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ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ 
LA VENUE 

Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 

 

ԵՍԱՅԻԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵՆԷՆ 

52.7-10 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ 

ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐՈՒԱԾ 2-ՐԴ ՆԱՄԱԿԷՆ 

6.16-7.1 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 

1.26-38  

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui : 

2 Corinthiens 6.16-7.1 

Luc 1.26-38 

Պատարագիչ՝  

ԱՐԺ. Տ. ՀԱՅԱՐԻ ՔՀՆՅ.ԹԱՆԱՇԵԱՆ 

Célébrant: 

RÉV. PÈRE HAYARI TANASHIAN 

 

Առաւօտեան Ժամերգութիւն 9:30-ին 

Office Matines à 9 :30 

Ս. Պատարագ ժամը 10:30-ին 

La Sainte Messe à 10:30 

Հոգեհանգստեան Պաշտօն կէսօրին 

Office de Requieme à Midi 

 

Deacons - Acolytes 

 

Choirmaster: Mr. Sarkis Barsemian 

    Organists:    Mr. Karen Manucharyan 

                     Mrs. Houri Bedrossian 
 



 

 

 

 

  

 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 

ԳՐԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԷՆ (6.16-7.1) 

Եւ ի՞նչ յարմարութիւն ունի Աստուծոյ տաճարը կուռքերուն հետ. 

վասն զի դուք կենդանի Աստուծոյ տաճարն էք. ինչպէս Աստուած ը-

սաւ, թէ «Անոնց մէջ պիտի բնակիմ ու անոնց մէջ պիտի քալեմ եւ ա-

նոնց Աստուած պիտի ըլլամ ու անոնք ինծի ժողովուրդ պիտի ըլ-

լան»։ «‘Ասոր համար ելէ՛ք անոնց մէջէն ու զատուեցէ՛ք’, կ’ըսէ Տէրը, 

‘պիղծ բանի մի՛ դպչիք’». «‘Ու ես ձեզ պիտի ընդունիմ’»։ «‘Եւ ես ձեզի 

Հայր պիտի ըլլամ ու դուք ինծի տղաքներ ու աղջիկներ պիտի ըլլաք’, 

կ’ըսէ Ամենակալ Տէրը»։ 

Ուստի, սիրելինե՛ր, որովհետեւ մենք այս խոստումները ունինք, 

մեր անձերը մարմնի ու հոգիի ամէն կերպ պղծութենէ մաքրենք եւ 

սրբութիւնը կատարելագործենք Աստուծոյ վախովը։ 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (1.26-38) 

Վեցերորդ ամսուն մէջ Գաբրիէլ հրեշտակը Աստուծմէ ղրկուեցաւ 

Գալիլիայի մէկ քաղաքը՝ որուն անունը Նազարէթ էր, Կոյսի մը՝ 

մարդու մը նշանուած, որուն անունը Յովսէփ էր, Դաւիթին տունէն։ 

Այն կոյսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր երթալով՝ ըսաւ. 

«Ողջոյն քեզ, ո՛վ շնորհընկալ կոյս, Տէրը քեզի հետ է։ Դուն կիներուն 

մէջ օրհնեալ ես»։ Մարիամ զանիկա տեսնելով, անոր խօսքին վրայ 

շփոթեցաւ ու ինքնիրեն կը մտածէր թէ ի՞նչպէս բան պիտի ըլլայ այս 

ողջոյնը։  Հրեշտակը անոր ըսաւ. «Մի՛ վախնար, Մա՛րիամ, վասն զի 

Աստուծմէ շնորհք գտար։ Ահա պիտի յղանաս ու որդի մը պիտի 

ծնանիս եւ անոր անունը Յիսուս պիտի դնես։ Անիկա մեծ պիտի ըլլայ 

ու Բարձրեալին Որդի պիտի կոչուի։ Տէր Աստուած անոր պիտի տայ 

իր հօրը Դաւիթին աթոռը ու Յակոբին տանը վրայ յաւիտեան պիտի 

թագաւորէ։ Անոր թագաւորութիւնը վերջ պիտի չունենայ»։ Մարիամ 

ըսաւ հրեշտակին. «Ի՞նչպէս պիտի ըլլայ այդ բանը, որովհետեւ ես այր 

մարդ չեմ գիտեր»։ Հրեշտակը պատասխան տալով՝ ըսաւ անոր. 

«Սուրբ Հոգին պիտի գայ քեզի ու Բարձրեալին զօրութիւնը քու վրադ 

հովանի պիտի ըլլայ. ուստի այն քեզմէ ծնանելու սուրբը Աստուծոյ 



 

Որդի պիտի կոչուի։ Ահա քու ազգականդ Եղիսա-բէթ՝ անիկա ալ իր 

պառաւութեան ատենը արու զաւակով մը յղի է։ Ասիկա այն ամուլ 

ըսուածին վեցերորդ ամիսն է, Վասն զի Աստուծոյ քով բնաւ 

անհնարին բան մը չկայ»։ Մարիամ ըսաւ. «Ահա ես Տէրոջը աղախինն 

եմ, քու ըսածիդ պէս թող ըլլայ ինծի»։ Ու հրեշտակը անոր քովէն 

գնաց»։ 

2 CORINTHIENS 6.16-7.1 

Et quelle convenance y a-t-il du Temple de Dieu avec les idoles? car 

vous êtes le Temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit : j'habiterai 

au milieu d'eux, et j'y marcherai; et je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple. 

