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ՊՕՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 
ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 

(11.13-24) 
Բայց կ’ըսեմ ձեզի՝ հեթանոսներուդ, որովհետեւ հեթանոսներուն 

առաքեալն եմ, իմ պաշտօնս կը մեծարեմ. Որպէս զի թերեւս իմ մար-
մինէս եղողներուն նախանձը շարժեմ ու անոնցմէ մէկ քանիները 
ապրեցնեմ։ Վասն զի եթէ անոնց մերժուիլը աշխարհի հաշտութիւն է, 
հապա անոնց ընդունուիլը ի՞նչ պիտի ըլլայ, եթէ ոչ՝ մեռելներէն կեն-
դանանալ։ Արդ՝ եթէ երախայրին սուրբ է, նաեւ զանգուածը եւ եթէ ար-
մատը սուրբ է, ուրեմն ճիւղերն ալ։ Եթէ այն ճիւղերէն մէկ քանիները 
կոտրտեցան ու դուն որ վայրենի ձիթենի էիր՝ անոնց վրայ պատ-
ւաստուեցար ու ձիթենիին արմատին եւ պարարտութեանը հաղորդ 
եղար, Ճիւղերուն դէմ մի՛ պարծենար. իսկ եթէ պարծենաս, յիշէ թէ դուն 
արմատը վեր չես բռներ, հապա արմատը՝ քեզ։ Ուրեմն պիտի ը-սես՝ 
«Ճիւղերը կոտրեցան որպէս զի ես պատուաստուիմ»։ Աղէ՛կ, ա-նոնք 
անհաւատութիւնով կոտրեցան ու դուն հաւատքով հաստատ-ւեցար։ 
Մի՛ հպարտանար, հապա վախցիր. Վասն զի եթէ Աստուած բնական 
ճիւղերուն չխնայեց, գուցէ քեզի ալ չխնայէ։ Ուստի տե՛ս Աս-տուծոյ 
քաղցրութիւնն ու խստութիւնը։ Կործանուածներուն վրայ՝ խստութիւնը 
եւ քու վրադ՝ քաղցրութիւնը, եթէ այն քաղցրութեան մէջ կենաս, ապա 
թէ ոչ դուն ալ պիտի կորսուիս։ Իսկ անոնք եթէ իրենց 
անհաւատութեանը մէջ չկենան, պիտի պատուաստուին, վասն զի 
Աստուած կարող է զանոնք նորէն պատուաստել։ Քանզի եթէ դուն քե-զի 
բնական եղող վայրենի ձիթենիէն կտրուեցար ու այն բարի ձիթե-նիին 
վրայ, որ քեզի բնական չէր, պատուաստուեցար, ալ որչա՜փ աւե-լի 
անոնք որ բնական ճիւղեր են, պիտի պատուաստուին իրենց ձիթե-նիին 
վրայ։ 

 
 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 

(14.13-21) 
Երբ Յիսուս լսեց, անկէ նաւով անապատ մը գնաց առանձին։ Երբ 

ժողովուրդը լսեց, ոտքով անոր ետեւէն գացին իրենց քաղաքներէն։ 



 

Երբ դուրս ելաւ, շատ ժողովուրդ տեսնելով խղճաց անոնց վրայ ու 
անոնց հիւանդները բժշկեց։ 

