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   Les lectures de la Bible d'aujourd'hui : 

 

Առաւօտեան Ժամերգութիւն 
       Office Matines -  à 9:30 

    Ս. Պատարագ / La Sainte Messe -  à 10:30 
Հոգեհանգստեան  պաշտօն / Office Réquiem -  à 12:30 

Choeur Gomidas:  
              Murat Demirdogen 
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ՊՕՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 
   ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 

(7.25-8.11) 
Գոհութիւն Աստուծոյ մեր Տէրոջը Յիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն ես մտքով 

Աստուծոյ օրէնքին կը ծառայեմ ու մարմնով՝ մեղքի օրէնքին։ 
Իսկ արդ դատապարտութիւն չկայ Քրիստոս Յիսուսով եղողներուն, 

որոնք մարմնաւոր կերպով չեն վարուիր։ Քանզի Քրիստոս Յիսուսով 
կեանքի հոգիին օրէնքը զիս ազատեց մեղքի եւ մահուան օրէնքէն։ Վասն 
զի այն որ օրէնքին համար անկարելի էր, որովհետեւ տկար էր մարմնով, 
Աստուած իր Որդին ղրկելով մեղանչական մարմնի նմա-նութեամբ ու 
մեղքի համար եւ դատապարտեց մեղքը այն մարմնին մէջ. Որպէս զի 
օրէնքին արդարութիւնը կատարուի մեր մէջ, քանի որ մարմնաւորապէս 
չենք քալեր, հապա՝ հոգեւորապէս։ Քանզի մարմ-նաւոր եղողները 
մարմնին բաները կը մտածեն ու հոգեւոր եղողները՝ հոգիին բաները։ 
Վասն զի մարմնաւոր խորհուրդը մահ է իսկ հոգեւոր խորհուրդը՝ կեանք 
ու խաղաղութիւն։ Քանզի մարմնաւոր խորհուրդը Աստուծոյ դէմ 
թշնամութիւն է. վասն զի Աստուծոյ օրէնքին չի հնա-զանդիր, մանաւանդ 
չի կրնար ալ։ Վասն զի մարմնով եղողները չեն կրնար Աստուծոյ հաճոյ 
ըլլալ։ Բայց դուք մարմնով չէք, հապա՝ հոգի-ով, եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր 
մէջ բնակած է. իսկ եթէ մէկը Քրիստոսին Հոգին չունի, անիկա անորը չէ։ 
Եւ եթէ Քրիստոս ձեր մէջ է, ա՛լ մարմի-նը մեռած է մեղքի համար ու հոգին 
կենդանի է արդարութեան հա-մար։ Իսկ եթէ Յիսուսը մեռելներէն 
յարուցանողին Հոգին ձեր մէջ բնա-կած է, ուրեմն անիկա որ Քրիստոսը 
մեռելներէն յարուցանեց, պիտի կենդանացնէ ձեր մահկանացու 
մարմիններն ալ իր Հոգիովը որ ձեր մէջ կը բնակի։ 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 
(12.38-45) 

Այն ատեն դպիրներէն ու փարիսեցիներէն ոմանք իրեն ըսին. 
«Վա՛րդապետ, կ’ուզենք քեզմէ նշան մը տեսնել»։ Անիկա պատաս-խան 
տուաւ ու անոնց ըսաւ. «Չար եւ շնացող ազգը նշան կ’ուզէ։ Ուրիշ նշան 
պիտի չտրուի անոր, բայց միայն Յովնան մարգարէին նշանը։ Քանզի 
ինչպէս Յովնան երեք օր ու գիշեր կէտ ձուկին փորին մէջ մնաց, այնպէս 
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Որդին մարդոյ պիտի մնայ երկրի սրտին մէջ՝ երեք օր ու երեք գիշեր։ 
Նինուէի մարդիկը դատաստանին օրը այս ազգին դէմ պիտի ելլեն ու 
պիտի դատապարտեն ասիկա, վասն զի Յովնանի քարոզութիւնովը 
զղջացին։ Ահա Յովնանէն մեծ մէկը կայ հոս։  Հարա-ւի թագուհին 
դատաստանին օրը այս ազգին դէմ պիտի ելլէ ու պիտի դատապարտէ 
ասիկա, վասն զի ինք երկրի ծայրերէն եկաւ Սողոմո-նին իմաստութիւնը 
լսելու. եւ ահա Սողոմոնէն մեծ մէկը կայ հոս»։ 