C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et vous en séparez, dit le 

Seigneur; et ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai; 

Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour filles, dit 

le Seigneur Tout-puissant. 

Or donc [mes] bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, 

nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit 

perfectionnant la sanctification en la crainte de Dieu. 

 

LUC 1.26-38 

Or au sixième mois, l'Ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville 

de Galilée, appelée Nazareth; Vers une Vierge fiancée à un homme 

nommé Joseph, qui était de la maison de David; et le nom de la Vierge 

était Marie. Et l'Ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit : je te 

salue, [ô toi qui es] reçue en grâce; le Seigneur est avec toi; tu es bénie 

entre les femmes. Et quand elle l'eut vu, elle fut fort troublée à cause de 

ses paroles; et elle considérait en elle-même quelle était cette salutation. 

Et l'Ange lui dit : Marie, ne crains point; car tu as trouvé grâce devant 

Dieu. Et voici, tu concevras en ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu 

appelleras son nom JESUS. Il sera grand, et sera appelé le Fils du 

Souverain, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. 

Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et il n'y aura point 

de fin à son règne. Alors Marie dit à l'Ange : comment arrivera ceci, vu 

que je ne connais point d'homme? Et l'Ange répondant lui dit : le Saint-

Esprit surviendra en toi, et la vertu du Souverain t'enombrera; c'est 

pourquoi ce qui naîtra [de toi] Saint, sera appelé le Fils de Dieu. Et voici, 

Elizabeth, ta cousine, a aussi conçu un fils en sa vieillesse; et c'est ici le 



 

sixième mois de la grossesse de celle qui était appelée stérile. Car rien 

ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit : voici la servante du Seigneur; 

qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'Ange se retira d'avec elle. 

 

       

  

 

 

Եկեղեցական Տօնացոյց Յառաջիկայ Շաբթուան 
 

Ապրիլ –  Avril 
 

8, Երկուշաբթի – ԼԶ. Օր Մեծի Պահոց 
Lundi 8 – 36ème jour du Jeûne du Carême  

 

9, Երեքշաբթի – ԼԷ. Օր Մեծի Պահոց 

Mardi 9 - 37ème jour du Jeûne du Carême  
 

10, Չորեքշաբթի –ԼԸ. Օր Մեծի Պահոց 

Mercredi 10 - 38ème jour du Jeûne du Carême 
 

11, Հինգշաբթի – ԼԹ. Օր Մեծի Պահոց 

Jeudi 11 – 39ème jour du Jeûne du Carême 
 

12, Ուրբաթ - Խ. Օր Մեծի Պահոց 

Vendredi12 - 40ème jour du Jeûne du Carême 
 

13, Շաբաթ 

Յիշատակ Յարութեան Ղազարու  

Samedi 13   

Commémoration de la résurrection de Lazare.  

 
 

Ուշադրութիւն Մեր Սիրելի Հաւատացեալներուն 

Եթէ ունիք հասցէի, հեռաձայնի  կամ  e-mail-ի փոփոխու-
թիւն, հաճեցէք ձեր նոր տուեալները փոխանցել Եկեղեցւոյ 
քարտուղարութեան (514) 279-3066, մեր հաղորդակցութիւնը 
կարենալ պահելու համար կանոնաւոր, շարունակական եւ 
այժմէական ընթացքի մէջ: 
Շնորհակալութիւն ձեր գործակցութեան համար: 

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. 

 



 

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
 

ԱՂՕԹՔ ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ 
Սրտի խորերէն խօսք Աստուծոյ հետ 

 

Ահա հոգիիս կարկամած բազուկները: 

Քու անունիդ կը կարկառեմ, ով Հզօր, 

Առողջացուր զայն, ինչպէս առաջին անգամ, 

Երբ փափկութեան դրախտի մէջ կեանքի պտուղը կը կթէի. 

Գօսացած կնոջ պէս, թշուառ հոգիս մեղքին կքումով 

Եւ սատանայական բուռն կապերով կաշկանդուած, 

Ի կոր կործանած՝ գետին կը նայի, 

Որպէսզի երկնայինիդ ողջոյնը չընդունի. 

Ինծի՜ խոնարհէ, միայն Ողորմած 

Որպէսզի ինծի պէս վար ինկած, 

Չորացած բանաւոր ծառը վեր կանգնեցնես 

Ու բարեկրօն վայելչութեամբ ծաղկեցնես, 

Սուրբ մարգարէին ըսածին համեմատ: 

(Շարունակելի) 

 

PRIÈRE EN DEMANDE DE BONNE SANTÉ 
Paroles à dieu des profondeurs du cœur 

 

Voici que je Te présente le bras desséché de mon âme; 

En Ton Nom, ô Dieu Puissant, rends-le-sain comme autrefois, 

Lorsque dans le jardin de délices je cueillais le fruit de vie. 

Liée, paralysée, courbée comme la femme qui souffrait, 

Mon âme malheureuse reste impuissante à se redresser : 

Elle fixe la terre, sous le poids du péché, à cause des durs liens de 

Satan, 

De peur qu’elle ne reçoive ton salut céleste. 