Իրիկունը իր աշակերտները եկան ու ըսին. «Հոս անապատ տեղ մըն է 
եւ ժամանակը ուշացած է. արձակէ ժողովուրդը, որպէս զի գիւղերը 
երթան ու իրենց կերակուր գնեն»։ Յիսուս անոնց ըսաւ. «Հարկ չէ որ ա-
տոնք երթան, դուք տուէք անոնց որ ուտեն»։ Անոնք ալ ըսին. «Հոս ու-րիշ 
բան մը չունինք, բայց միայն հինգ նկանակ ու երկու ձուկ»։ Ըսաւ անոնց. 
«Հոս, ինծի բերէք զանոնք»։ Եւ հրաման ըրաւ որ ժողովուրդը խոտին 
վրայ նստեցնեն։ Հինգ նկանակը եւ երկու ձուկը առաւ, դէպի երկինք 
նայելով օրհնեց ու կտրելով նկանակները աշակերտներուն տուաւ եւ 
աշակերտները՝ ժողովուրդին։ Ամէնքը կերան ու կշտացան եւ 
տասներկու կողով լեցուն աւելցած կտորուանքներ վերցուցին։ Անոնք որ 
կերան, հինգ հազարի չափ այր մարդիկ էին, կիներէն եւ տղաքներէն 
զատ։ 

 
ROMAINS 

                                                    11.13-24 
Car je parle à vous, Gentils; certes en tant que je suis Apôtre des Gentils, 

je rends honorable mon ministère; [Pour voir] si en quelque façon je puis 
exciter ceux de ma nation à la jalousie, et en sauver quelques-uns. Car si 
leur rejection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception 
sinon une vie d'entre les morts? Or si les prémices sont saintes, la masse 
l'est aussi; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. 

Que si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui 
étais un olivier sauvage, as été enté en leur place, et fait participant de la 
racine et de la graisse de l'olivier; Ne te glorifie pas contre les branches; 
car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la 
racine qui te porte. Mais tu diras : les branches ont été retranchées, afin 
que j'y fusse enté. C'est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur 
incrédulité, et tu es debout par la foi : ne t'élève [donc] point par orgueil, 
mais crains. Car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, [prends 
garde] qu'il ne t'épargne point aussi. Considère donc la bonté et la 
sévérité de Dieu : la sévérité sur ceux qui sont tombés; et la bonté envers 
toi, si tu persévères en sa bonté : car autrement tu seras aussi coupé. Et 
eux-mêmes aussi, s'ils ne persistent point dans leur incrédulité, ils seront 
entés : car Dieu est puissant pour les enter de nouveau. Car si tu as été 
coupé de l'olivier qui de sa nature était sauvage, et as été enté contre la 
nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature, 
seront-ils entés sur leur propre olivier? 

 



 

MATTHIEU 
14.13-21 

 
Et Jésus l'ayant entendu se retira de là dans une nacelle, vers un lieu 

désert, pour y être en particulier ; ce que les troupes ayant appris, elles 
sortirent des villes [voisines], et le suivirent à pied. Et Jésus étant sorti vit 
une grande multitude, et il en fut ému de compassion, et guérit leurs 
malades. 

Et comme il se faisait tard, ses Disciples vinrent à lui, et lui dirent : ce 
lieu est désert, et l'heure est déjà passée ; donne congé à ces troupes, 
afin qu'elles s'en aillent aux bourgades, et qu'elles achètent des vivres. 
Mais Jésus leur dit : ils n'ont pas besoin de s'en aller; donnez-leur vous-
mêmes à manger. Et ils lui dirent : nous n'avons ici que cinq pains et deux 
poissons. Et il leur dit : apportez-les-moi ici. Et après avoir commandé aux 
troupes de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, 
et levant les yeux au ciel, il bénit [Dieu]; puis ayant rompu les pains, il les 
donna aux Disciples, et les Disciples aux troupes. Et ils en mangèrent tous, 
et furent rassasiés, et ils remportèrent du reste des pièces de pain douze 
corbeilles pleines. Or ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille 
hommes, sans compter les femmes et les petits enfants. 

