմական տեղեկութիւններու 
համաձայն, Էջմիածնի Մայր Տաճարը նուիրագործուած եւ օծուած 
է 303 թուականին, Ս. Կոյսի Վերափոխման տօնին օրը: Ըստ 
Մաղաքիա Արք. Օրմանեանի՝ քանի որ Մայր Տաճարը նուիրուած է 
Սուրբ Աստուածածնի անուան, Հայ Եկեղեցին Վերափոխման 
տօնին նախընթաց Շաբաթ օրը կը նշէ Շողակաթի տօնը: 1700 
տարի Հայ մարդուն համար նուիրական ուխտատեղի դարձած 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ 
հաւատքի օրրանն ու սրբութիւն սրբոցն է` իր հոգեւոր, ազգային ու 
պատմական նշանակութեամբ` հիմնադրուած Աստուծոյ Միածին 
Որդիին միջոցով: Ս. Գրիգորի տեսիլքով Աստուած իջաւ մեր 
դրախտավայր երկիրն ու կանխորոշեց Հայ ժողովուրդի ապագան` 
որպէս ընտրեալ  ժողովուրդ մը, որ առաջինը հռչակեց 
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Քրիստոնէութիւնը որպէս Պետական Կրօն եւ իր սրտին մէջ 
ընդունեց Երկնաւոր Վարդապետի սիրոյ վարդապետութիւնը: 
 

Holidays 
Saturday, August 14, 2021 

Feast of the Apparition (“Shoghakat”) of Holy Etchmiadzin 

The Feast of “Shoghakat” of Holy Etchmiadzin commemorates the 
inauguration of the Cathedral of the Mother See. The fifth century Greek 
historian Agathangelos tells us of St. Gregory the Illuminator’s divine 
vision, wherein our Lord Jesus Christ descends from Heaven and strikes 
the ground with His golden hammer.  In view of biblical Mount Ararat, 
in the city of Vagharshapat, the place where the Only Begotten 
descended identified the site for the foundation of the new cathedral of 
the Christian Armenian Nation. The vision of Gregory became known as 
“Shoghakat”, as the Saint saw a fiery column descending from the sky.  

The foundation was laid in 301 A.D. and the Cathedral of Holy 
Etchmiadzin was consecrated in 303 A.D. on the day of the Feast of the 
Assumption of the Holy Mother of God.  We learn from Archbishop 
Malachia Ormanian that as the Mother Cathedral of the Armenian 
Church and Nation is dedicated to St. Mary, the feast of her foundation 
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and inauguration is celebrated in the Armenian Church on the Saturday 
preceding the Feast of the Assumption of the Holy Mother of God. 

For 1,700 years, the Mother See of Holy Etchmiadzin has been, and 
continues to be, the spiritual heart and center of the Armenian Church, 
and is her most sacred sanctuary. Her spiritual, national and historical 
significance has only increased through the centuries.  Through the 
vision of St. Gregory, God Incarnate descended upon the soil of Armenia 
and predetermined her future, making Armenia the first nation in the 
world to adopt Christianity as its official religion. 

Sunday, August 15, 2021 

Feast of the Assumption of the Holy Mother of God  

 

 

 

 

 

 

Each year on the Sunday closest to the date of August 15, the Armenian 
Church celebrates the Feast of the Assumption of St. Mary, the Holy 
Mother of God. In the Calendar of the Armenian Church, this feast is the 
fourth of five major feasts that are commemorated, and is the oldest 
one dedicated to St. Mary. 