Penche-Toi vers moi, seul Miséricordieux, 

Pour me relever, humble arbre pensant qui suis tombé, 

Et me faire refleurir moi qui suis desséché, en beauté et splendeur, 

Selon les paroles divines du saint prophète. 

(À suivre) 



 

 

 

CHURCH: 
MITCHINK: 

Mr. & Mrs. Simon & Betty Sarayli $70, Mrs. Silva Tursucu $20 

ALTAR FLOWERS: 

Mr. & Mrs. Mihran & Yercanik Ecityan $40 

GOMIDAS TBRATZ TASS  60TH ANNIVERSARY BOOKLET: 

Mr. Aram Der Movsesyan $100 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE DR. ARMEN PARUNAK 

Mrs. Ani Parunak $1000, Mr. & Mrs. Viken & Aylin Paragamyan $500, 

Mrs. Emma Sogoian $400, Mr. & Mrs. Ayk & Rina Bagdasarian, Mr. & 

Mrs. Garo & Nevart Paragamyan, Mr. & Mrs. Ari & Beatrice 

Bagdasaryan $200, Mr. & Mrs. Vahe & Tania Emmian, Mr. Vahe 

Nahabedian, Mr. & Mrs. Diran & Vilma Attarmigiroglu, Mr. Berc 

Dulgeroglu & Mr. Nurhan Dulgeroglu, Violette de NDS $150, Mr. Vahé 

Keresteciyan, Mrs. Hilda Damla, Mr. & Mrs. Arman & Cathy 

Bosnakyan, Mrs. Najda Bosnakyan, Mrs. Anni Seropian, Mr. & Mrs. 

Murat & Zivart Takvorian, Mr. & Mrs. Asot Kasparyan, Mr. & Mrs. 

Dikran & Rima Derderyan, Mr. Stepan Kamber $100, Mrs. Anahid 

Islemeciyan $60, Mr. & Mrs. Alex & Alice Arabian, Mr. & Mrs. Nuran 

& Arlin Attarmigiroglu, Mr. Can Garbis Sahinyan, Mrs. Janet 

Brownlee, Mr. & Mrs. Ervin & Karin Demircibasiyan, Mr. Kamer 

Kalenderoglu, Mrs. Klodet Koceyan, Mr. & Mrs. Kevork & Maral 

Partamian, Mr. Ayk Comlekcioglu, Mr. & Mrs. Alen & Vicky Koceyan, 

Mrs. Eugenie Kasparyan, Mr. & Mrs. Hagop & Anoush Kazan $50, Mr. 

& Mrs. Berc & Emma Essen $40, Mrs. Sona Kevorkyan $35, Mr. & Mrs.  

Minas & Ani Misisyan $30. 

HOKEHANKISD: 

THE LATE LOUISE MANOOGIAN SIMONE: 

Mr. & Mrs. Varoujan & Silva Mangassarian $100, Mr. & Mrs. Sako & 

Ani Mardirossian $20  



 

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ 
 

«Որպէսզի շրթունքները գեղեցիկ ըլլան, միայն բարի խօս-

քեր ըսէք: 

Որպէսզի աչքերը գեղեցիկ ըլլան, մարդոց մէջ միայն լաւը 

փնտռեցէք: 

Որպէսզի մարմինը սլացիկ ըլլայ, ուտելիքը կիսուեցէք սո-

վահարներու հետ: Կնոջ գեղեցկութիւնը զգեստի մէջ չէ, որ կը 

կրէ զայն, անոր կազմուածքին եւ սատրուածքին մէջ չէ: Կնոջ 

գեղեցկութիւնը պիտի երեւայ անոր աչքերուն մէջ: Այդ անոր 

սրտին դուռն է, այն վայրն է, ուր կ'ապրի սէրը: Կնոջ իրական 

գեղեցկութիւնը արտացոլուած է անոր հոգիին մէջ: Կնոջ գե-

ղեցկութիւնը կ'արտայայտուի անոր հոգատարութեան եւ սի-

րոյ մէջ: Կնոջ գեղեցկութիւնը կը կատարելագործուի այնքան 

աւելի, որքան որ տարիները կ'անցնին: 
Ս. Յովհան Ոսկեբերան 

 

THE LATE ANI KERESTECIYAN: 

Mr. & Mrs. Paul & Nathalie Chamourian, Mr. Vahé Keresteciyan $200, 

Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $100, Mrs. Zabel Artar, Mr. & 

Mrs. Diran & Vilma Attarmigiroglu, Mr. & Mrs. Krikor & Irma 

Merekyan, Mrs. Aghavni Kologlu, Mrs. Hilda Kepekci, Mr. & Mrs. 

