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 ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 
2.1-21 

Երբ Պէնտէկոստէի տօնը հասաւ, ամէնքն ալ միաբան մէկտեղ էին։ 
Յանկարծակի երկնքէն ձայն մը եղաւ սաստկաշունչ հովի մը ձայնին պէս 
եւ բոլոր տունը լեցուց՝ ուր նստեր էին Եւ բաժնուած լեզուներ ե-րեւցան 
իրենց՝ որպէս թէ կրակէ՝ ու ամէն մէկուն վրայ նստան։ Եւ ա-մէնքն ալ 
Սուրբ Հոգիով լեցուեցան ու սկսան ուրիշ լեզուներով խօսիլ, ինչպէս 
Հոգին իրենց խօսիլ կու տար։ Երուսաղէմի մէջ բնակող Հրեա-ներ կային՝ 
աստուածավախ մարդիկ՝ երկնքի տակ եղած բոլոր ազգե-րէն ժողվուած, 
Երբ այս ձայնը եղաւ, բազմութիւնը մէկտեղ եկաւ ու խռովեցաւ, վասն զի 
կը լսէին որ անոնք իրենց ամէն մէկուն լեզուովը կը խօսէին։ Ամէնքն ալ կը 
սքանչանային ու կը զարմանային եւ իրա-րու կ’ըսէին. «Չէ՞ որ ահա 
ասոնք ամէնքն ալ որ կը խօսին, Գալիլիացի են. Ուրեմն ի՞նչպէս կը լսենք 
մենք մեր ամէն մէկ լեզուովը՝ որուն մէջ ծնած ենք, Պարթեւներ եւ Մարեր 
ու Եղամացիներ եւ անոնք որ կը բնակին Միջագետքի մէջ եւ 
Հրէաստանի ու Կապադովկիայի մէջ, Պոնտոսի ու Ասիայի մէջ, 
Փռիւգիայի եւ Պամփիւլիայի մէջ, Եգիպ-տոսի մէջ եւ Կիւրենէի մօտ 
Լիբէացիներու կողմերուն մէջ, նաեւ Հռով-մայեցի պանդուխտներ, Թէ՛ 
Հրեաներ եւ թէ՛ նորահաւատներ, Կրե-տացիներ եւ Արաբացիներ, կը 
լսենք որ մեր լեզուներով կը պատմեն Աստուծոյ մեծամեծ բաներու 
մասին»։ Կը սքանչանային ամէնքն ալ ու տարակուսած իրարու կ’ըսէին. 
«Ի՞նչ պիտի ըլլայ այս»։ Ոմանք ալ ծաղր ընելով՝ կ’ըսէին. «Անոնք նոր 
գինիով լեցուեր են»։ 

Բայց Պետրոս ելաւ տասնըմէկին հետ մէկտեղ ձայնը վերցուց ու 
խօսեցաւ անոնց. «Ո՛վ Հրեայ մարդիկ եւ դուք ամէնքդ որ Երուսաղէմ կը 
բնակիք, այս ձեզի յայտնի ըլլայ ու ականջ դրէք իմ խօսքերուս։ Քանզի 
ասոնք ո՛չ թէ գինովցած են, ինչպէս դուք կը կարծէք, վասն զի դեռ օրուան 
երրորդ ժամն է. Հապա ասիկա այն է որ Յովէլ մարգա-րէին միջոցով 
ըսուեցաւ. ‘Եւ պիտի ըլլայ որ վերջին օրերը, կ’ըսէ Աստ-ւած, իմ Հոգիէս 
ամէն մարմնի վրայ պիտի թափեմ ու ձեր տղաքը եւ ձեր աղջիկները 
պիտի մարգարէանան ու ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի 
տեսնեն եւ ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն Եւ իմ ծառաներուս ու իմ 
աղախիններուս վրայ ալ այն օրերը իմ Հոգիէս պիտի թափեմ եւ պիտի 
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մարգարէանան։ Վերը երկինքը հրաշքներ պիտի ցուցնեմ ու վարը 
երկիրը՝ նշաններ, արիւն ու կրակ եւ ծուխի մառախուղ.Արեւը խաւարի 
պիտի դառնայ եւ լուսինը՝ արիւնի, դեռ Տէրոջը մեծ ու երեւելի օրը չեկած։ 
Եւ պիտի ըլլայ որ ամէն ո՛վ որ Տէրոջը անունը կանչէ՝ պիտի փրկուի’։ 