«Երբ պիղծ ոգին մարդէ մը ելլէ, անջուր տեղերը պտըտի՝ հանգըս-
տութիւն փնտռէ ու չգտնէ. Այն ատեն կ’ըսէ. ‘Դառնամ նորէն իմ տունս, 
ուրկէ ելայ’։ Կու գայ զանիկա կը գտնէ պարապ, մաքրուած ու յար-
դարուած։ Այն ատեն կ’երթայ ու իրեն հետ կ’առնէ եօթը ուրիշ ոգիներ 
իրմէ աւելի չար ու մտնելով հոն կը բնակին։ Այն մարդուն վերջը առա-
ջինէն գէշ կ’ըլլայ։ Այսպէս պիտի ըլլայ այս չար ազգին ալ»։ 

 
ROMAINS 

  7.25-8.11 
Je rends grâces à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je sers donc moi-

même de l'entendement à la Loi de Dieu, mais de la chair, à la loi du 
péché. 

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit. 
Parce que la Loi de l'Esprit de vie [qui est] en Jésus-Christ, m'a affranchi 
de la Loi du péché et de la mort. Parce que ce qui était impossible à la Loi, 
à cause qu'elle était faible en la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils 
en forme de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché en la 
chair; Afin que la justice de la Loi fût accomplie en nous, qui ne marchons 
point selon la chair, mais selon l'Esprit. Car ceux qui sont selon la chair, 
sont affectionnés aux choses de la chair; mais ceux qui sont selon l'Esprit, 
[sont affectionnés] aux choses de l'Esprit. Or l'affection de la chair est la 
mort; mais l'affection de l'Esprit est la vie et la paix. Parce que l'affection 
de la chair est inimitié contre Dieu; car elle ne se rend point sujette à la 
Loi de Dieu ; et aussi ne le peut-elle point. C'est pourquoi ceux qui sont 
en la chair ne peuvent point plaire à Dieu. 

 
Or vous n'êtes point en la chair, mais dans l'Esprit; si toutefois l'Esprit 

de Dieu habite en vous; mais si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, 
celui-là n'est point à lui. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à 
cause du péché; mais l'esprit est vie à cause de la justice. Or si l'Esprit de 
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celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ des morts, vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son Esprit 
qui habite en vous. 

 
 

MATTHIEU 
12.38-45 

Alors quelques-uns des Scribes et des Pharisiens lui dirent : Maître, 
nous voudrions bien te voir faire quelque miracle. Mais il leur 
répondit, et dit : la nation méchante et adultère recherche un miracle, 
mais il ne lui sera point donné d'autre miracle que celui de Jonas le 
Prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine trois jours 
et trois nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois 
jours et trois nuits. Les Ninivites se lèveront au [jour du] jugement 
contre cette nation, et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis 
à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. La Reine du 
Midi se lèvera au [jour du] jugement contre cette nation, et la 
condamnera, parce qu'elle vint du bout de la terre pour entendre la 
sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que Salomon. 

Or quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux 
secs, cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Et alors il dit : je 
retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti; et quand il y est venu, 
il la trouve vide, balayée et parée. Puis il s'en va, et prend avec soi sept 
autres esprits plus méchants que lui, qui y étant entrés, habitent là; et 
ainsi la fin de cet homme est pire que le commencement; il en arrivera 
de même à cette nation perverse. 
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Շաբաթ, 2 Յուլիս 2022 
 Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի 
Նշխարներու Գիւտը 
 Հոգեգալստեան տօնին 
Երրորդ Շաբաթ օրը Հայ 
Առաքելական Սուրբ եկեղեցին կը 
տօնէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչին 
նուիրուած տօներէն երրորդը՝ 
նշխարներու գիւտը: 

 Աւանդութեան համաձայն, երբ 

լրացաւ Լուսաւորիչի քահանայապետութեան երեսուն տարին, Տիրոջ 

հրամանով ան ելաւ Սեպուհ լեռան կատարը եւ առանձնացաւ լռութեան 

մէջ՝ Մանեայ անունով  քարայրի մը մէջ:  