Roupen & Meline Arsever, Dr. Arto Demirjian, Mrs. Germaine 

Koleoglu, Mrs. Rita Karakas & Anahit Tavityan, Mr. & Mrs.  Avedis & 

Mary Basmacioglu, Mrs. Magali Lafferier $50, Mr. Ara Gerikyan $40, 

Mr. Levon Simonyan, Mrs. Nadia Kurkciyan, Mr. Asot Kasparyan $30,  

Mrs. Irma Basmajian $25 

THE LATE JIRAIR KICHIAN: 

Mr. & Mrs. Boghos & Sirvart Kichian $100, Mr. & Mrs. Varoujan & Silva 

Mangassarian $50 

THE LATE HAIG MISAKYAN: 

Mrs. Chake Berberian $100 

THE LATE VATCHE KOZADJIAN: 

Mr. Hrag Kozadjian $60, Mr. Harout Chikian $40 

THE LATE VERKIN YANCI TOR: 

Mrs. Elmas Kisa, Mr. Sylvain Lahaie $200 

THE LATE MAKSUT HUDAVERDI: 

Mr. Vahan Hudaverdi $100 

  



 

ՏՕՆԵՐ 
Շաբաթ, 6 Ապրիլ 2019 

Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՍՈՍԿԱԼԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆԵՐՈՒ 

ՈՒ ՎԻՐԱՊ ՄՏՆԵԼՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ 
 

Այս տօնը հայոց առաջին կաթողիկոս Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին 

նուիրուած յիշատակութեան երեք օրերէն առաջինն է տարուայ 

ընթացքին: Ըստ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ տօնա-

ցոյցին՝ կը նշուի Մեծ Պահքի 6-րդ Կիրակիին նախորդ շաբաթ օ-

րը: Տօնը կը կատարաուի  ի  յիշատակ Խոր Վիրապին մէջ Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորչին կրած չարչարանքներուն: Ըստ պատմա-

կան աղբիւրներու` Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը Անակ Պարթեւ իշ-

խանին որդին էր: Սպաննելով Հայոց Արշակունի Խոսրով թագա-

ւորին, Անակ Պարթեւը կը սպաննուի  Հայ իշխաններու կողմէ: 

Որդին՝ Գրիգորը, կը մեծնայ եւ կրթութիւն կը ստանայ Կեսարիոյ 

մէջ՝ դաստիարակուելով իբրեւ բարեպաշտ Քրիստոնեայ: Հետա-

գային կը դառնայ Խոսրով Արքայի որդւոյն՝ Տրդատ թագաւորին 

արքունի դիւանապետը: Սակայն տեղեկանալով, որ Գրիգորը 

Քրիստոնեայ է, ինչպէս նաեւ արքայասպան Անակի որդին, Տըր-

դատ Արքան անոր չարչարանքներու կ' ենթարկէ եւ կը նետէ Խոր 

Վիրապի ստորգետնեայ զնտանին մէջ: 4-րդ դարու ընդհանրա-

կան եկեղեցւոյ Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը Ս. Գրի-

գոր Լուսաւորիչին նուիրուած իր ներբողին մէջ գրած է. «Յիշեցէք 

եւ Անոր համբերութիւնը Խոր Վիրապին մէջ, որքան  նեղութիւն-

ներով դառնացած էր... Իսկ ո՞վ կրնայ խօսքով պատմել երանելի-

ին անսահման ճգնութեան մասին, կամ օրինակով ցոյց տալ Ա-

նոր անտանելի նեղութիւնը, որ կ'ապրէր իժերու եւ քարբերու մէջ, 

ուր ո՝չ զրուցակից կար, ո՝չ վշտակցող բարեկամ, ո՝չ օգնա-կան, 

ո՝չ մխիթարող եւ ո՝չ ծառայող: Ան կը համբերէր մեծ ժուժ-

կալութեամբ, իբրեւ կենդանի դրուած գերեզմանին մէջ, անտուն, 

մերկ, գիշեր-ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, 

քանզի մօտ էր Աստուծոյն»: 

Խոր Վիրապին մէջ կրած 13 տարիներու չարչարանքներէն յե-

տոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը, դուրս գալով ստորգետնեայ զնտա-

նէն, Քրիստոսի լոյսը կը տարածէ Հայոց աշխարհին մէջ՝ դառնա-

լով Պետականօրէն ճանչցուած Հայ եկեղեցւոյ Առաջին Հովուա-



 

պետը: Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի յիշատակը, իբրեւ համաքրիստո-

նէական սուրբ, կը տօնեն նաեւ՝ Քրիստոնեայ միւս եկեղեցիները: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Կիրակի, 7 Ապրիլ 2019 

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ 
 

Մեծ Պահքի վեցերորդ Կիրակին կը կոչուի Գալստեան: Այս 

Կիրակին Յիսուս Քրիստոսի Առաջին Գալստեան` մարդեղութ-

եան յիշեցումն է: Հաստատուեցաւ այն ճշմարտութիւնը, որ Փրկչի 

Գալուստով հնարաւորութիւն ընձեռնուեցաւ մարդկութ-եան 

առաջնորդուիլ փրկութեան այդ ուղիով: Այս Կիրակին մի-եւնոյն 

ժամանակ Երկրորդ Գալստեան խորհուրդը ունի: 