 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 

14.25-31 
Այս բաները ձեզի խօսեցայ, քանի որ ձեր քովն եմ, Բայց Մխիթարի-չը՝ 

Սուրբ Հոգին՝ որ Հայրս իմ անունովս պիտի ղրկէ, անիկա ձեզի բոլորը 
պիտի սորվեցնէ եւ ինչ որ ձեզի ըսի՝ մտքերնիդ պիտի բերէ։ 
Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի, ի՛մ խաղաղութիւնս կու տամ ձեզի, ո՛չ թէ 
ինչպէս աշխարհս կու տայ՝ ես ձեզի կու տամ։ Սրտերնիդ չխռովի ու 
չվախնայ։ Լսեցիք որ ես ըսի ձեզի թէ ‘Կ’երթամ ու ձեզի կու գամ’. եթէ զիս 
սիրէիք՝ պիտի ուրախանայիք, որ* ես Հօրը քով կ’երթամ, վասն զի իմ 
Հայրս ինձմէ մեծ է։ Եւ հիմա դեռ չեղած ըսի ձեզի, որպէս զի երբ ըլլայ՝ 
հաւատաք։ Ա՛լ ձեզի հետ շատ պիտի չխօսիմ, վասն զի այս աշխարհին 
իշխանը կու գայ եւ իմ վրաս բան մը չունի. Միայն թէ աշխարհ գիտնայ որ 
ես Հայրը կը սիրեմ ու ինչպէս Հայրը ինծի պատուիրեց, այնպէս կ’ընեմ։ 
Ելէ՛ք, ասկէ երթանք»։ 

 
ACTS 2.1-21 

Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous 
ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup un son du ciel, 
comme [est le son] d'un vent qui souffle avec véhémence, et il remplit 
toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues 
divisées comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler des langues 
étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. 

Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes dévots, 
de toute nation qui est sous le ciel. Et ce bruit ayant été fait, une 
multitude vint ensemble, qui fut tout émue de ce que chacun les 
entendait parler en sa propre langue. Ils en étaient donc tout surpris, 
et s'en étonnaient, disant l'un à l'autre : voici, tous ceux-ci qui parlent 
ne sont-ils pas Galiléens? Comment donc chacun de nous les 
entendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés? 
Parthes, Mèdes, Elamites, et nous qui habitons, [les uns] dans la 
Mésopotamie, [les autres] en Judée, et en Cappadoce, au pays du 
Pont, et en Asie, En Phrygie, en Pamphylie, en Egypte, et dans ces 
quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et nous qui demeurons à 
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Rome? Tant Juifs que Prosélytes; Crétois, et Arabes, nous les 
entendons parler chacun en notre langue, des merveilles de Dieu. Ils 
étaient donc tout étonnés, et ils ne savaient que penser, disant l'un à 
l'autre : que veut dire ceci? Mais les autres se moquant disaient : c'est 
qu'ils sont pleins de vin doux. 

Mais Pierre se présentant avec les onze, éleva sa voix, et leur dit : 
hommes Juifs! [et vous] tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci, 
et faites attention à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres, 
comme vous pensez, vu que c'est la troisième heure du jour. Mais c'est 
ici ce qui a été dit par le Prophète Joël: 

Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair; et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos 
jeunes gens verront des visions, et vos Anciens songeront des songes.  

Et même en ces jours-là je répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs 
et sur mes servantes, et ils prophétiseront. 

Et je ferai des choses merveilleuses dans le ciel en haut, et des 
prodiges sur la terre en bas, du sang, et du feu, et une vapeur de 
fumée. 

Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que ce 
grand et notable jour du Seigneur vienne. 

Mais il arrivera que quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera 
sauvé. 

JEAN 14.25-31 
Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Mais le Consolateur, 

qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon Nom, vous 
enseignera toutes choses, et il vous rappellera le souvenir de toutes 
les choses que je vous ai dites. 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; je ne vous la donne 
point comme le monde la donne; que votre cœur ne soit point agité ni 
craintif. Vous avez entendu que je vous ai dit : je m'en vais, et je 
reviens à vous; si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que 
j'ai dit : je m'en vais au Père : car le Père est plus grand que moi. Et 
maintenant je vous l'ai dit avant que cela soit arrivé, afin que quand il 
sera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous; car le 
Prince de ce monde vient; mais il n'a aucun empire sur moi. Mais afin 
que le monde connaisse que j'aime le Père, et que je fais ce que le 
Père m'a ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ ՏՕՆ 
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ՏՕՆԵՐ 
Կիրակի, 5 Յունիս 2022 
Հոգեգալուստի Տօնը  
Սուրբ Յարութեան յիսուներորդ օրը Հայ 

Առաքելական եկեղեցին կը տօնախմբէ Ս. 

Հոգիին էջքը առաքեալներուն վրայ: Սուրբ 

Հոգին Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերէն 

մէկն է, համագոյ եւ հաւասար Հօրը եւ Որդիին: 

Քրիստոս Իր երկրային կեանքի ընթացքին 

առաքեալներուն հետ խօսած էր  Սուրբ Հոգիին 

գալստեան մասին. «Իսկ Մխիթարիչը` Սուրբ 

Հոգին, որուն Հայրը կ'ուղարկէ Իմ անունովս, 

Ան ձեզ ամէն բան կ'ուսուցանէ եւ ձեզ կը 

յիշեցնէ այն ամէնը, ինչ որ Ես ըսի  ձեզի» (Յովհ. 14:26): 
 

Սուրբ Հոգիին գալուստը նկարագրուած է «Գործք Առաքելոց»-ին մէջ «Երբ 

Պենտեկոստէի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ, միատեղ էին: Եւ 

յանկարծակի երկինքէն հնչեց  ձայն մը` սաստիկ հողմէն եկած ձայնի նման. 

եւ լեցուց այդ տունը: Եւ երեւցան բաժնուած լեզուներ` բոցեղէն լեզուներու 

նման, որոնք նստեցան իւրաքանչիւրին վրայ: Եւ բոլորը լեցուեցան Սուրբ 

Հոգիով ու սկսան խօսիլ ուրիշ լեզուներով, ինչպէս որ Սուրբ Հոգին անոնց 

խօսիլ տուած էր» (Գործք 2:1-4): 

Աստուածաշնչեան այս հատուածին մէջ կը նշուի, որ տարբեր ազգերու 

ներկայացուցիչներ, որոնք ներկայ էին, զարմացան` իւրաքանչիւրը իր 

հարազատ լեզուն լսելով: 

Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ մէջ շնորհքի վարդապետութիւնը կապուած է 
Սուրբ Հոգիին հետ: Ըստ այդ վարդապետութեան՝ իւրաքանչիւր 
առաքինութիւն աստուածային պարգեւ է, որ կը տրուի հաւատացեալին 
Սուրբ Հոգիէն, եւ որեւէ առաքինութեան վերագրումը սեփական անձին եւ 
ոչ թէ Աստուծոյ հպարտութեան տանող մեծ մեղք է: Հետեւաբար, 
Հոգեգալուստի յիշատակումը նաեւ կոչ է իւրաքանչիւր հաւատացեալին` 
հպարտութենէն խուսափելու եւ աստուածային շնորհքներով միայն բարի 
գործեր կատարելու: Երկուշաբթիէն կը սկսի եղիական պահքը: Հայ 
Առաքելական եկեղեցւոյ սահմանած՝ տարուան չորս եղանակներու 
պահքերէն այս ամառնամուտի շաբաթապահքն է: Ինչպէս միւս 
եղանակներու պահքերը, Եղիական Պահքը եւս եկեղեցական որեւէ տօնի 
պատրաստութիւն չէ: Ըստ աւանդութեան` Եղիական կը կոչուի միայն այն 