 Սուրբին մահէն միայն որոշ ժամանակ ետք,  քանի մը հովիւներ, երբ 

պատահմամբ քարայր մտան հանգստանալու, գտան անոր մարմինը եւ 

ենթադրելով, որ պարզ ճգնաւոր է, քարակոյտի տակ ամփոփեցին անոր եւ 

հեռացան: 

 Տարիներ ետք,  Գառնիկ անունով ճգնաւոր մը տեսիլքով կը գտնէ սուրբին 

մարմինը: Վերջինս Հայոց Հայրապետին նշխարները փոխադրեց եւ 

ամփոփեց Դարանաղեաց գաւառի Թորդան աւանին մէջ: Հետագային այդ 

վայրին մէջ կանգնեցուցին վկայարան մը: Նշխարներուն մէկ մասը տարին 

քաղաքամայր Վաղարշապատ, մինչեւ անգամ Բիւզանդիոն եւ Իտալիա:  

5-րդ դարուն Զենոն կայսրը սուրբին մարմինը կը տեղափոխէ Պոլիս, 7-րդ 

դարուն Գրիգոր Լուսաւորիչի Աջը կը բերուի Հայաստան, որ  պահպանուած 

է Ս. Էջմիածինի մէջ: Անիկա Սրբալոյս Միւռոնի Օրհնութեան գլխաւոր 

սրբութիւններէն մէկն է եւ Հայրապետական Աթոռի իշխանութեան 

պաշտօնական նշանակը: 

 Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը մեր հաւատքի Հայրն է իր հաւատքով ու 

նուիրումով։ Ու մենք իբրեւ Հայ եկեղեցւոյ զաւակներ ո՛չ միայն կը խնդրենք 

Սուրբին բարեխօսութիւնը, այլ նաեւ՝ հաշուետու ենք Սուրբին առջեւ: 

 Իւրաքանչիւր Քրիստոնեայ իր կեանքի ընթացքին կը կանգնի պայքարելու 

եւ արդար պայքարին յաղթող դուրս գալու խնդրին առջեւ, որուն լաւագոյն 

օրինակը կարելի է տեսնել Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի կերպարին մէջ: 

 Օրուան խորհուրդը մեր միտքն ու ուշադրութիւնը կը հրաւիրէ յատկապէս 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի կրած չարչարանքներուն վրայ, որոնց արդիւնքով 

կառուցուեցաւ Հայոց Գողգոթան: Բոլոր տաճարները` կառուցուած Հայոց 

աշխարհին մէջ կարծես Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի կրած չարչարանքներուն 

վկայութիւնն են, որոնք դարձած են կենդանի աղօթք եւ ճշմարիտ 
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խոստովանութիւն: «Եթէ մէկը ուզէ հետեւիլ ինձ, թող ուրանայ իր անձը, 

վերցնէ իր խաչը եւ գայ իմ  ետեւէս». Քրիստոսի այս պատգամը ո՛չ միայն 

հնչեց Հայոց աշխարհին մէջ, այլ նաեւ՝ կեանքի կոչուեցաւ: Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչը վերցուց իր խաչը եւ հետեւեցաւ Քրիստոսին: Եւ ինչպէս Տիրոջ 

տասներկու առաքեալները եղան Քրիստոսի եկեղեցւոյ սիւները, այնպէս ալ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի տասներկու սոսկալի չարչարանքներով 

կառուցուեցաւ Հայոց Վերնատունը, ուր մշտապէս կը յայտնուի մեր Տէր 

Յիսուս Քրիստոս` Իր խաղաղութիւնն ու օրհնութիւնը բաշխելով բոլորիս։ 

  

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի սրբութեան ամբողջ բովանդակութիւնը սէ՛րն է, 

համբերութեան գաղտնիքը սէ՛րն է,  

յաղթանակի գրաւականը սէ՛րն է: 
 

Saturday, July 2, 2022 
Commemoration Day of the discovery of the Relics of St. Gregory the 
Illuminator 

The Commemoration Day of the discovery of the relics of St. Gregory the 

Illuminator is one of the three significant feast days dedicated to the memory of 

the Patron Saint of Armenia. 