Աւետարաններուն մէջ եւ առաքեալներու թուղթերուն մէջ 

Երկրորդ Գալուստին նուիրուած բազմաթիւ հատուածներ եւ 

անդրադարձեր կան: Տէրը կը զգուշացնէ Երկրորդ Գալուստը եւ 

անոր նախանշաններուն մասին. «Զգոյշ եղէք, գուցէ մէկը ձեզ 

խաբէ, որովհետեւ շատերը կու գան իմ անունովս ու կ'ըսեն, թէ՝ ես 

եմ Քրիստոսը. եւ շատերուն կը մոլորեցնեն: Պիտի լսէք պա-

տերազմներու ձայներ եւ պատերազմներու լուրեր… 

Ազգ ազգի դէմ պիտի ելլէ, եւ թագաւորութիւն՝ թագաւորութ-

եան դէմ, եւ պիտի ըլլան սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրա-

շարժներ: Սակայն այս ամէնը սկիզբն է երկանց … Եւ բազմաթիւ 

սուտ մարգարէներ պիտի ելլեն ու շատերուն պիտի մոլորեցնեն: 

Եւ անօրէնութեան շատացումով՝ շատերու սէրը պիտի ցամքի: 

Բայց ով որ մինչեւ վերջ համբերէ, ան պիտի փրկուի» (Մատթ. 24: 

4-13): Գալստեան Կիրակիին խորհուրդը համբերութեան, բարե-

պաշտութեան, պարկեշտութեան կոչն է, որովհետեւ հոգիի բիւ-

րեղացմամբ եւ ճշմարիտ հաւատքով մարդ կրնայ սպասել Տիրոջ 

Հրաշափառ Գալստեան: Քրիստոնէական բոլոր եկեղեցիներն ալ 

ունին Գալստեան կոչուող Կիրակի: 

 

ՇԱԲԹՈԱՆ ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Մուտն ի Վիրապ տօնին առթիւ կը 

շնորհաւորենք բոլոր Գրիգոր, Կրէկըրի, Կրէկ, Քըրք եւ Գօգօ  

անունները կրող անձերուն անուանակոչութիւնը: 

CELEBRATED NAMES: Krikor, Gregory, Greg, Kirk & Koko. 



 

Holidays 
Saturday, April 6, 2019 

COMMEMORATION OF ST. GREGORY THE ILLUMINATOR’S 

TORMENTS AND COMMITMENT TO THE PIT 
This feast is the first one among the three commemoration days 

dedicated to the memory of St. Gregory the Illuminator, the first 

Catholicos of All Armenians. According to the Armenian Church 

Calendar, it is celebrated on the eve of the Fifth Sunday during the 

period of Great Lent. The feast is 

dedicated to the torments which St. 

Gregory suffered during his 

imprisonment. 

According to historical sources, 

St. Gregory the Illuminator was the 

son of Anak Partev, a knight and 

nobleman, who killed the 

Armenian King Khosrov 

Arshakouni. In retaliation, Anak is 

executed by the Armenians. His son, 

Gregory, lived and studied in 

Caesarea, and was brought up as a 

pious Christian. Gregory returns to 

Armenia as an adult and becomes a member of the royal court. King 

Tiridates (Trdat), the son of King Khosrov and heir to the throne, 

appoints Gregory as the Chancellor of the Armenian Kingdom. 

Tiridates, learning that Gregory is a Christian and the son of Anak, 

subjects him to severe tortures and commits Gregory to death, by 

imprisoning him in a deep underground pit.   

In 301 A.D., after spending 13 years in the pit, St. Gregory the 

Illuminator is freed from the dungeon and emerges to spread the Light 

of Christ in Armenia. He thus becomes the first pontiff of the Armenian 

Church, baptizes the royal family, and evangelizes the whole of the 

Armenian Nation. Armenia becomes the first nation in the world to 

officially proclaim Christianity as her state religion. 

St. Gregory the Illuminator is recognized by all of Christendom as a 

Saint, and he is commemorated in all traditional Christian Churches. 



 

 

Sunday, April 7, 2019 

SUNDAY OF THE ADVENT 
 

Early in our journey through Great Lent we observed the Sunday of 

the Expulsion, which retold the story of mankind’s first disobedience, 

our exile from paradise, and the beginning of humanity’s long history 

of separation from God. 

In a nice expression of symmetry and resolution, Lent concludes 

with the Sunday of the Advent: that is, the coming of Jesus Christ, 

through whom God entered human history and restored what had been 

lost in the exile from Eden. 

The Advent calls to mind the birth and revelation of our Savior, his 

subsequent sacrifice for mankind, and his victory over sin and death. 

As the last Sunday of Lent, this day is especially devoted to the Second 

Coming of Jesus Christ, reminding us that he is our eternal Lord and 

King, and that just as everything once began with God, so too will 

everything one-day end with Him. 

What Is Advent?  

“Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand.” (James 5:8) 

Advent means “coming”—the coming of Christ. It is the 50-day 
period during which we prepare to celebrate the Nativity and 
Theophany of our Lord and Savior Jesus Christ. In the Armenian 
Church, Advent lasts approximately two weeks longer than it in the 
Western churches, hence the Armenian word for the season: Hisnag, 
“a 50-day period.” It is a time for us to think of the why of Christmas—
why the greeting cards, the decorations, the gifts, the family 
gatherings? A time to look within our hearts to see if there is anything 
that stands between us and the Good News of Jesus’ birth. 

