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ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ Ա. ՆԱՄԱԿԷՆ  2.1-10 

1Ուրեմն, թօթափելով ամէն չարամտութիւն եւ ամէն նենգութիւն, 

կեղծաւորութիւնները, նախանձներն ու բոլոր բամբասանքները, 2նորածին 
երախաներու պէս տենչացէ՛ք Աստուծոյ խօսքին անխարդախ կաթին, 

որպէսզի աճիք անով (մինչեւ փրկութիւնը), 3եթէ համտեսած էք Տէրոջ քաղցր 
ըլլալը: 

4Մօտեցէ՛ք անոր՝ ապրող քարին, որ արդարեւ մարդոցմէ մերժուած է, բայց 

Աստուծմէ ընտրուած ու պատուական է: 5Դո՛ւք ալ՝ ապրող քարերու պէս՝ կը 
շինուիք իբր հոգեւոր տաճար մը, սուրբ քահանայութիւն մը, որպէսզի 
մատուցանէք հոգեւոր զոհեր, Աստուծոյ ընդունելի՝ Յիսուս Քրիստոսի 
միջոցով: 

6Որովհետեւ Գիրքին մէջ ալ կայ. «Ահա՛ Սիոնի մէջ կը դնեմ ծայրագոյն 
անկիւնաքար մը, ընտիր ու պատուական, եւ ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ բնա՛ւ 
ամօթահար պիտի չըլլայ»: 

7Ուրեմն ձեզի՝ որ կը հաւատաք՝ պատուական է ան, իսկ անհնազանդներուն 
համար՝ «այն քարը՝ որ կառուցանողները մերժեցին, անիկա՛ եղաւ 
անկիւնաքարը, 

8ու սայթաքումի քար եւ գայթակղութեան ժայռ» անոնց՝ որ խօսքին 
անհնազանդ ըլլալով կը գայթին, որուն համար ալ որոշուած էին: 

9Բայց դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորական քահանայութիւն մը, սուրբ 
ազգ մը, սեփական ժողովուրդ մը, որպէսզի հռչակէք առաքինութիւնները 

անո՛ր՝ որ կանչեց ձեզ խաւարէն իր սքանչելի լոյսին: 10Ժամանակին 
ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստուծոյ ժողովուրդն էք. առանց ողորմութեան 

էիք, բայց հիմա ողորմութիւն գտաք: 

 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 2.23,3-12 

 23 Երբ Զատիկի տօնին ատենը Երուսաղէմ էր, շատ մարդիկ հաւատացին 

անոր անունին՝ տեսնելով անոր ըրած նշանները: 24 Բայց ինք՝ Յիսուս՝ չէր 

հաւատար անոնց, որովհետեւ կը ճանչնար ամէն մարդ. 25 պէտք չունէր՝ որ 
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մէկը ուրիշ մարդու մասին վկայէր իրեն, քանի որ ինք գիտէր թէ ի՛նչ կայ 
մարդուն մէջ:  

2.3 Յիսուս պատասխանեց անոր. «Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը 

յայտարարեմ քեզի. “Եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար տեսնել Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը”»: 4 Նիկոդեմոս ըսաւ անոր. «Ի՞նչպէս կրնայ ծնիլ մարդ մը՝  
որ ծերացած է: Կարելի՞ է, որ երկրորդ անգամ մտնէ իր մօր որովայնը եւ ծնի»:  

5 Յիսուս պատասխանեց. «Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ 
քեզի. “Եթէ մէկը ջուրէն ու Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար մտնել Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը”: 6 Մարմինէն ծնածը՝ մարմին է, եւ Հոգիէն ծնածը՝ հոգի է: 

7 Դուն մի՛ զարմանար որ ըսի քեզի. “Դուք պէտք է վերստին ծնիք”: 8 Հովը կը 
փչէ ո՛ւր որ ուզէ. կը լսես անոր ձայնը, բայց չես գիտեր ուրկէ՛ կու գայ, կամ ո՛ւր 
կ՚երթայ: Ո՛վ որ Հոգիէն կը ծնի՝ ա՛յսպէս է»: 
9 Նիկոդեմոս ըսաւ անոր. «Ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ ատիկա»: 10 Յիսուս պատասխանեց անոր. 