 
 

 

 

 

 
 



 

  

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ 
ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 

Calendrier des fêtes religieuses 
Pour la Semaine Procahine 

 

     Յուլիս –  Juillet 
 

5, Երկուշաբթի – Ա օր Վարդավառի պահոց: 
Lundi 5 –  1er jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

6, Երեքշաբթի – Բ օր Վարդավառի պահոց: 
Mardi 6 – 2ème jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

7, Չորեքշաբթի – Գ օր Վարդավառի պահոց: 
Mercredi  7–  3ème jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

8, Հինգշաբթի – Դ օր Վարդավառի պահոց: 

Jeudi 8 – 4ème jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

9,  Ուրբաթ – Ե օր Վարդավառի պահոց: 
Vendredi 9 –  5ème jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

, Շաբաթ– Յիշատակ Տապանակին հնոյ 

եւ տօն նորոյս Սրբոյ Եկեղեցւոյ: 

Samedi 18 –Commémoration de l’ancienne Arche 

et Fête de la Sainte Église naissante.  

 

ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 
 

Տարածեցէք սէրը ամենուրէք, ուր ալ գտնուիք, առաջին 
հերթին՝ սեփական տան մէջ։ 

Մայր Թերեզա 
 

Եթէ կ'ուզէք իսկապէս հրաշքներ տեսնել, աղօթքի ժամանակ 
տրամադրեցէք: 

 Սատու Սունտար Սինկ 
 

Եթէ քաջութիւն չկայ, յառաջդիմութիւն ալ չկայ: Քաջութիւնը 
այն է, երբ վստահութեամբ ամբողջապէս Աստուծոյ կը 
նուիրուիս: Ով քաջութիւն ունի, ան սէր ալ ունի եւ Աստուած 
հաշուի կ'առնէ անոր: 

Վանական Պաիսիոս Աթոսացի 



 

     ԿԻՐԱԿԻ, 4 Յուլիս 2021 
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    Տ. եւ Տիկ. Արմէն Զաքարեան եւ Էլինա Վանեան 
   Տ. եւ Տիկ. Ճէրի Տօրվիուս եւ Տիանա Վանեան 

  Տ. եւ Տիկ. Տիգրան Իրանեան եւ Լուսինէ Մովսիսեան 
   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

     իրենց սիրեցեալ զաւկին եւ հարազատին՝ 
   ՄԻԼԷՆԱ ԶԱՔԱՐԵԱՆԻ 

   (MILENA ZAKARIAN) 
(Լոս-Անճելոս) 

 մահուան 40-ին առիթով: 
 
 
 
 
Այրի Տիկ. Ֆլօրա Մուրատայի Սահակեան 

Պրն. Մկրտիչ Սահակեան 
Տ. եւ Տիկ. Նազարէթ Սահակեան 

   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
     իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն եւ հօր՝ 

   ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ 
  (HAYGAZOUN SAHAKIAN) 

(մահացած Պոլիս) 
 մահուան 50-րդ տարելիցին առիթով: 

 
 

     
 Տիկ. Ժէրմէն Քէօլօղլու եւ զաւակը՝ Լեւոն 
   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

     իրենց սիրեցեալ զաւկին եւ եղբօր՝ 
   ՌԱՖՖԻ ՔԷՕԼՕՂԼՈՒԻ 

  (RAFFI KOLEOGLU) 



 

 մահուան 26-րդ տարելիցին առիթով: 

 

 

 Տ. եւ Տիկ. Նորայր եւ Զարա Չախալեան  
 եւ  զաւակները՝ Անի եւ Նարեկ 

 Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց  
սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

 ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՊԵՐԱՔՃԵԱՆԻ 
 (SIRANOUSH BERAKDJIAN) 
 (մահացած Հայաստան) 

 Մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 
 
 
 
 

         Տիկ. Մարի Փիլաֆեան եւ ընտանիքը 
   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց սիրեցեալ  

     ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր՝ 
ՕՆՆԻԿ ՓԻԼԱՖԵԱՆԻ 

(ONNIK PILAFIAN) 
 հոգւոյն ի հանգիստ 

ինչպէս նաեւ՝ 
իրենց սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝ 

 ԱՐՏԱՇԷՍ, ՍԻՐԱՆՈՒՇ 
  ԵՒ ՄԻՀՐԱՆ ՔԷՕՐՀԱՃԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(ARDASHES, SIRANOUSHE,  
& MIHRAN KEORHADJIAN) 

ՄԻՀՐԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ 
 ԵՒ ԿԱՐՊԻՍ ՇԱՀԻՆԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(MIHRAN, ARAXI, & GARBIS CHAHINIAN) 
Ինչպէս նաեւ՝ 

 ԱՐՍԷՆ ԵՒ ՀՌԻՓՍԻՄԷ 
 ՓԻԼԱՖԵԱՆՆԵՐՈՒ 

  (ARSEN & HERIPSIME PILAFIAN) 
հոգիներուն ի հանգիստ: 

 

 
                 

       Օրդ. Լիլիան Քիւփէլեան 
      հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ  

     իր սիրեցեալ մօր՝ 
  ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼՏՈՆԵԱՆԻ 



 

  (VARTOUHI MELDONIAN) 
    մահուան 4-րդ տարելիցին առիթով: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

«Քանի որ մարմնաւոր մտածումը մահ է,  
իսկ հոգեւոր մտածումը՝ կեանք ու խաղաղութիւն»  

(Հռոմ. 8:6): 
 

“The mind governed by the flesh is death,  

but the mind governed by the Spirit is life and peace”  

(Romans 8:6). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ՏՕՆԵՐ 
Շաբաթ, 3 Յուլիս 2021 

Քրիստոսի 12 Առաքեալներու եւ Ս. Պօղոս 13-րդ Առաքեալի 

Յիշատակութեան Օր 
 

 

 

 

 

 

 

Յիսուս Քրիստոսի ընտրած 12 առաքեալները Քրիստոսի աշակերտներն ու 

Քրիստոսի վարդապետութեան առաջին տարածողներն էին, յարուցեալ 

Քրիստոսի վկաները: 

«Եւ ան իր մօտ կանչելով տասներկու աշակերտներուն` անոնց 

իշխանութիւն տուաւ պիղծ դեւերու վրայ՝ հանելու անոնք եւ բժշկելու ամէն 

ցաւ եւ ամէն հիւանդութիւն» (Մատթ. 10:1): Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս, 

Յովհաննէս, Մատթէոս, Բարդուղիմէոս, Փիլիպոս, Թովմաս, Թադէոս, 

Յակոբոս (Ալփյան), Շմավոն (Կանանացի) եւ Յուդա առաքեալներն էին 

անոնք, որոնցմէ վերջինը եղաւ Յիսուսին մատնիչը: Հետագային 12 

առաքեալներու շարքին Յուդայի փոխարէն ընտրուեցաւ Մատաթիա 

առաքեալը:  Հաւատարիմ Յարուցեալ Յիսուսի վերջին պատգամին, (տես 

Մատթ. 28:18-19) առաքեալները Յիսուսի պատուիրանները քարոզեցին ու 

ուսուցանեցին տարբեր ազգերու, «մկրտեցին անոնց Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ 

Հոգիին անունով», այսպիսով դառնալով Քրիստոսի եկեղեցւոյ 

հիմնադիրները: Քրիստոսի պատուիրաններուն ամէնամեծ քարոզիչներէն 

է Ս. Պօղոս առաքեալը, որուն Քրիստոնեայ եկեղեցին կը ճանչնայ իբրեւ 13-

րդ առաքեալ: Առաքեալներու գործունէութեան նուիրուած է 

Աստուածաշունչի «Գործք Առաքելոց»-ը: Ս. Պօղոս առաքեալի 

քարոզչութեան, անձին ու գործունեութեան վաւերագիրեր են նաեւ՝ Պօղոս 

առաքեալի թուղթերը, 14 նամակները՝ հասցէագրուած եկեղեցական 

համայնքներուն ու անհատ Քրիստոնեաներուն: Հայ Առաքելական 

Եկեղեցին 12 առաքեալներու եւ 13-րդ առաքեալ ճանչցուած Պօղոս 

առաքեալի յիշատակը կը նշէ միասնաբար Վարդավառէն մէկ շաբաթ 

առաջ, Վարդավառի Բարեկենդանին նախորդող շաբաթ օրը: Հայ 

եկեղեցւոյ տօնացոյցին մէջ կան նաեւ՝ առաքեալներու յիշատակութեան 

առանձին տօներ: 
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Կիրակի, 4 Յուլիս 2021 