During Advent, we can rededicate ourselves to Christ through our 

actions, thoughts, and prayers. This is a good time for us to improve our 

habits and offer them as gifts to God. Perhaps Advent can also be an 

occasion to discover God’s gifts all around us. We need to have an open 

heart to receive Christ—God’s greatest gift of all! We complain that 

Christmas is too “commercial,” but there is a way to live out the real 

“reason for the season.” 



 

Աւետումն Ս. Աստուածածնի 

Ամէն տարի Ապրիլ 7-ին Հայ 

Առաքելական Ս. Եկեղեցին կը նշէ Ս. 

Մարիամ Աստուածածնի Աւետման 

տօնը: 

Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ 
Կաթողիկոսը այդ օրը հռչակած է, 
որպէս մայրերու եւ մայրութեան 

բերկրանքին սպասող կանանց օրհնութեան օր: 

Ապրիլ 7-ին բոլոր եկեղեցիներուն մէջ Ս. Պատարագ կը 
մատուցուի եւ  մայրուեյան բերկրանքին սպասող 
կանանց օրհնութեան կարգ կը կատարուի: 

«Վեցերորդ ամսուն Գաբրիէլ հրեշտակը Աստուծոյ կողմէ 
ուղարկուեցաւ Գալիլիոյ քաղաքներէն մէկը, որուն 
անունը Նազարէթ էր,  կոյսի մը մօտ, որ նշանուած էր 
Յովսէփ անունով մարդու մը հետ՝ Դաւիթի տունէն: Եւ 
այդ կոյսին անունը Մարիամ էր: Եւ հրեշտակը, գալով 
Անոր  մօտ, ըսաւ. «Ուրախացի՛ր, ո՛վ շնորհընկալ, Տէրը 
քեզի հետ է... Մի՛ վախնա՛ր, Մարիա՛մ, որովհետեւ 
Աստուծմէ դուն շնորհ գտար: Եւ ահա՛ դուն կը յղիանաս 
եւ կը ծնանիս որդի մը եւ Անոր անունը Յիսուս կը դնես: 
Ան մեծ պիտի ըլլայ եւ Բարձրեալի որդի պիտի կոչուի: ... 
Ու Անոր թագաւորությունը վախճան պիտի չունենայ»: 
(Ղուկ. Ա 26:33): 

Հրեշտակապետին աւետիսը անակնկալ էր Մարիամին 
համար, քանի որ ան դեռ տղամարդ ճանչցած չէր: 
Սակայն, իմանալով իրողութիւնը, ըսաւ. «Ահաւասիկ ես 
կը մնամ Տիրոջ աղախինը...» (Ղուկ. Ա:38): 

Այս է Աւետման այն գեղեցիկ պատմութիւնը, որ 
փոխանցած է մեզ Սուրբ Գիրքը: 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIibTDt7nhAhXNc98KHbLPCI8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.qahana.am/am/news/show/437806834/750&psig=AOvVaw0XNjpKQi5K3jqWhZoaHYen&ust=1554570224829889


 

 

 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 7 Ապրիլ 2019 

 

 

Առաջնորդ Սրբազան Հօր թելադրանքով եւ փափաքով Հոգեւոր 

Հովիւին, Ծխական Խորհուրդին եւ Յարակից մարմիններուն 

Խնդրանքով, 

հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի՝ 

Ապրիլեան Քառօրեայ Պատերազմին 

Զոհաբերուած Ազատամարտիկներու Յիշատակին 
 

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի 

 

 
 

Տիկին Ժագլին Առաքելեանի, 

Տէր եւ Տիկին Ռուբէն եւ Սօսի  Առաքելեաններու 

եւ զաւակներուն՝ Սարոյի եւ Կարէնի, 

Տիար Յարութ Առաքելեանի 

եւ զաւակներուն՝ Լարայի եւ Շանթի, 

Տ. եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Մարիանա Գասնաքեաններու եւ 

զաւակներուն՝ Շահանի եւ Ալեքի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց  սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր՝ 

ԿԱՐՊԻՍ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆԻ (GARBIS ARAKELIAN) 

Մահուան 40-ին առիթով 

սուրճի սպասարկութիւն Մարի Մանուկեան սրահին մէջ: 

 

 

Պետիկեան եւ Անթիքաճիօղլու ընտանիքներու, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի իրենց 

սիրեցեալ կնոջ, մօր, մեծ մօր եւ քրոջ՝ 

ՍԵԴԱ ՊԵՏԻԿԵԱՆԻ (SETA BEDIKYAN) 

Մահուան 40-ինառիթով 

(Հոգեճաշի սպասարկութիւն Պոլսահայ Միութեան մէջ): 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0JXgmv3eAhXMc98KHXrGAUwQjRx6BAgBEAU&url=http://web-tattoo.com/armenian-cross-tattoo/&psig=AOvVaw3og7roaXL6kkNF07DXREVJ&ust=1543704807379265
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0JXgmv3eAhXMc98KHXrGAUwQjRx6BAgBEAU&url=http://web-tattoo.com/armenian-cross-tattoo/&psig=AOvVaw3og7roaXL6kkNF07DXREVJ&ust=1543704807379265
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0JXgmv3eAhXMc98KHXrGAUwQjRx6BAgBEAU&url=http://web-tattoo.com/armenian-cross-tattoo/&psig=AOvVaw3og7roaXL6kkNF07DXREVJ&ust=1543704807379265