«Դուն Իսրայէլի մէջ վարդապետ մըն ես, ու չե՞ս գիտեր այս բաները: 11 Ճշմա՛րտապէս, 
ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ քեզի թէ ինչ որ գիտենք՝ կը խօսինք, եւ ինչ որ տեսանք՝ կը 

վկայենք, ու չէք ընդունիր մեր վկայութիւնը: 12 Եթէ երկրային բաներու մասին խօսեցայ 
ձեզի եւ չէք հաւատար, ի՞նչպէս պիտի հաւատաք՝ եթէ երկնային բաներու մասին խօսիմ 

ձեզի: 

 

Peter 1 2.1-10 

1 Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil 
speaking, 2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby: 
3 If so be ye have tasted that the Lord is gracious. 4 To whom coming, as unto a living stone, 
disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious, 5 Ye also, as lively stones, are 
built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God 
by Jesus Christ. 6 Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief 
corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded. 7 Unto 
you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone 
which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, 8 And a stone of 
stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: 
whereunto also they were appointed. 9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, 
an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called 
you out of darkness into his marvellous light; 10 Which in time past were not a people, but 
are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. 

 

 

http://biblehub.com/john/3-3.htm
http://biblehub.com/john/3-4.htm
http://biblehub.com/john/3-5.htm
http://biblehub.com/john/3-6.htm
http://biblehub.com/john/3-7.htm
http://biblehub.com/john/3-8.htm
http://biblehub.com/john/3-9.htm
http://biblehub.com/john/3-10.htm
http://biblehub.com/john/3-11.htm
http://biblehub.com/john/3-12.htm


 

 

John 2.23,3-12 

23 Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his 
name, when they saw the miracles which he did. 24 But Jesus did not commit himself unto 
them, because he knew all men, 25 And needed not that any should testify of man: for he 
knew what was in man.  
3 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: 2 The same came 
to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: 
for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. 3 Jesus answered 
and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see 
the kingdom of God. 4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can 
he enter the second time into his mother's womb, and be born? 5 Jesus answered, Verily, 
verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into 
the kingdom of God. 6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the 
Spirit is spirit. 7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. 8 The wind bloweth 
where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and 
whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit. 9 Nicodemus answered and said 
unto him, How can these things be? 10 Jesus answered and said unto him, Art thou a master 
of Israel, and knowest not these things? 11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that we 
do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness. 12 If I have told you 
earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things. 
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ՏՕՆԵՐ 
15 Ապրիլ 2018 

Աշխարհամատրան 
(Կանաչ) Կիրակի 
 

Այսպես կը կոչուի Ս. Զատկին 

յաջորդող երկրորդ Կիրակին: 

«Աշխարհամատուռ»-ը կազմուած է 

աշխարհ եւ մատուռ բառերէն եւ կը 
նշանակէ աշխարհի առաջին մատուռը՝ 
Երուսաղէմի եկեղեցին՝ հիմնուած 
առաքեալներու կողմէն: Աշխարհամատուռ բառին բառարանները զանազան 

իմաստներ կու տան. «պազիլիքայ», այսինքն` արքունի տաճար, երեւելի մատուռ 

կամ աւագ եկեղեցի: Մատուռը Յունարէն բառ է, որ կը նշանակէ Մարտիրոսանոց: 

Առաքելական շրջանին Երուսաղէմի մէջ պատրաստուեցաւ մարտիրոսներու 
եկեղեցին եւ կոչուեցաւ Աշխարհամատուռ: Հետագային մարտիրոսներու 

գերեզմանին վրայ, անոնց յիշատակին կառուցուեցան մատուռներ եւ եկեղեցիներ: 

Աշխարհամատրան Կիրակին եկեղեցին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի հաստատած 