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzpqWKi4vbAhUMnFkKHYfoAAEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thesacredpage.com/2014/06/receive-holy-spirit-readings-for-feast.html&psig=AOvVaw238PG-gCiohskTr9uSoWMi&ust=1526589002938047
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պատճառով, որ կը նախորդէ շաբաթապահքի յաջորդ Կիրակիին` Ս. Եղիա 
Մարգարէի Յիշատակութեան Տօնին: Ամառուայ պահքը կը սկսի 
Հոգեգալստեան Կիրակիի յաջորդ օրը (պահքի բարեկենդանը 
Հոգեգալստեան Կիրակին է): Զատիկի օրուան փոփոխման հետ պահքի 
սկիզբը կրնայ փոփոխուիլ Մայիսի 11-էն մինչեւ Յունիսի 14-ը ինկած 
ժամանակահատուածին մէջ: Միւս եղանակներու պահքերուն նման, այս 

պահքը եւս կը տեւէ 5 օր` երկուշաբթիէն մինչեւ Ուրբաթ: 

Հայ եկեղեցւոյ մէջ Հոգեգալստեան տօնը ունի 35 օրուայ շարժականութիւն, 

ուստի կը  կատարուի Մայիսի 10-էն Յունիսի 13-ը ձգուող 

ժամանակամիջոցին համապատասխանող Կիրակի օրը: 

Սուրբ Հոգիին գալուստով Քրիստոսի եկեղեցին աւելի ընդարձակուեցաւ եւ  

ընդունուեցաւ աշխարհի եւ ազգերու կողմէ: Այս տօնով Հայ եկեղեցւոյ մէջ 

կ'աւարտի Յինանց շրջանը: 

Holidays 
Sunday – June 5, 2022 
Feast of Pentecost 

The Feast of Pentecost is the commemoration of the descent of the Holy Spirit 
upon the Apostles on the fiftieth day following the Feast of the Glorious 
Resurrection of Our Lord Jesus Christ. The Armenian Church celebrates this feast 
50 days following Easter Sunday. 

The Holy Spirit is one of the three persons in the Holy Trinity coexisting with, 
and equal to, the Holy Father and the Holy Son. During His earthly life and 
ministry Christ spoke to the Apostles about the coming of the Holy 
Spirit.  Recording the words of Christ, St. John writes, “The Comforter, the Holy 
Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and 
make you remember all that I have told you.” (John 14:26). 

The descent of the Holy Spirit is described in the Acts of the Apostles: “When 
the day of the Pentecost came, all the believers were gathered together in one 
place.  Suddenly there was a noise from the sky which sounded like a strong wind 
blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Then they saw 
what looked like tongues of fire which spread out and touched each person 
there. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other 
languages, as the Spirit enabled them to speak.  (Acts 2:1-4). 

In the book of Acts, St. Luke further records the names of various countries, 
and that men from those countries were surprised, when each of them heard his 
native language. Among the mentioned places are Mesopotamia, Judea, and 
Cappadocia (Acts 2:9). Two of the saints of the Universal Church, both of Roman 
origin, Tertullian and Augustine, have written that the word “Armenia” should 
possibly be substituted instead of “Judea”, as it is more logical that Armenia 
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would be mentioned among those as a “foreign” country, as the apostles were 
living in Judea. 

Moreover, with regards to geographical position, Armenia was situated 
between Mesopotamia and Cappadocia. Therefore, the people living in Armenia 
may have been among the first witnesses of the gifts of the Holy Spirit. 