 

 

 

Տ. եւ Տիկ. Աւետիս Ճիհանեանի, 

Տ. եւ Տիկ. Միհրան Ճիհանեանի, 

Պր.  Հրայր Ճիհանեանի եւ իր զաւակներուն, 

Օրդ. Մատլէն Ճիհանեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի իրենց 

սիրեցեալ ծնողաց, մեծ ծնողաց եւ եղբօր՝ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՃԻՀԱՆԵԱՆԻ (ANTRANIG DJIHANIAN) 

Մահուան 11-րդ տարելիցին առիթով 

ԵՒ 

ՎԵՐՈՆ ՃԻՀԱՆԵԱՆԻ (VERON DJIHANIAN) 

Մահուան 7-րդ տարելիցին առիթով 

 
Տիկ. Սօնիա Պարոնեանի եւ զաւակներուն՝ 

Ալեքսայի,  Քէյվընի եւ Գարինայի, 

Տ. եւ Տիկ. Տօմինիք եւ Նորա Գէմբիթէլիի 

եւ զաւկին՝ Ճեմայի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի իրենց 

սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

ԱՆԻ ԿԷՕՔՃԵԱՆ ՊԱՐՈՆԵԱՆԻ 

(ANI GEUKJIAN BARONIAN) 

Մահուան 4-րդ տարելիցին առիթով 

 

  

 
 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԻ  
 

Այն հաւատացեալները, որոնք իրենց հանգուցեալ սիրելիին 

կամ հարազատին համար ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ կը խնդրեն, պէտք է 

նկատի ունենալ թէ անհրաժեշտ է Սուրբ Պատարագի սկիզբէն 

ներկայ գտնուիլ եկեղեցի եւ մասնակցիլ աղօթքներուն. վասն 

զի, Սուրբ Պատարագի վերջաւորութեան կատարուելիք 

Հոգեհանգստեան Պաշտօնէն զատ, Պատարագիչ քահանան իր 

լուռ աղօթքներուն մէջ եւս կը յիշէ մեր բոլոր ննջեցեալներն ու 

յատկապէս անոնք՝ որոնց համար խնդրանք մատուցուած է։ 

 



 

ՍԲ. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ 
 

ԿԻՐԱԿԻ,14 ԱՊՐԻԼ 2019 
 

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ 

ԵՒ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ  ՕՐ 
Առաւօտեան ժամերգութիւն - ժամը  9:30 

Ս. Պատարագ  - ժամը 10:30 

Դռնբացէք - ժամը 12:30 

Յաւարտ Ս. Պատարագի Մանուկներու Օրհնութեան կարգ  

եւ աւանդական ճաշկերոյթ  հիւրընկալութեամբ «Կամար»  

Երիտասարդական Միութեան «Մարի Մնաուկեան» սրահին մէջ: 
 

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 18 ԱՊՐԻԼ 2019  
 

ԿԱՐԳ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՈՏՆԼՈՒԱՅ,  

ԿԱՐԳ ԽԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆ, ԽԱՒԱՐՈՒՄ 
Ս.  Հաղորդութեան Պատարագ - ժամը 10:30 

Ոտնլուայ - երեկոյեան ժամը 7:00 

Մասնակցութեամբ Հ.Բ.Ը.Մ. Արմէն Քէպէք Ալեք Մանուկեան 

Վարժարանի աշակերտութեան, 

Պահքի Ընթրիք Պատրաստութեամբ՝ 

Տիկնանց Յանձնախումբին «Մարի Մանուկեան» սրահին մէջ, 

Կարգ Խաչելութեան, Խաւարում- ժամը 9:00: 
 

Ս. Պատարագի, Ոտնլուայի եւ Կարգ Խաչելութեան 

արարողութիւնները կը կատարէ  

Հոգեւոր Հովիւ՝ ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 
 

ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ, 19 ԱՊՐԻԼ 2019 
 

Կարգ Թաղման—ժամը 7:00 
 

ՇԱԲԱԹ, 20 ԱՊՐԻԼ 2019 
 

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ 
Երեկոյեան ժամերգութիւն—ժամը 5:30 

Ս. Պատարագ—ժամը 6:00 

Ս. Գրային Ընթերցումներ Հ.Բ.Ը.Մ. Արմէն Քէպէք Ալեք 

Մանուկեան Վարժարանի աշակերտութեան կողմէ: 



 

ԿԻՐԱԿԻ, 21 ԱՊՐԻԼ 2019 
 

ՍԲ. ԶԱՏԻԿ 
Առաւօտեան ժամերգութիւն—ժամը 9:30 

Ս. Պատարագ -  ժամը 10:30 

Պատարագիչ՝ 

ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 

Հոգեւոր Հովիւ 

Ս. Պատարագի երգեցողութիւնը կը կատարէ  

«Կոմիտաս» Դպրաց Դասը 

Յաւարտ Ս. Պատարագի 

աւանդական Ս. Զատկուայ ճաշկերոյթ  

«Մարի Մանուկեան» սրահին մէջ, 

Մուտքի նուէր` $30 
 

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 22 ԱՊՐԻԼ 2019 
 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ 
Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոցն առաւօտ. ժամը 11:00 