ընդհանրական, մէկ միասնական Եկեղեցւոյ տօնը: 

Այս Կիրակի երգուող «Հարցէ շարականը եկեղեցւոյ նուիրուած գովերգութիններ 

են եւ եկեղեցւոյ մէջ Աստուծոյ օրհնելու հրաւէրներ: Նոյն միտքը կ'արտայայտուի 

յաջորդող « Ողորմեայ եւ Տէր յերկնիցէ շարականներուն մէջ: 

Աշխարհամատրան Կիրակիին նպատակն է վերյիշել համաքրիստոնէական 

հնագոյն մատուռի՝ քրիստոնէական եկեղեցւոյ սկզբնաւորութիւնը, որ հիմնուեցաւ 
վերնատան կից, առաքեալներուն կողմէ: Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի 

համբարձումէն յետոյ վերնատունը դարձաւ Ս. Աստուածածնի, առաքեալներու 

աղօթքի ու հանդիպումներու մշտական հաւաքատեղին, այսինքն՝ 
քրիստոնէական առաջին եկեղեցին: 

Վերնատան մէջ Յիսուս կատարեց Վերջին Ընթրիքը, որուն ընթացքին 
հաստատեց Հաղորդութեան Ս. Խորհուրդը: Այստեղ էր, որ Ս. Հոգին իջաւ 

առաքեալներուն վրայ: Այստեղ էր, որ առաջին քրիստոնեաները, կը յարատեւէին 

առաքեալներու ուսուցման, հաղորդութեան, հացի բեկման ու աղօթքներուն մէջ: 

(Գործք Առաքելոց 2:42): Այսինքն`ամեն օր կը հաւաքուէին առաքեալներու 

ուսուցումը լսելու, իրենց հասարակաց կեանքը ապրելու, Ս. Հաղորդութեան 
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խորհուրդը կատարելու եւ աղօթելու համար: 
Նոյն վերնատան մէջ Յիսուս Յարութենէն 

յետոյ երկու անգամ երեւցաւ Իր 

աշակերտներուն: 

Այսպիսով, Յովհաննէս Մարկոսի տան 
վերնայարկը որպէս նախատիպ ծառայեց 

քրիստոնեայ առաջին եկեղեցւոյ համար 

(Գործք Առաքելոց 12:12): 

Այս տօնը յատուկ է միայն Հայ եկեղեցւոյ: 

Աշխարհամատրան Կիրակին կը կոչուի 

նաեւ՝ Կանաչ Կիրակի: Սա տօնին 

ժողովրդական անուանումն է, կապուած բնութեան, գարնանային զարթօնքին 

հետ: 

Կանաչ անունը վերցուած է մայր բնութեան պարգեւած երեւոյթներէն եւ կը 
մարմնաւորէ Հինանց այս օրերուն տիրապետող համատարած, զմրուխտ 

խոտածածկոյթը, որուն միջոցաւ կը պատմուճանուի բնութիւնը Գարնան այս 

օրերուն: Այս անուանակոչումը, ժողովրդական բարեպաշտութեան արդիւնք 

ըլլալով հանդերձ, միեւնույն ժամանակ զուրկ չէ կրօնական երանգէն: 

Աւելի շատ Գարունն է, որ մեզ կ'առաջնորդէ դէպի բնութեան Օրէնսդիրը՝ 

Արարիչը: Բնութիւնը ինքն իրեն չի կրնար ստեղծել, ճիշտ այնպէս, ինչպէս մեզմէ 

իւրաքանչիւրը իր ցանկութեամբ չի կրնար աշխարհ գալ: Կայ անոնց 

սկզբնապատճառ Ստեղծիչը: Ծառերն ու ծաղիկները չեն, որ կը սահմանեն իրենց 

օրէնքները, ինչպէս մեզմէ ամեն մէկը ինք չէ, որ կը որոշէ իր սեռը կամ մասնաւոր 

յատկութիւնները: Գարունն է, որ ամենէն աւելի կ'առաջնորդէ մեզ դէպի կեանքի 

գիտակցութիւնը եւ կ'աղաղակէ կեանքի յաւերժութիւնը, յարութիւնը եւ մշտական 

յաղթանակը: 