Among the Armenian Church songs and hymns, two are dedicated to the Feast 
of Pentecost: “The Sent Dove” (referring to the Holy Spirit in the form of a dove 
that descended upon Christ during His Baptism) and “Indivisible Trinity”. These 
are sung during the Morning Service on the feast day. Also, during the Evening 
Service, the “Andastan” rite of the blessing of the four corners of the world is 
conducted. It is during this service that a prayer written by 12th century 
Armenian Church father Nerses of Lambron, is read. 

In the Christian Church the teaching of divine grace is related to the Holy Spirit.  
According to that instruction, each virtue is a divine grace granted to the faithful 
by the Holy Spirit. Thus, ascribing any virtue to one’s own self, and not to God, is 
a grave sin and can be manifested in another, which is pride. Hence, 
commemoration of Pentecost is also an appeal to the faithful to avoid pride and 
instead, use the divine graces in life for righteous purposes and moral goals. 

One of the four season fasting periods defined by the Armenian Apostolic 
Church is the fasting period preceding the beginning of summer. This fasting 
period, as well as the other ones preceding the other seasons of the year, is not 
preparation for any feast, and according to the tradition is called Elijah’s fast, as 
coincides the feast of commemoration the Prophet Elijah the next Sunday. 

This fasting period preceding the beginning of summer starts the day following 
the feast of Pentecost (the flesh day preceding the fast is the Sunday when the 
feast of Pentecost is celebrated). With the change of the Easter Feast day the 
beginning of the fasting period may be during the period May 11-June 14. Like 
the other fasting periods preceding the other seasons of the year, this one also 
lasts five days - from Monday till Friday. 

 

 

 Կիրակի, 5 Յունիս 2022 
Հոգեգալստեան Տօնին առիթով շնորհաւորութիւն բոլոր 

անունները կրողներուն: 

Sunday June 5, 2021 
On the Feast of Pentecost 

Congratulations to all 
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(ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ ՏՕՆ) 

Ն.Օ.Ս.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսի օրհնութեամբ 2010 

թուականէն ի վեր Հոգեգալստեան տօնը 

հռչակուած է  Սեւանի Ս. Առաքելոց Վանքի 

ուխտի օր: Այդ օրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն Սեւանավանք կը բերուին Ս. 

Առաքելոց մասունքները  ու  հաւատացեալները հնարաւորութիւն կ'ունենան 

ստանալու մասունքներէն ճառագայթող օրհնութիւնը: Առաքեալներու սրբազան 

մասունքները հոն կը մնան մինչեւ երեկոյ: Տօնին առիթով կը մատուցուի Սուրբ 

Պատարագ, որմէ ետք սրբազան մասունքներով կը կատարուի օրհնութիւն եւ 

Անդաստանի կարգ:Սեւանայ վանքը կը գտնուի Սեւանայ կղզիին մէջ (այժմ` 

թերակղզի): Գրիգոր Լուսաւորչի կարգադրութեամբ հոս հիմնուած են Ս. 

Յարութիւն եկեղեցին, ապա Ս. Յովհաննէս Մատուռը՝ ի պատիւ Տրդատ 

թագաւորի, որ աւանդութեան համաձայն մկրտուելէն ետք ստացած էր 

Յովհաննէս անունը: Մաշտոց վարդապետ Եղիվարդեցիի (հետագային Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս) տեսիլքով եւ Աշոտ Ա. Բագրատունիի դուստր, Սիւնեաց Վասակ 

Գաբուռն իշխանի այրիին՝ Մարիամի հովանաւորութեամբ 874 թ. կը կառուցուի 

Առաքելոց եւ Ս. Աստուածածնայ եկեղեցիները: Հին ժամանակ երեք անգամ 

Սեւանավանք ուխտի երթալը հաւասար էր  Երուսաղէմ ուխտի երթալուն: Իսկ 

Սեւանավանքի եւ հոն պահուող  սրբութիւններուն համբաւը շատ մեծ էր: 
 

PILGRIMAGE DAY SEVANAVANK 
(FEAST OF THE PENTECOST) 