Բարեկենդան Վարդավառի Պահոց 

 Վարդավառի՝ Յիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպութեան տօնին նախորդող 

շաբաթապահքը Հայ Եկեղեցւոյ մէջ կը կոչուի Վարդավառի պահք: Պահքի վերջին 

շաբաթ օրը նաւակատիք է, այսինքն` այդ օրը կը թոյլատրուի ձկնեղէն եւ 

կաթնեղէն օգտագործել:  

Holidays 
Saturday, July 3, 2021 
Commemoration of Christ’s twelve Apostles and thirteenth  
Apostle - St. Paul 
Twelve Apostles elected by Our Lord Jesus Christ, were Christ’s disciples and first 

preachers of His doctrine, as well as the Incarnate Christ’s witnesses. 

“Jesus called his twelve disciples together and gave them authority to drive out devil 

spirits and to heal every disease and every sickness.” (The Gospel according to Matthew 

10:1). 

These were the names of the twelve Apostles Simeon (called Peter), Andrew, James, 

John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James son of Alphaeus, Thaddeus, Simon 

the Patriot and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. Later instead of Judas Iscariot 

Apostle Matthias was chosen, who was added to the group of eleven apostles. 

Remaining faithful to Incarnate Christ’s last message the apostles went to all peoples 

everywhere and preached and taught the Commandments of Jesus, baptized them in 

the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, thus becoming the founders of the 

Christ’s Church. One of the greatest preachers of Christ’s commandments is Apostle 

Paul, who is recognized by the Christian Church as the thirteenth Apostle. 

The section of the Bible called “The Acts of the Apostles” is dedicated to the apostles’ 

activity. And there are references on Apostle Paul’s preaching, his person and his activity 

in his 14 letters addressed to the church communities, established by himself, and 

individual Christians. 
 

Sunday, July 4, 2021  

Eve of the Fast of Transfiguration  

This is the Sunday preceding the week prior to the fasting period preceding the Feast of 

Our Lord Jesus Christ’s Transfiguration called in the Armenian Apostolic Church Fast of 

Transfiguration lasting from Monday to Friday. Saturday, the last day of the fasting 

period, is the eve of the feast, which means on that day people can eat fish and dairy 

products. 



 

                         Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճար 

Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedralof Montreal, QC 

Donations of June 2021 have been received with great appreciation 

   CHURCH: 

  Mr. & Mrs. Vahan Sekeryan $80 

Mr. & Mrs. Roupen & Meline Arsever $50 

FATHERS’ DAY 

     Mr. Levon Simonyan $50 

 HOKEHANKISD (Requiem Services)  

     IN MEMORY OF: 

  THE LATE ANI KALEMJIAN: 

  Mr. Arto Manoukian & Family $100 

  THE LATE VAHAKN KHATCHATRYAN: 

Mrs. Arminee Dedeyan $50 

Abrahamian & Ghoukasyan Families$40 

Mrs. Naira Ghougassian $20 

Mr. & Mrs. B. Goukassian $20 

     THE LATE MANOUSH BEGLARIAN: 

     Mr. & Mrs. Yado & Knarique Melik $100 

   

 

  

 

   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: 

     Merci pour votre don! 

     Thanks for your donation!  



 

   



 

  



 

 



 

 



 

  



 

  



 

 



 



 

  



 

 