Կանաչ Կիրակին մեզ կը յիշեցնէ եյանքի յարութիւնը եւ անոր յաւիտենական 
գոյութիւնը: Հինունքի հիմնական գաղափարը նաեւ՝ այդ է: 

Կանաչ ըսելով նկատի կ'առնուի ծաղկած ու կանաչած Եկեղեցին: Կանաչը կը 
խորհրդանշէ նաեւ՝ Եկեղեցւոյ մշտականութիւնը եւ անմահութիւնը: Կանաչ 

Կիրակին կը նմանցնեն բնութեան մեջ ծաղկող, ծլարձակող եւ աճող կեանքին, որ 

կենդանութիւն ու թարմութիւն կու տայ աշխարհին և մարդկութեան: 
Աշխարհամատուռն ալ որպէս Քրիստոսի ցանած սերմի առաջին կանաչ ծիլը, 
աճեցաւ, ծլարձակեց, բազմացաւ եւ դարձաւ աշխարհին մէջ տարածուած 
եկեղեցին: 
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Կանաչ Կիրակին մեզ կը յիշեցնէ, որ կեանքը Յիսուս Քրիստոսով մշտադալար է, 
ինչպէս բնութիւնն է մշտնջենական, նոյնպէս եւ կեանքը յարութեան յոյսով 
մշտնջենական է ու յարատեւ: 

Կանաչ Կիրակիին տօնախմբութիւնները Զատկական տօնական 

հանդիսություններուն շարունակութիւն են: 

Այս տօնը կը նշուէր մասնաւորապէս ուխտավայրերուն մէջ, ուր կը հաւաքուէին 

ուխտաւորներու հոծ բազմութիւն, մատաղներ եւ մեծ տօնախմբութիւններ կը 
կազմակերպէին: Ղզլարի Հայերը Կանաչ Կիրակի օրը ձուերը կը ներկէին կանաչ 
գոյնով: 

Մինչեւ այժմ Առինջ գիւղի Գետարգել կոչուող վանքին մէջ, Կանաչ Կիրակիին 
ուխտաւորներու մեծ բազմութիւն կը հաւաքուի, մատաղներ կ'ըլլան, 

լարախաղացներ, նուագածուներ կու գան եւ մինչեւ ուշ երեկոյ կը պարեն ու կը 

զուարճանան:  

 

Կանաչ Կիրակին 1999 թուականէն ի վեր 
երջանկայիշատակ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի տնօրինութեամբ, 
հռչակուած է  Նորավանքի Ուխտի Օր: 
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Sunday of the World Church 

(Green Sunday) 

The second Sunday following the 

Glorious Resurrection of Our Lord Jesus 

Christ is the Sunday of the World 

Church. It commemorates the first 

Church of Jerusalem, established by 

Christ. On the first day of the Jewish 

festival of Passover, Jesus instructs two 

of the Apostles, Peter and John, to go into Jerusalem and meet a man, who would 

direct them to a house where Christ and His Apostles could celebrate the Passover 

Feast. Peter and John are led to the “Upper Room” of a house, where they make 

the necessary preparations for the meal.  Later that evening Christ and the Twelve 

Apostles sit together to eat supper. Christ speaks to them and says, “I have desired 

to eat this Passover with you before I suffer:  For I say unto you, I will not any more 

eat thereof, until it be fulfilled in the Kingdom of God. And He took the cup, and 

gave thanks, and said, "Take this, and divide it among yourselves: For I say unto 

you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.” 