Since 2010, by the blessing of Karekin II Catholicos of all Armenians, the Feast 
of Pentecost was proclaimed as the pilgrimage day to the monastic complex of 
Sevanavank. On the Sunday of Pentecost, the holy relics of apostles are brought 
to Sevanavank from Echmiadzin and kept there the whole day, for the faithful to 
have the opportunity to receive the blessings radiating from them The complex 
is located on Sevan Peninsula (used to be an island) in the north Province of 
Armenia. According to tradition, by   the order of St. Gregory the Illuminator the 
church of Holy Resurrection and the chapel of St.  John were founded here. The 
chapel of St John was built in honour of king Tirdat, as his baptismal name of was 
John.  In 874, based on the vision of ArchimandriteMashtots Yeghivardetsi (later 
Catholicos of All Armenians) and with the support of Mariam Syouni, the 
daughterh of Ashot A. Bagratuni and the widow of noble Vasak Gabourn Syouni, 
the churches of Holy Apostles and St. Mary wren built.  In old times, three 
pilgrimages to Sevanavank were considered equal to going on a pilgrimage to 
Jerusalem. Sevanavank was also famous by its holy relics. 

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpoeG0z4_bAhVH9YMKHXLSCbMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.travelnews.am/sevan/&psig=AOvVaw2XcnQ6hYjYxnzRAYs7B7aP&ust=1526745240750878
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                                       ԿԻՐԱԿԻ, 5 Յունիս 2022 
                          OFFICE DE REQUIEM         

     DIMANCHE, LE 5  JUIN 2022 
 
 

                          Տիկ. Սիլվա Մկրտիչ Արսլան 
Տ. եւ Տիկ. Յակոբ եւ Անուշ Գազան 

Տ. եւ Տիկ. Նազարէթ եւ Անի Սահակեան 
   Եւ համայն Գազան եւ Տինկոյեան ընտանիքներ 

հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

      ՍԻՐԱՐՓԻ 
ՏԻՆԿՈՅԵԱՆ ԳԱԶԱՆԻ 

(SIRARPI DINGOYAN KAZAN) 
  մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 

 ինչպէս նաեւ 
   իրենց սիրեցեալ հօր՝ 
     ՀԱՅԿ ԳԱԶԱՆԻ 

                                   (HAIG KAZAN) 
                                       հոգւոյն ի հանգիստ 

 
        

         Տ․ եւ Տիկ․ Յակոբ եւ Անուշ Գազան եւ ընտանիք 
                հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
                իրենց սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝ 

      ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՎԱՆԼԸՕՂԼՈՒԻ 
    (MARDIROS VANLIOGLU) 

   ԵՒ 
      ՈՎՍԱՆՆԱ ՎԱՆԼԸՕՂԼՈՒԻ 

   (OSANNA VANLIOGLU) 
                        հոգիներուն ի հանգիստ 
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            Պրն. Նազարէթ Մըխճաւաքեան եւ զաւակները 
                       Օրդ. Հերմին Մըխճաւաքեան 
                        Պրն. Սագօ Մըխճաւաքեան 
               հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
                           իրենց սիրեցեալ ծնողաց՝ 

    ՍԻԼՎԱ ՄԸԽՃԱՒԱՔԵԱՆԻ 
   (SILVA MEKHGEAVAKIAN) 

                   մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 
  ՎԱՀԱՆ ՄԸԽՃԱՒԱՔԵԱՆԻ 

   (VAHAN MEKHGEAVAKIAN) 
                          մահուան 3-րդ տարելիցին առիթով 
                                Իրենց մեծ ծնողաց՝ 

  ՆԱԶԱՐԷԹ ԵՒ ՄԱՏԼԷՆ  
   ՄԸԽՃԱՒԱՔԵԱՆՆԵՐՈՒ 

   (NAZARETH & MADELEINE MEKHGEAVAKIAN) 
   ԲԱՐՍԵՂ ԵՒ ՀԵՐՄԻՆԷ  

  ԳԱՀՐԱՄԱՆՆԵՐՈՒ 
  (PARSEGH & HERMINE KAHRAMAN) 