According to Holy Tradition, following Armenia’s conversion to Christianity, in his 

final years, St. Gregory led an ascetic life in the cave of Mane on the Mountain 

named Sebouh where he died in 326 A.D.  Shepherds, finding his body, buried 

him not recognizing the Armenian Pontiff.  One of his students, Karnig from 

Basen sees a vision, where Gregory identifies the location of his relics.  The relics 

were thereupon transferred to the village of Tordan, in the province of 

Daranagh, and buried there. 

The relics of St. Gregory the Illuminator are one of our most revered within the 

Armenian Church, as well as all Christian Churches.  Following their discovery, 

some were taken to various places for safekeeping, among them Vagharshabdt 

(Etchmiadzin), Byzantium, and Italy.  The Right Hand of the Saint, preserved in 

the Mother See of Holy Etchmiadzin, is one of the most important sanctities of 

the Armenian Church, and is used by the Catholicos of All Armenians during the 

blessing of the Holy Chrism (Muron). To commemorate the day, Divine Liturgy is 

celebrated in our Churches.  
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Սրբութեան Ընկալումը Քրիստոնէութեան Մէջ. 
պատմութիւն Եւ աւանդոյթ 

Սուրբը կատարեալ Քրիստոնեային յատուկ անբասիր կեանքով, վարքով 

ապրած, արդարացուած ու հաւատքով փրկուած, Սուրբ Հոգիի շնորհքը 

ընդունած, Աստուծոյ ներգործութիւնը իր մէջ կենդանի պահած եւ անոր 

հետ մշտապէս հաղորդութեան մէջ եղած մարդն է եւ, առհասարակ, 

սրբակեաց հաւատացեալը: 

 

Եթէ աչքի անցնենք Սուրբ Գիրքը, կը տեսնենք, որ «սուրբ» մակդիրը 

գործածուած է նախ եւ առաջ Աստուծոյ վերաբերմամբ, քանի որ 

սրբութիւնը Աստուծոյ ստորոգելիներէն է. սրբութեան աղբիւրը Աստուած 

Ինքն է: Արդէն Նոր կտակարանին մէջ Աստուծոյ, ինչպէս նաեւ երկնային 

հրեշտակներուն վերապահուած սրբութիւնը քրիստոնէական առաջին 

դարերու գրականութեան մէջ Պօղոս առաքեալի շնորհիւ կը տրուի նաեւ՝ 

երկրային արարածներուն: Քրիստոսի փրկարար տնօրինութենէն յետոյ 

սրբութիւնը թափանցեց մարդկային կեանք: Քրիստոսով բացուեցաւ 

մարդու՝ սրբացման լուսապսակին արժանանալու ուղին: 

 

Սուրբերու մեծարանքը արեւմտեան եկեղեցիներու մէջ պաշտօնապէս 

վաւերացուած է Նիկիոյ 787 թ. 2-րդ ժողովով, ինչ որ կը փաստէ, որ միայն 

Քրիստոս կրնայ  պաշտուիլ, իսկ սուրբերը` միայն մեծարուիլ:  Հայաս-

տանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ մէջ սուրբերու պաշտամունքը 

եկեղեցւոյ պատմութեան եւ աւանդութեան մաս կը կազմէ:  

Եկեղեցական հայրերը եւ այլ Քրիստոնէական հեղինակներ առատ 

տեղեկութիւններ կը հաղորդեն հալածանքներու,  Նահատակութիւններու 

եւ սուրբերու պաշտամունքի մասին: 

 

Սուրբերու հրապարակային պաշտամունքը եւ անոնց բարեխօսութեան 

դիմելու կարգը կը յիշատակուի  արդէն 2-րդ դարէն: Տեղական համայնք-

ները սուրբերու նահատակութեան տարելիցներուն հաւաքուած են անոնց 

գերեզմաններուն շուրջ եւ աղօթած, որ վերջիններս իրենց համար 

բարեխօս ըլլան երկինքին մէջ: Հետագային սուրբերու շիրիմներուն վրայ, 

վկայութեան վայրերուն մէջ կառուցուած են վկայարաններ, մատուռներ: 