And he took bread, and gave thanks, and broke it, and gave unto them, saying, 

“This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.” Likewise, 

also the cup after supper, saying, “This cup is the new testament in my blood, 

which is shed for you.”  (Lk 22:15-20) This “Last Supper” was the event where Jesus 

Christ established the Sacrament of Holy Communion, which we celebrate every 

Sunday during the Divine Liturgy in Armenian Churches throughout the world. The 

Upper Room in Jerusalem is considered to be the first Church, as founded by 
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Christ.  The Sunday of the World Church is also called “Green” Sunday, which is 

the popular name of the feast and is linked with the awakening of nature in the 

springtime. 

 
 

 

 

Օրուան Խորհուրդը 
Քրիստոնեային հոգեւոր կերպարը Քրիստոսի կերպարն է՝ 

սիրող, համբերատար, ներողամիտ, ողորմած: Եւ  կարևոր է 

գիտնալ, որ ճշմարիտ համբերատարութիւնը, 

ներողամտութիւնն ու ողորմածութիւնը անհնար են առանց 

սիրոյ: 

 

Եկէք մենք ալ նմանի՛նք Աստուծոյ սուրբերուն եւ կամովին 

խոստովանի՛նք մեզ դառնացնող մեղքերը, մեր սրտէն 

հանե՛նք, ներե՛նք մեր եղբայրներուն յանցանքները:  

Վարդան Այգեկցի 

 

Միայն հաւատք ու յոյս ունեցիր անձիդ մէջ, դո՛ւրս եկուր 

մեղքերէն եւ թողէ անոնք եւ  ստոյգ կերպով հաւատայ՛, որ Աստուած կարող է քեզ 

ապրեցնել:  

Վարդան Այգեկցի 

 

Մեղքը պատճառ է անպատուութեան, իսկ այն կը ծնի անբանութենէն: Եթէ 

պարապութիւնը բարիք ըլլար, ապա հողը ամէն բան կու տար առանց ցանելու եւ 

մշակելու, բայց ան չ'ըներ նման բան մը:  

Յովհան Ոսկեբերան 
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                Ուշադրութիւն մեր սիրելի      

                         հաւատացեալներուն, 

Եթէ ունիք հասցէի, հեռաձայնի 

 կամ  e-mail-ի փոփոխութիւն, հաճեցէք ձեր նոր տուեալները 

փոխանցել Եկեղեցւոյ քարտուղարութեան (514) 279-3066, մեր 

հաղորդակցութինները  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. 

 

Parish Council 
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 Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal 
Donations of March/April 2018 

have been received with great appreciation 
 

     

    

 

 

CHURCH: 
Manoir Gouin Seniors $120 

ELEVATOR FUND: 
Mr. & Mrs. Aret Tasciyan $100 

 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
THE LATE TAKUHI SIRINYAN 

Mrs. Deborrah Leckman, Anna & Garen Ortaaslan $100 
 

THE LATE ANI HASER KERESTECIYAN 
Mr. & Mrs. Garo & Talin Masrof (Boston) $50 

 

HOKEHANKISD: 
THE LATE KEVORK BULUR 

 Serag, Sayat & Leda Bulur, Mr. & Mrs. Yetvart Paylan $200, Mrs. Vilma Bulur 
$150, Mr. & Mrs. Oskan & Tanya Hazarabedian $100, Mrs. Sona Hazarabedian 
$60, Mr. Hampartzoum Papazian, Mrs. Sonia Tabakian, Mrs. Anahid Aprikian, 

Mr. Garen Bulur $50  
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THE LATE ANTRANIK & VERON DJIHANIAN 
Mr. & Mrs. Avedis & Arshaluys Djihanian, Me Hrair Djihanian $100,  

Dr. & Mrs. Arto Demirjian, Dr.& Mrs. Archavir & Nadia Gundjian $50,  
Mr. & Mrs. Mihran & Sonia Djihanian $35, Dr. & Mrs. Hrair Derkevorkian $30  

 

THE LATE ONNIK GASPARYAN 
Mr. & Mrs. Peter & Emma Ghougassian $50 

 

THE LATE ANI BARONIAN 
Mrs. Nora Baronian $100, Mrs. Sonia Baronian $25 

 