                                   Ինչպէս նաեւ՝ 
ԿԱՐՕ ՖԷՐՏԻ ԳԱՀՐԱՄԱՆԻ 
(GARO FERDI KAHRAMAN) 

ԳՐԻԳՈՐ ԵՒ ԱՐԱՔՍԻ ՄԽՃԱՒԱՔԵԱՆՆԵՐՈՒ 
(KRIKOR & ARAXIE MEKHGEAVAKIAN) 

  ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՄԸԽՃԱՒԱՔԵԱՆԻ 
 (HAYGANUSH MEKHGEAVAKIAN) 

 ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՄԻՉԵԱՆԻ 
   (MIGIRDITCH CHAMICHIAN) 

   ԱՐԱԳՍԻ ԲԱԼԱՅԵԱՆԻ  
  ԵՒ  

   ՖԻԼՕՐ  ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԻ 
  (ARAXI PALAYAN & FILOR KURKDJIAN) 

                          հոգիներուն ի հանգիստ 
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    CHURCH: 
       Mr. Azad Chichmanian $60 

 
       CALENDAR 2022: 

     Mr. Mark Melkonian $1000 
 

          IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
      THE LATE NOUVART YEGHIAYAN: 
     Mrs. Sonia Yeghiayan $200 

    
      THE LATE MAYRANUS OZOGLU: 

  Mr. & Mrs. Antranik & Armine Sirinyan $100 
Mr. & Mrs. Dikran & Rima Derderyan $100 

   Mr. & Mrs. Hazar & Hamig Met $100 
Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $100 

Mr. & Mrs. David & Christine Makdesssian $100 
    Mrs. Emma Essen $50 

   Mrs. Silva Ferah $50 
                 Mr. & Mrs. Avedis & Mary Basmajian $50 

  Mrs. Pergruhi Meremetci $50 
   Maral Boghossian $30 
   Mrs. Seta Artoken $25 

 
      THE LATE ALICE TCHAYLAKIAN: 

     Mrs. Annie Djinguezian $200 
   Mr. Arto Manoukian $100 

Mrs. Sonia Manoukian & family $100 
   Mrs. Anahid Benohanian $50 

  Mrs. Vartoush Bandayan Anjeletakis $30 
 

THE LATE DR. PARSEGH ASHEKIAN: 
 Mr. Hagop Jack Kazandjian $150 
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HOKEHANKISD 
    (REQUIEM SERVICES): 

     THE LATE KARNIG YACOUBIAN: 
 Mr. & Mrs. Mike & Karine Guiragossian $5000 

Mrs. Diana Hadjetian $1000 
Mr. & Mrs. Hratch & Dorine Chitilian $300 

  Dr. & Mrs. Jean Arakelian $250 
 Mr. & Mrs. Chant & Christine Tobi & family $250 

Mr. Michael Tobi $250 
Mr. & Mrs. Sevan & Nathalie Hadjetian $250 

Mr. & Mrs. Hapet & Aline Tutunjian $250 
Mr. & Mrs. Benjamin & Silva Kherlakian $200 

Mr. Kevork Ohanian $200 
Mrs. Grace Bedrossian Rassam $200 

Mrs. Sossi Sumbulian $200 
  Mr. Antranik Benohanian $200 

 Koko, Sossy & Garo Assilian $200 
Mr. & Mrs. Viken & Caroline Himidian $200 

    Mr. Ara Imamedjian $200 
    Dr. & Mrs. Armen Aprikian $200 
Suzy, Kinda & Aida Kalpakjian $150 

Mr. Vatche Varvarian $150 
Mr. Joseph Janna (Varvarian) $150 
Mr. & Mrs. Vahan Manoukian $150 
Mr. & Mrs. Aret Cevahirciyan $150 