Հոգեհանգիստ խնդրելու համար հեռաձայնել  

Եկեղեցւոյ գրասենեակ` (514) 279-3066 թիւին: 

 
CALANDRIER DE PÂQUES 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX, 14 AVRIL 2019 

JOUR DE BÉNÉDICTION DES ENFANTS 
Office de  matin - 09:30 

La Sainte Messe - 10:30 

La Cérémonie de l'ouverture de l'Autel - 12:30 

Après la Messe réception traditionnelle à la salle ‘Marie Manoogian’ 
 

JEUDI SAINT, 18 AVRIL  2019 

RITE DE REPENTANCE, LAVEMENT DES PIEDS, 

NUIT DES TENEBRES 

La Sainte Messe - 10:30 

Lavement des Pieds - 19:00 

Avec la participation des élèves 

de l'école Armen Québec Alex Manoogian de l'U.G.A.B. 

Souper de Carême à la salle ’Marie Manoogian’ 

Nuit des ténèbres—21:00 

La Sainte Messe, le Lavement des pieds et La Nuit des ténèbres seront 



 

Célèbres par 

R.P. DAVID MARGARYAN 

Curé Paroissial 
 

VENDREDI SAINT, 19 AVRIL 2019 
Enterrement—19:00 

 

SAMEDI SAINT, 20 AVRIL 2019 
Office du Soir- - 17:30 

La Sainte Messe-18:00 

Lectures par les élèves de l’école Armen Québec 

Alex Manoogian de l'U.G.A.B. 
 

PÂQUES - DIMANCHE, 21 AVRIL 2019 
Office de matin - 09:30 

La Sainte Messe - 10:30 

La Messe sera célébrée par 

R.P. DAVID MARGARYAN, Curé Paroissial 

Après La Sainte Messe réception traditionnelle 

Dans la salle ‘Marie Manoogian’ - prix d'entrée $30 
 

LUNDI, 22 AVRIL 2019 
Office de requiem pour tous les défunts à 11:00 

 

  
 

ՆԻՍՏ ՈՒ ԿԱՑ ԵԿԵՂԻՑԻԻՆ ՄԷՋ 

Ամենուն յատուկ ուշադրութեան եւ նկատառութեան կը հը-

րաւիրենք հետեւեալ պարագաները. 

1. Հաւատացեալները պարտին խոստովանիլ՝ Ս. Հաղորդու-

թիւն ստանալէ առաջ: 

2. Կանայք երբ հաղորդուելու կը մերձենան, անհրաժեշտ է որ 

իրենց գլուխը ծածկեն քողով կամ գլխարկով: 

3. Երբ Եկեղեցի կ՚երթանք մասնակցելու Ս. Պատարագին կամ 

այլ արարողութիւններու, պարտինք վայելուչ եւ լուրջ զգեստ-

ներ հագուիլ, ուշադիր ըլլալ մեր նիստ ու կացին, զգուշանալ 

ողջագուրումներէ եւ իրարու հետ խօսակցելէ: 

4. Երբ Եկեղեցին ենք ու կը սպասենք մասնակցելու արարո-

ղութեան մը կամ արարողութեան աւարտին ենք եւ կը պատ-

րաստուինք դուրս գալ Եկեղեցիէն, պէտք է խուսափիլ աղմկելէ 

կամ իրար հետ խօսակցելէ ։ Եկեղեցին աղօթքի Սուրբ վայր է։ 

Այնտեղ՝ շարունակ եւ միշտ ԼՌՈՒԹԻՒՆ եւ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ 

պէտք է տիրէ։ 

 



 

 «ՈՂՋՈՅՆ»-Ի ԲԱՆԱՁԵՒԵՐ 

SALUT DE PAIX 
 

Յարգելի հաւատացեալներ, 

Սուրբ Պատարագի ընթացքին «Սուրբ Ողջոյն» կը փոխանակենք։ 

Այդ առթիւ, «Ողջոյն» տուողը պէտք է  ըսէ.- 

Pendant la Sainte Liturgie, on échange le baiser de la paix. 

Celui qui salue dit: 
 

1) Յունուարի 5-էն մինչեւ 13-ը։ 

    Du 5 au 13 Janvier 

    Ծնունդի ութ օրերուն.- 

«ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ» 

«Le Christ est né et s’est révélé» 
 

2) Զատիկէն մինչեւ Համբարձում.- 

    À partir de Pâques jusqu’à l’Ascension.-  

«ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ» 

«Le Christ est ressuscité d’entre les morts» 
 

3) Միւս օրերուն.-  

     Les autres jours.- 

«ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ ՄԵՐ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ» 

«Le Christ s’est révélé parmi nous» 

«Ողջոյն» ստացողը պէտք է պատասխանէ .- 

Celui qui reçoit le salut réponds:  
 

1-  Ծնունդի ութ օրերուն.-  

«ՕՐՀՆԵԱԼ Է ԾՆՈՒՆԴՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ» 

«Soit bénie la Naissance du Christ» 
 

2- Զատիկէն մինչեւ Համբարձում.- 

«ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ» 

«Soit bénie la Résurrection du Christ» 
 

3-  Միւս օրերուն.-  

«ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ» 

«Soit bénie la Révélation du Christ» 

 

 



 

  



 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 

  



 

 

 

  



 

 