In the Holy Bible, there is little information concerning the details of St. 
Mary’s life. As a result, the story of her Assumption has been preserved 
and passed on to us through the Holy and Sacred Tradition of the 
Apostolic Church. 
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Following the crucifixion of Jesus Christ, the Holy Virgin remains in 
Jerusalem, and lives under the care of St. John the Evangelist. For nearly 
12 years, St. Mary lives by praying, fasting, and often visiting the empty 
tomb of her beloved Son. During one such visit to the tomb, the 
Archangel Gabriel appears and gives her the news of her imminent 
assumption to heaven. St. Mary relays the news to her relatives and all 
Christians, asking them to bury her in the valley of Gethsemane. St. 
Mary also asks the Apostle John to celebrate a Divine Liturgy, so she may 
receive Holy Communion one final time. After receiving Holy 
Communion, St. Mary returns to her room. As the Apostles prepare to 
mourn her death, St. John asks the Mother of God to leave an image of 
her face on a board of wood.  St. Mary takes the board, crosses herself 
and brings it close to her face.  Moistening the board with her tears, she 
asks God that by means of the board, people would be cured from 
disease.  As the Apostles surround St. Mary, an indescribable light 
appears. The Son of God and the angels of heaven appear in the room. 
Seeing Christ, St. Mary dies. 

St. Bartholomew the Apostle was absent and did not participate in the 
burial service of St. Mary. Upon his return to Jerusalem, he wishes to 
see St. Mary for the last time. Per his request, the Apostles open the 
tomb, yet they do not find the remains of St. Mary.  According to His 
promise, Jesus Christ had delivered His mother to His heavenly kingdom. 
The Apostles give the board of St. Mary to St. Bartholomew for 
consolation. 
According to Moses of Khoren, St. Bartholomew brings the board to 
Armenia. It is kept in the Province of Andzav, in a location called 
Darbnots. Years later, a church is built there in honor of St. Mary, and a 
convent is opened. 

On the Feast of the Assumption of St. Mary, the Ceremony of the 
Blessing of the Grapes is conducted, and the harvest for the entire year 
is blessed on that day. 

The Armenian Church has a deep and abiding respect towards St. 
Mary.  Special emphasis is placed on her being a mother, her honesty, 
her unique spirit of humility, her virtuous behavior and her unselfish 
dedication. For Armenian women, the Holy Virgin is the embodiment of 
virtue, pious motherhood, and the protector of family sacredness. 
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Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի  
Օրհնութիւն Խաղողոյ 

Ս. Աստուածածնի վերափոխման կամ խաղողօրհնէքի տօնը Հայ 
Առաքելական եկեղեցւոյ հինգ տաղաւարներէն մէկն է, որ կը նշուի 
ամէն տարի Օգոստոս 15-ի ամենամօտ կիրակին: Աստուածածնայ 
այս տօնը հրաւէր մըն է բոլոր մայրերուն, որ հետեւին Սուրբ 
Մարիամին ու յանձնուին անոր գուրգուրալից հոգածութեան: 
Այնպէս, ինչպէս Սրբուհին առանց վարանելու, խոր 
գիտակցութեամբ ընդառաջեց Աստուածային ծրագիրին, նոյնպէս 
ալ հայ մայրեր պարտին ընդառաջել Աստուածամօր քաղցր 
հրաւէրին, կոչումի զարթօնք մը ապրին եւ իրենց սրբակենցաղ ու 
Աստուածահաճոյ օրինակով Աստուածամօր պատկերը ցոլացնեն 
ընկերութեան մէջ: 
 

Խաղողօրհնէք 
Վերափոխման տօնին՝ յաւարտ Ս. Պատարագի, Հայց. Առաք. բոլոր 
եկեղեցիներուն մէջ կը կատարուի խաղողօրհնութեան կարգ: 
Բոլոր պտուղներէն առաւել կ'օրհնուի խաղողի ողկոյզը, քանի որ 
Տէրը խաղողի որթը ամենազօրաւոր ծառերէն աւելի վեր 
բարձրացուց եւ պատուեց առաւել, քան միւս տունկերը՝ Իրեն 
Խաղողի որթ անուանելով՝ ըստ այն խօսքին, թէ. «Ես եմ ճշմարիտ 
որթատունկը» (Յովհ. 15:1):  
 