Հեթանոսներու կողմէ իրականացուող հալածանքներու ուժգին ալիքի 

անկման եւ վերացման զուգահեռ`  սրբակեցութեան փնտրտուքները 

ծնունդ տուին Քրիստոնէական ճգնակեցութեան երեւոյթին եւ վանական-

ութեան:  Երբ ճգնաւորը կը դառնայ իսկական Քրիստոնեայի կերպար՝ 

իբրեւ աշխարհիկ կեանքէն հրաժարուող ու Քրիստոսին նուիրուող, ան 

կ'ընդունուի որպէս սուրբ, սակայն մարտիրոսներուն ոչ հաւասար: 



 

9 

 

Ժամանակի ընթացքին ճգնակեցութիւնը կը փոխակերպուի վանական 

դպրութեան: Վանականները կը ճանչցուին սրբակեաց, սակայն ոչ 

անպայման սուրբ (սրբակեաց վանականներէն ոմանք ալ անցած են 

տօնելի սուրբերու շարքը`  Գր. Նարեկացի` դ., Յովհան Որոտնեցի` դ., 

Գրիգոր Տաթեւացի` դդ.):  

 

Տարբեր եկեղեցիներուն մէջ «սուրբ» հռչակուած են նաեւ՝ այն հոգեւոր-

ականները, հայրապետները, աշխարհիկները, պետական գործիչները, 

որոնք իրենց գործունէութեամբ նպաստած են Քրիստոնէական հաւատքի 

պահպանման եւ տարածման, նաեւ՝ մեծ հետք թողած ազգային կեանքի 

տարբեր ասպարէզներուն մէջ: Որեւէ մարդ չկրնար «սուրբ» կոչուիլ ըստ 

մարդկային չափանիշներու եւ կամ ինքն իրեն սուրբ հռչակել: Սուրբը 

Եկեղեցւոյ կողմէ սրբացուած անձն է, որուն Աստուած է որ կը սրբացնէ:  

 

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ  Եկեղեցին ունի երկու դասի սուրբեր՝ 

հռչակուած կամ տօնելի (Եկեղեցւոյ «Տօնացոյց»-ին մէջ ներառուած) եւ 

պաշտուող (չներառուած): Հռչակուած սուրբերը կը յիշատակուին օրուայ 

ժամերգութիւններուն եւ Սուրբ Պատարագի ընթացքին: Պաշտուող 

սուրբերը եկեղեցւոյ մէջ կը յիշուին սրբոց օրերուն՝ կ'ընթերցուին 

համապատասխան հատուածներ «Հայսմավուրքէն» («Նահատակներու 

գիրք», «Վարք սրբոց»): Բնականաբար, կան սուրբեր, որոնք անյայտ 

մնացած են: Այդ պատճառով Հայաստանեայց Եկեղեցին կը տօնէ «Բոլոր 

սուրբերու օրը», որուն ընթացքին կը յիշատակուին «ծեր եւ երիտասարդ, 

յայտնի եւ անյայտ» սուրբերը: Սուրբերու յիշատակին նուիրուած օրերն ու 

պահքերը կը սահմանուին համապատասխան եկեղեցւոյ «Տօնացոյց»-ին: 

 

Մեզմով տօնուող սուրբերը ժամանակային առումով վերցուած են Հին և 

Նոր կտակարաններէն եւ քրիստոնէութեան, առաւելապէս, վաղ շրջանի 

(մինչեւ V դար) Եկեղեցւոյ պատմութենէն: Իսկ Քաղկեդոնի ժողովէն (451 

թ.) եւ  Ընդհանրական Եկեղեցւոյ բաժանումէն  յետոյ սրբադասուածները 

գերակշիռ կերպով Հայ Եկեղեցւոյ հետեւորդներ են: 

 