THE LATE VATCHE ARSLANIAN 
Mrs. Sylvia Arslanian $50  

 

YOUGHAKIN EASTER: 
Mr. & Mrs. Murat & Anahit Demirdogen $100, Mr. Yaghoob Asatoorian, Mr. & 

Mrs. Hratch & Salpie Nerdjivanian, Mrs. Bercuhi Sozkes, Mr. Boghos Sahaguian, 
Mr. & Mrs. Manuk & Sella Ortainceyan $50, Mr. & Mrs. Natan & Dita 

Menendyan, Mr. Jirayr Gazeryan $40, Mrs. Hermine Gorlon $25 
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Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
             Առաջնորդարանիստ Եկեղեցւոյ 
                    2018 Տարեշրջանի Տօնացոյց 

 

Amis 

 

+r 

 

@y5nark 

 

 

Ապրիլ 

 

 

 

24, Երեքշաբթի 

 

Մեծ Եղեռնի Յիշատակի Օր 

Ս. Պատարագ եւ Սրբոց Նահատակաց Յիշատակութիւն 

երեկոյեան ժամը 7:30-ին 

Աւարտին հիւրասիրութիւն «Վաչէ Յովսէփեան» սրահին 

մէջ 

  

28, Շաբաթ 

Mini Bazaar 

Վաչէ Յովսէփեան սրահին մէջ 

 

Մայիս 

 

10, Հինգշաբթի 

 

Համբարձման Տօն 

«Մարի Մանուկեան» 

Ճաշկերոյթ եւ վիճակ 

 

 

 

13, Կիրակի 

 

Մայրերու Օր 

  

25, 26, 27 

Ուրբ., Շբթ., Կիր. 

 

35-րդ  Պատգամաւորական Ժողով 

Ս. Վարդան Եկեղեցւոյ մէջ  

Վանքուվըր 

 

Յունիս 

 

3, Կիրակի 

Տօն Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Ելն ի Վիրապէն 

Եկեղեցւոյ Անուանակոչութիւն 

Մատաղօրհնէք 



 

 

Յուլիս 

 

8, Կիրակի 

 

«Պայծառակերպութիւն» Խաչալուայ Ջրօրհնէք 

Վարդավառ 

 

 

 

9, Երկուշաբթի 

 

Մեռելոց 

Հոգեհանգիստ 

 

+gostos 

 

12, Կիրակի 

 

 

T=n ^Wyra4o1ovm_ S .  Astova7a7ni 

! a[o[=rhneq – (8a]kyro3f) M.  Manovkyan 

 

Սեպտեմբեր 

 

 

9, Կիրակի 

 

 

Ս. Խաչվերաց 

Մատաղ 

Վաչէ Յովսէփեան սրահ 

 

 

 

21, Ուրբաթ 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան 25-րդ Տարեդարձ 

 

 

Հոկտեմբեր 

 

27, 28 

Շաբաթ, Կիրակի 

 

 

Տարեկան Պազար 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

 

 

 

   Նոյեմբեր 

 

 

Թուականը 

յաջորդիւ 

 

 

^Komitas_ Dprax Dasi 

60- rd Tarydar2 

 

 

 

 

Դեկտեմբեր 

 

2, Կիրակի 

 

Manovknyrov S .  &novnd yv Ka[andi ! ra18anq 

CFFA 



 

 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

 

 

 

 

 31, Երկուշաբթի 

 

ՆՈՐ ՏԱՐԻ 

 

 

Յայտարարութիւն 
Սիրելի հաւատացեալներ կը փափաքինք տեղեկացնել ձեզ թէ յետայսու Ծխական 

Խորհուրդի ժողովներուն իւրաքանչիւր ամսուայ առաջին Երեքշաբթի օրը, 

երեկոյեան ժամը 5-5:30, կէս ժամ տեւողութեամբ, Ծխական Խորհուրդը մեր 

հաւատացեալներուն պիտի յատկացնէ առիթը խորհրդակցական հանդիպում մը 

ունենալու Ծխական Խորհուրդին հետ: 