Իսկ Տիրոջը սիրով կապուածներուն ճիւղեր անուանեց եւ Հօրը՝ 
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Մշակ, որպէսզի Հայրը, ատելով որթատունկը՝ այն պտղաբեր 
դարձնէ արդարութեան գործին մէջ, իսկ ատուած ճիւղերը 
յաւիտենական կրակի նիւթ դարձնէ:  
Միածին Որդին Վերնատան մէջ խորհրդաւոր ընթրիքի ժամանակ 
գինին՝ խաղողի արիւնը, Իր փրկական Արեան նիւթը դարձուց եւ 
Իր ձեռքերուն մէջ վերցնելով՝ օրհնեց՝ ըսելով. «Սա՛ է Նոր ուխտի 
Իմ Արիւնս» (Մատթ. 26:28): Ասով մենք գնուեցանք ու 
ազատուեցանք մեղքերու ծառայութենէն ու մահէն: 
 

Blessing of the Grapes 
 

St. The Feast of the Blessing of the Virgin Mary or the Blessing of the Grapes is 

one of the five pavilions of the Armenian Apostolic Church, which is 

celebrated on the close Sunday of August 15 each year. 

This Feast of the Virgin Mary is an invitation to all mothers to follow St. Mary 

and be devoted to her caring care. Thus, just as the Bishop, without 

hesitation, advanced the divine plan with a deep awareness, so did the 

Armenian mothers owe it to the sweet invitation of the Mother of God, to live 

an awakening of calling, and in their sacred and God-pleasing image of God. 

 

Ըստ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ, 
Աստուածածնի վերափոխման տօնին տօնելի են հետեւեալ 

անունները՝ 
 

Մարիամ, Մերի, Մարի, Մարիժան, Մարիա, Մարինէ, Մարօ, 
Մայրանուշ, Մարիէթա, Թագուհի, Սրբուհի, Մաքրուհի, 

Իսկուհի, Արփենիկ, Արեգ, Արեւիկ, Աղաւնի, Մարգարիտ, 
Նազիկ, Նազելի, Երանուհի, Երանեակ, Տիրուհի, Ազնիւ, 

Անթառամ, Արուսեակ, Արուս, Արշալոյս,  Դշխո, Բերկրուհի, 
Սուլթանիկ, Լուսին, Լուսածին, Լուսմայր, Լուսաբեր, 

Լուսարփի, Լուսնթագ, Կուսինէ, Պերճուհի, Վերգինէ, Վերժին,  
Գեղանուշ, Գեղանիկ, Երջանիկ եւ Տենչալի: 

 

Կը շնորհաւորենք վերոյիշեալ տօնելի անունները կրողներուն 
անուանակոչութիւնը եւ կը մաղթենք, որ իւրաքանչիւրը իր 

հայ քրիստոնեայի հաւատքով արժեւորէ  
Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնին խորհուրդը  

եւ արժանի ըլլայ իր անունին իսկական կոչումին: 
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According to the Armenian Apostolic Church, the Feast of the 
Assumption of the Virgin is celebrated:  

 Mariam, Marie, Mary, Marie Jean, Maria, Marine, Maro,  

 Mayranoush, Marietta, Takouhi, Srpouhi, Makrouhi, Isgouhi, 

Arpen-g, Arek, Arevig, Aghavni, Margerite,  Nazig, Nazeli, 

Yeranouhi, Yeraniag, Dirouhi, Azniv, Antaram, Arousiag, Arous, 

Arshalouys, Teshkho, Pergrouhi, Soultanig, Lousaper, Lousine, 

Lousatzine, Lousmayr, Lousarpi, Lousentag, Gousineh, Berjouhie, 

Verkine, Vergine, Keghanoush, Keghanig, Yerchanig and 

Denchali. 

We congratulate the above-mentioned celebratory names and 

wish that everyone values their Armenian Christian faith 

and be worthy of the true title of their names. 
 