Աստուած մարդուն բարձրացնելու համար տուաւ Իր Որդին, ուղղորդեց 

մարդոց դէպի փրկութիւն, եւ, որպէս մշտապէս շօշափելի ներկայութիւն, 

ցոյց տուաւ սուրբերուն, Քրիստոսի ճամբով քալող մարդոց՝ իբրեւ 

օրինակներ՝ գիտակցելու, որ սրբութիւնը անհասանելի բան չէ: Այն 

հասանելի, իրական յատկութիւն է անգամ այսօրուայ մարդուն համար, եւ 

որ միայն ցանկութիւն եւ աշխատանք կը պահանջէ:  Արդարեւ, այն 

եկեղեցին, որ դադրած է սուրբեր ծնեցնելէ` դադրած է նաեւ՝ կենսունակ 

եկեղեցի ըլլալէ: 
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         ALTAR FLOWERS: 
    Mr. & Mrs. Ghegham Martirosyan $40 

 
         IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

      IN MEMORY OF 
    THE LATE OVSANNA DIRHEMCIYAN-GURNAGUL: 

     Mr. & Mrs. Herman & Carmen Minasyan $200 
Mr. Hovagim Gurnagul $200 

      Mr. & Mrs. Norayr & Paylin Gurnagul $150 
Mrs. Siruhi Gurnagul $150 

      Mr. & Mrs. Toros & Ayda Keskinbicak $100 
       Mrs. Rose Ohanoglu $100 

     Mr. & Mrs. Gilbert & Reena Migirditsian $100 
      Mr. & Mrs. Arsen & Seta Bosnakyan $100 

       Mr. & Mrs. Raffi Minasyan $100  
    Mr. & Mrs. Robert Kilavuz $100  

   Mr. & Mrs. Hagop & Anoush Kazan $100      
        Mr. Thomas Boudjaklian $50 

      Miss Nirva Minasyan $50 
      Mr. & Mrs. Nazaret Sahakian $50 

      Mr. Aram Dirhemciyan $50 
       Mrs. Irma Ferah $40 

       Mr. Garo Dirhemciyan $30 
Mr. & Mrs. Gaetan & Hermine Dimaria $30 

       Mrs. Vergine Kurkcuoglu $30 
       Mrs. Yercanik Seyranoglu $30 

 
       THE LATE ARAM MELIKIAN: 

      Mr. & Mrs. Rubin Hertzman & Louise Chalouh $100 
      Mrs. Lisa Epstein $25 

     
       THE LATE HAYKUHI CAKAR: 

    Mrs. Hilda Kepekci $50 



 

11 

 

       HOKEHANKISD (REQUIEM SERVICES): 
      THE LATE REV. FR. ARCHPRIEST HOUSSIG NICHANIAN, 

 THE LATE YERETZGIN SERPOUHI NICHANIAN 
      & THE LATE HRANT & LIA ZERDELIAN: 

      Mr. & Mrs. Garo & Georgette Nichanian & Family $500 
    

      THE LATE EDUARD MKRTYCHYAN: 
     Mr. & Mrs. Hagop & Anoush Kazan $50 

 
      THE LATE KAPRIYEL BASMAJIAN: 

     Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $30 
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 Այս շաբթուայ  

Ս. Խորանին ծաղիկները  

   կը հովանաւորեն՝ 

 Տ. եւ Տիկ.  Այգ եւ Ռինա  

Պաղտասարեանները 

  The Holy Altar Flowers of this 

week 

    sponsored by: 

   Mr. & Mrs.  

    Ayk & Rina Bagdasarian 

 

 

 

   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! 
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  ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 
 

<<Մարդիկ, որոնք ամբողջովին յանձնուած են կեանքի հոգերուն՝ կը 
նմանին (չափէն աւելի) կերակրուած թռչուններու, որոնք անիմաստ կը 
կրեն թեւեր եւ երկրի վրայ մնացած անասուններուն հետ կը 
քաշքշուին>>: 

 
Սուրբ Բարսեղ մեծ 

 
Վէճերով եւ արդարացումներով կլանուած միտքը չի կրնար քնանալ, 
խոնարհ միտքը երբեք չի յոգնիր եւ վէճերու ու արդարացումներու 
կարիք չունենար: 

 
Սիմէոն Աթոսացի 

 
Ով կը նեղացնէ, մի զայրանար: Եթէ անունը գիտես, աղօթէ: Աղօթքը 
ամենամեծ ուժն է, որ կը փոխէ մարդուն բախտը: Այս աշխարհին վրայ 
չկայ զօրութիւն, որ առաւել կ'ազդէ մարդու կեանքին վրայ, քան 
աղօթքը: 