Այն հաւատացեալները որոնք ունին Եկեղեցւոյ նկատմամբ հարցեր, 

մեկնաբանութիւններ կամ ենթադրութիւններ կրնան ներկայացնել այդ 

հանդիպման ընթացքին: 

Ժամադրութեան համար հեռաձայնել Եկեղեցւոյ  քարտուղարութեան՝ 

(514) 279-3066 

 

Շնորհակալութեամբ՝ 
Ծխական Խորհուրդ 
Ս. Գր. Լուս. Առաջ. Մայր Եկեղեցւոյ 



 



 

ԿԻՐԱԿԻ,  15 Ապրիլ 2018 
 
 
 
 
 

Առաջնորդ Սրբազան Հօր, Ծխական Խորհուրդի եւ Յարակից Մարմիններու 
խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

Էջմիածնայ Կրօնասէր Մայրերու Յանձնախումբի 
մեզմէ անդարց անդամուհիներու յիշատակին՝ 

 

ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՐԷՆՍԷԼԻ 
(ANAHID EVRENSEL) 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՀԱՐՄԱՆՏԱՐԵԱՆԻ 
(ZARUHI HARMANDARIAN) 
ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՓԱՆՈՍԵԱՆԻ 
(HAYGANUS PANOSYAN) 
ՄԱՏԼԷՆ ՄԸԽՃԱՒԱՔԵԱՆԻ 

(MADELEINE MEKHGEAVAKIAN) 
ՄԵԼԻՆԷ ՇԻՐԻՆԵԱՆԻ 
(MELINE SIRINYAN) 

ՇՈՒՇԱՇ ԱՍԼԱՆԵԱՆԻ 
(SHUSHAN ASLANIAN) 

ՄԵՐՍԷՏԷՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԻ 
(MERCEDES SARAFIAN) 

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ԿՈՒՏՍՈՒԶԵԱՆԻ 
(HAYGUHI GUDSUZIAN) 

ԱՆՆԻԿ ԱԴԱՄԵԱՆԻ 
(ANNIK ATAMIAN) 

ԱՐՓԻՆԷ ՏԱՆԱՇԵԱՆԻ 
(ARPINE DANACIYAN) 

ՎԻՔԹՕՐԻԱ ՕԳՆԱՅԵԱՆԻ 
(VICTORIA OKNAYAN) 
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ՄԱՐԻ ԳԱՎՈՒՔՃԵԱՆԻ 
(MARIE KAVOUKJIAN) 

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ԳԱԶԱԶԵԱՆԻ 

(HAYGUHI KAZAZIAN) 
ԲԵՐԿՐՈՒՀԻ ՉԷՕՄԼԷՔՃԻՕՂԼՈՒԻ 

(PERGRUHI COMLEKCIOGLU) 
ԳՈՀԱՐ ԹԵՐԶԵԱՆԻ 
(KOHAR TERZIYAN) 

ՍԻՐԱՆ ՍԻՄԻԹԵԱՆԻ 
(SIRAN SIMITIAN) 

ԵՒ 
ՎՐԷԺ ԴԱՌՊԱՍԵԱՆԻ 
(VREJ DARBASYAN) 
Հոգիներուն ի հանգիստ 

 

 

 

Տիկ. Արուսեակ Կիւրնակիւլի, 

Տիկ. Սիրուհի Մկրտիչեանի, 

Տ. եւ Տիկ. Նորայր եւ Փայլին Կիւրնակիւլի, 

Տ. եւ Տիկ. Ժիլպէր եւ Ռինա Մկրտիչեանի, 

Եւ  Թոռներուն՝ Մարթէն Կիւրնակիւլի, Մելիսա Կիւրնակիւլի,  

Ալեք Մկրտիչեանի եւ Մարգ Մկրտիչեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի  

իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր եւ մեծ մեծ հօր՝ 

    ԼԵՒՈՆ ԿԻՒՐՆԱԿԻՒԼԻ 

    (LEVON GURNAGUL) 