  

Շաբթուայ խորհրդածութիւններ 
 

Հարստութիւնը վիշտի պահուն չկրնար օգնել: Ճշմարիտն է որ կը փրկէ 

մահէն: 

Սողոմոն Իմաստուն 
 

Կարեւորը իմաստութիւնն է. իմաստութիւն ձեռք բեր եւ ամէն գնով 

փորձէ զարգացնել ուղեղդ:  

Սողոմոն Իմաստուն 

 

Ատելութիւնը խնդիրներ ու տարաձայնութիւններ կը ստեղծէ, իսկ 

սէրը՝ կը ծածկէ  ու կը քաւէ բոլոր մեղքերը:  

Սողոմոն Իմաստուն 

 

«Մարդու ազնուութեան ամենափայլուն փաստը անոր մեծահոգ-

ութիւնն է եւ ոչ թէ՝ ունեցած հարստութիւնը»: 

Խրիմեան Հայրիկ 
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Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր ՏաճարSaint Gregory the 

Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, QC Donations of July/August 2021 have been 

received with great appreciation. 

 CHURCH: 

Mr. & Mrs. Stephan Yazedjian $1200 
Mr. Aram Minasyan $100 
Manoir Gouin Seniors $50 
Mr. Frederick Kalinian $50 
Mrs. Silva Tursucuyan $20 

Mrs. Hilda Tursucuyan Cakar $20 
 

 RENOVATION FUND: 

Mrs. Aline Zafirian $1000 
Mrs. Silva Karaoghlanian $120 
Mr. & Mrs. Aret Tasciyan $100 

Mr. & Mrs. Robert Kechayan $100 
 

ASDVATZATZIN BAKE SALE 

Mrs. Nadia Fenerci $100 
Mrs. Anahit Turnayan $50 

 

      IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE ARA GERIKYAN: 

Mrs. Lorie Karibian $50 
 

 THE LATE RENATA BASSO-ISRAELIAN: 

                                        Mr. & Mrs. Adom & Takoush Knadjian $100 
   

 FEAST OF ASDVATZAIN: 

GRAPES BLESSING: 

 Mrs. Sossie Naccashian  
Mr. & Mrs. Raffi Ketchedjian $100 

Mr. & Mrs. Hagop & Anoush Kazan $100 
  Mrs. Hilda Kepekci $100 

Mr. & Mrs. Krikor & Rosa Dikranian $50 
Mr. & Mrs. Minas & Vergine Asaduryan $50 
Mr. & Mrs. Roupen & Meline Arsever $50 

Miss Shoushan Aroyan $50 
Mrs. Margo Manikian $50 

Mrs. Ani Sahakian $50 
Mrs. Berjuhi Sozkes $50 

Mrs. Arsaluys Gerger $50 
Mrs. Nivart Demir $50 
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Mr. & Mrs. Bedry Aksoy $50 
Mr. & Mrs. Mihran & Yercanik Ecityan $25 

Mrs. Elise Boghossian $25 
 

   FEAST OF ASDVATZATZIN - MERELOTZ: 

 THE LATE APINER & NOURITZA SAGLAM: 

Mrs. Yepraksi Saglam $50 

 THE LATE MARIE YOUNANIAN: 

Mrs. Silva Younanian $70 

  Mr. & Mrs. Pedro & Adrine Oughourlian $50 

 HOKEHANKISD (Requiem Services) 

IN MEMORY OF: 

THE LATE ARA ZAFIRIAN: 

  Mrs. Lorie Karibian $50 

M. Schaefer $30 

    THE LATE DERKEVORKIAM & ANGALATIAN FAMILIES: 

    Dr. & Mrs. Hrair & Manoush Derkevorkian $200 

     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 

 

      
 

  Այս շաբթուայ  

   Ս. Սեղանի ծաղիկները   

   կը հովանաւորէ՝ 

   ՏԻԿ. ՀՈՒՐԻ  

  ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ 

   The Altar Flowers  

of this week 

    sponsored by: 

   MRS. HOURY  

    MANOUGIAN BEDROSSIAN 
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      ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 16 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021 
  ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ                                               

      OFFICE DE REQUIEM 
       LUNDI, LE 16 AÔUT 2021 

     COMMEMORATION POUR TOUS LES DÉFUNTS 
 

    

     Տիկ. Սեդա Արթօքուն  
      Պրն. Վարուժան Արթօքուն 

        հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
        իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր՝ 

      ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐԹՕՔՈՒՆԻ 
    (KAREKIN ARTOKUN) 

       մահուան 41-րդ տարելիցին առիթով: 
Իրենց սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝ 

      ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԵՒ ԶԱՒԷՆ  
ԶԱՖԻՐԵԱՆՆԵՐՈՒ 

    (SIRANOUSH & ZAVEN ZAFIRIAN) 
Ինչպէս նաեւ՝ 

ԶԱՖԻՐԵԱՆ ԵՒ ՍԱՆԹԻԿԵԱՆ 
(ZAFIRIAN & SANTIKYAN) 

Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց  
հոգիներուն ի հանգիստ: 

 

 

Տիկ. Եփրաքսի Սաղլամ 
   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

  իր սիրեցեալ       
ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝     
ԱԲԻՆԷՐ ԵՒ ՆՈՒՐԻՁԱ  

  ՍԱՂԼԱՄՆԵՐՈՒ 
 (APINER & NOURITZA SAGLAM) 

հոգիներուն ի հանգիստ: 
Ինչպէս նաեւ՝ 

ՍԱՂԼԱՄ 
(SAGLAM) 
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Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց  
հոգիներուն ի հանգիստ: 

 

 
   Աղազարեան ընտանիք 

    հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ 
   իրենց սիրեցեալ  մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝     

   ՄԱՐԻ ԱՂԱԶԱՐԵԱՆԻ 
   (MARIE AGHAZARIAN) 

ԵՒ 
 ՄԱՐԻ ԵՈՒՆԱՆԵԱՆԻ 
(MARIE YOUNANIAN) 

 հոգիներուն ի հանգիստ: 

 

 
 Տիկ. Սօնա Սուվալեան եւ ընտանիք 

    հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ 
   իրենց սիրեցեալ  ամուսնոյն, եղբօր եւ մօրեղբօր՝     

   ՍԱՐԳԻՍ ԵՒ ՌԱՖՖԻ  
   ՍՈՒՎԱԼԵԱՆՆԵՐՈՒ 

   (SARKIS & RAFFI SOUVALIAN) 
 հոգիներուն ի հանգիստ: 

 

 
Տ. եւ Տիկ. Վարուժ եւ Սիլվա Մանկասարեաններ 

    հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
   իրենց սիրեցեալ  եղբօր՝     

   ՌԱՖՖԻ ՃԻԿԷՐԵԱՆԻ 
   (RAFFI JIKERIAN) 

 Հոգւոյն ի հանգիստ: 
Ինչպէս նաեւ՝ 

ՃԻԿԷՐԵԱՆ ԵՒ ՄԱՆԿԱՍԱՐԵԱՆ 
(JIKERIAN & MANGASSARIAN) 

գերդաստաններու համայն ննջեցելոց  
հոգիներուն ի հանգիստ: 
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ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ  ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 
  ՕԳՈՍՏՈՍ – AOÛT 

 

16, Երկուշաբթի – Բ․ օր Վերափոխման 
ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ 

Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց  

առաւօտեան ժամը 11:00-ին: 
Lundi 16  –  2ème jour de l’Assomption 

Office de Requiem 
à 11h00  pour tous les defunts 

 

17, Երեքշաբթի –  Գ․ օր Վերափոխման 
Mardi 17  –  3ème jour de l’Assomption 

18, Չորեքշաբթի – Դ․ օր Վերափոխման 
Mercredi  18 –  4ème jour de l’Assomption 
19, Հինգշաբթի – Ե․ օր Վերափոխման 

Jeudi 19  –  5ème jour de l’Assomption 

20, Ուրբաթ – Զ․ օր Վերափոխման 

Vendredi 20  –  6ème jour de l’Assomption 

12 , Շաբաթ – Է․ օր Վերափոխման 

 Samedi  12  –  7ème jour de l’Assomption 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSyLGfrOPcAhVwUN8KHcGkBlgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.panorama.am/en/news/2014/08/12/ton/227300&psig=AOvVaw3la1F-_T6ISLEIs5Gz0zc_&ust=1534020038700257
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