Հայր Նիքոլայ Գուրեանով 

 

 ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 5 ՅՈՒԼԻՍ 2022  
ՏՕՆ ԴԱՆԻԷԼ ՄԱՐԳԱՐԷԻ ԵՒ ԵՐԵՔ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐ՝ ՍԵԴՐԱԿ, 

ՄԻՍԱՔ ԵՒ ՅԱԲԷԹՆԱԳՈՎ 
   ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ 

ԴԱՆԻԷԼ, ՄԻՍԱՔ, ՍԵԴՐԱԿ- ՅԱԲԷԹ: 
 

TUESDAY, JULY 5, 2022 
ST. DANIEL, THE PROPHET AND COMPANIONS STS. SHARACH, 

MESIAH & ABEDNEGO 
CELEBRATED NAMES 

DANIEL, MISAK, SETRAG, HAPET. 
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   ԿԻՐԱԿԻ, 3 Յուլիս 2022 
       OFFICE DE REQUIEM 

       DIMANCHE, LE 3 JUILLET 2022 

 

 
   Տ․ եւ Տիկ․ Կարօ եւ Ժօրժէթ Նշանեան 

    հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  
  իրենց սիրրեցեալ ծնողաց՝ 

 ԱՐԺ․ Տ․ ՅՈՒՍԻԿ Ա ՔՀՆՅ․ ՆՇԱՆԵԱՆԻ 
  (REV. FR. ARCHPRIEST HOUSSIG NICHANIAN) 

մահուան 36-րդ տարելիցին առիթով: 
ԵՐԷՑԿԻՆ 

  ՍՐԲՈՒՀԻ ՆՇԱՆԵԱՆԻ 
 (YERETZGIN SERPOUHI NICHANIAN) 

   մահուան 17-րդ տարելիցին առիթով: 
Ինչպէս նաեւ՝ 

ՀՐԱՆԴ ԶԷՐՏԷԼԵԱՆԻ 
(HRANT ZERDELIAN) 

մահուան 17-րդ տարելիցին առիթով: 
ԵՒ 

ԼԻԱ ԶԷՐՏԷԼԵԱՆԻ 
(LIA ZERDELIAN) 

 մահուան 36-րդ տարելիցին առիթով: 
(Սուրճի սպասարկութիւն Վաչէ Յովսէփեան սրահին մէջ) ։ 

 
 

Տիկ. Մարի Կէրիքեան 
Տ․ եւ Տիկ․ Պերճ Կէրիքեան եւ ընտանիք 

Տ․ եւ Տիկ․ Ռաֆֆի Կէրիքեան եւ ընտանիք 
Տ․ եւ Տիկ․ Յակոբ Կէրիքեան եւ ընտանիք 

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

եղբօր եւ հօրեղբօր՝ 
ԱՐԱ ԿԷՐԻՔԵԱՆԻ 
(ARA GERIKYAN) 

մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 
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   3․ Տիկ. Սօնիա Գափիկեան եւ դուստրը՝ Լիտիա 
                   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 
    ՍԻԼՎԻԱ ԳԱՓԻԿԵԱՆԻ 

 (SYLVIA KAPIGIAN) 
  մահուան 40-ին առիթով: 

 

                          
                        Տիկ․ Յասմիկ Մկրտիչեան եւ զաւակները՝ 

Lէյլա եւ Ալեսանտըր 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  

իրենց սիրրեցեալ ամուսնոյն եւ հօր 
    ԷՏՈՒԱՐ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ 
    (EDUARD MKRTYCHYAN) 

   (մահացած Երեւան) 
    մահուան 40-ին  առիթով: 

 

 
 

 

 
 
 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔ 
 

Քրիստոս որդի Աստուծոյ անոխակալ եւ բարեգութ, 
գթա քո արարչական սիրովդ 

ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: 
Յիշեա յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քոյ: 

Արա արժանի ողորմութեան քաւութեան 
եւ թողութեան մեղաց: 

Դասաւորեալ պայծառացո ընդ սուրբս քո 
յաջակողմեան դասուն: 

Զի դու ես Տէր եւ արարիչ ամենեցուն. 
դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: 

Եւ քեզ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. 
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանց յաւիտենից, ամէն: 
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