   Մահուան 40-ին առիթով 

(Սուրճի սպասարկութիւն «Վաչէ Յովսէփեան» սրահին մէջ) 
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Տիար Ժիրայր Տէօվլէթեանի, 

Տ. եւ Տիկ. Սթիվըն եւ Վիվիան Իպիշեանի եւ զաւկին, 

Տ. եւ Տիկ. Ճէրի եւ Թալին Տէօվլէթեանի եւ զաւակներուն, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

 իրենց սիրեցեալ կնոջ, մօր եւ մեծ մօր՝ 

 

ՔՆԱՐ 

ԻՄԱՄԷՃԵԱՆ ՏԷՕՎԼԷԹԵԱՆԻ 

(KNAR IMAMEDJIAN DEVLETIAN) 

Մահուան առաջին տարելիցին առիթով 
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Lancement du Groupe 
Jeunesse 
Musicale St-Grégoire 
d’Outremont 

 
 

Nous vous invitons à vous joindre à notre 

nouvelle Chorale d’Enfants « Jeunesse 
Musicale St-Grégoire d’Outremont » (âge 

d’inscription 7 à 15 ans). 
 

Les pratiques débuteront dimanche le 14 

janvier 2018, à l’Église St-Grégoire l’Illuminateur, situé au 615 

Av. Stuart à Outremont et auront lieu de 13h00 à 14h00. Elles se 
poursuivront par la suite tous les dimanches selon ce même horaire. 

Les cours seront donnés par le professeur Karen Manucharyan 

diplômé du Conservatoire de Yerevan, en Arménie, qui assumera la 
direction de cette chorale. 

 
Les enfants auront l’opportunité d’apprendre les bases de la 

notation musicale et le solfège 
Le répertoire étudié consistera de pièces musicales contemporaines, 

classiques et religieuses, de langue française et arménienne. 
 

La participation est gratuite. Venez nombreux participer à cette 
expérience enrichissante! 

 

Pour des informations additionnelles,  
svp vous adresser au  

(514) 279-3066 ou à stgregorychurch@gmail.com 
 

Conseil paroissial 
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Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ 
Մանկական 

Երաժշտական Խումբ 
 
Ձեզ կը հրաւիրենք միանալու մեր նոր մանկական 

երգչախումբին «Jeunesse Musicale St-Grégoire 

d'Outremont» - (գրանցման տարիք 7-15 

տարեկան):  

Փորձերը կը սկսին Կիրակի, 14 Յունուար 2018, Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ, կ.ե. ժամը 1:00 -

2:00 - հասցէ 615 Stuart  Avenue Outremont-ի մէջ:  

Փորձերը պիտի շարունակուին կատարուիլ ամէն Կիրակի, վերոյիշեալ նոյն 

ժամուն: 

Դասընթացքները պիտի կատարէ Երեւանի երաժշտանոցէն շրջանաւարտ, 

Կարէն Մանուչարեան, որ կը  ստանձնէ նաեւ՝ երգչախումբին 

ղեկավարութիւնը: 

Փոքրերը հնարաւորութիւն պիտի ունենան սորվելու հիմնական 

երաժշտութեան նոթաները, եւ միաժամանակ մշակելով անոնց 

երաժշտական գիտելիքներն ու ճաշակը: 

Ուսումնասիրուած ծրագիրը պիտի բաղկանայ ժամանակակից, դասական 

եւ կրօնական  երաժշտական կտորներէ, Ֆրանսերէն եւ Հայերէն 

լեզուներով: 

Մասնակցութիւնը անվճար է: Եկէ՛ք եւ օգտուեցէք այս պատեհ առիթէն: 

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք հեռաձայնել (514)279-3066 

կամ stgregorychurch@gmail.com 

 

Ծխական Խորհուրդ  
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Տոմսակներու  համար կարելի է հեռաձայնել 
Եկեղեցւոյ գրասենեակ՝  (514)279-3066 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 