Mr. Varoujan Torkomyan $150 
Mr. & Mrs. Gregoire & Aida Arakelian $150 

Mr. Haroutioun Varjabedian $100 
Mr. & Mrs. Varouj & Silva Mangassarian $100 

Mr. & Mrs. Christelle & Tatiana Kaprielian $100 
Mr. & Mrs. Bedig Makhoulian $100 

Mr. & Mrs. Ara & Rita Nahabedian $100 
Mr. & Mrs. Raffi & Sabine Tufenkjian $100 

Mr. Nareg Rezian $100 
Mr. & Mrs. Levon & Anna Afeyan $100 

Mr. & Mrs. Zareh & Nathalie Der Meguerditchian $100 
Mr. & Mrs. Haig Haroutounian $100 

Mr. & Mrs. Vahe & Choghig (Piloyan) Nerguizian $100 
Mr. & Mrs. Serge & Aline Balian & family $100 

Mr. & Mrs. Troy Benohanian $100 
Mr. & Mrs. Jack Sahakian $100 

Mr. & Mrs. Harout & Sossi Rezian $100 
Mr. Chahe Nerguizian $100 
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Mr. & Mrs. Shant & Lise Imamedjian $100 
Mr. Roupen Bedrossian $100 

Mr. & Mrs. Kevork & Maral Piloyan $100 
Mr. & Mrs. Norayr Bezdjian $100 

Mr. & Mrs. Mher & Choughik Tenkerian $100 
Mr. Arno Yacoubian $100 
 Mr. Aris Cevahirciyan $75 

 Mrs. Hasmig Khatchikian $60 
 Mrs. Marianne Messadi $60 
Mr. Antranig Ghishlian $50 

 Mr. & Mrs. SimonAlmajian $50 
Mrs. Lena Beudjekian $50 
Mrs. Karine Arakelian $50 

 Mrs. Jacqueline Banna $50 
Mrs. Martine Banna & Mr. Andrew Kaprielian $50 

Mr. & Mrs. Raffi & Siran Chitilian $50 
  Mrs. Seta Artoken $50 

Mr. & Mrs. Nishan & Zovig Makalian $50 
   Mr. Garo Mikayelian $50 

 Mr. Raffi Jakoian $50 
 Mr. Raffi Simonian $50 

 Mrs. Elise Nahabedian $50 
 Mrs. Danielle Maroun Siriani $40 

   Mrs. Maria Souvalian $25 
 

     THE LATE TANIA CHICHMANIAN KHARATIAN: 
     Mr. Sourene Chichmanian $500 

        Mr. & Mrs. Henry Zalzal  
    & Mrs. Nayiri Dolabjian $200 

    Mr. & Mrs. Hratch & Dorine Chitilian $50 
     Mrs. Aline Huni $50 

  Mrs. Medaxia Dedeian $50 
 

    THE LATE KRIKOR MERAKYAN: 
    Merakyan Family $125 

    Mr. Norayr Bezdjian $50 
 Mr. & Mrs. Gerard & Yefkine Bezdjian $50 

     Mrs. Hilda Kepekci $50 
  Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $30 

 
      THE LATE ALEX KUNTERIAN: 

    Mr. & Mrs. Nino & Aida Djambazian $100 
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     THE LATE MILENA ZAKARIAN: 
    Mrs. Diana Vanyan $100 

    Mrs. Lusine Movsessian $50 
 

   THE LATE LEONID SEVUNTS  
    & MARO MAZMANIAN: 

   Mr. & Mrs. Levon & Emilia Sevunts & family $100 
 

   THE LATE SARKIS GURNAGUL: 
   Mr. & Mrs. Aram & Meline Dirhemciyan $100 

 
    THE LATE ARTO KEPEKCI: 

     Mrs. Hilda Kepekci $300 
    Mrs. Silva Ferah $50 

 
     THE LATE ANNIG KOUYOUMJIAN HAMALIAN: 

     Mrs. Alice Hamalian $50 
 

    THE LATE PAULINA & HOVHANNES ZAKARIAN: 
    Mrs. Sylva Zakarian $100 

 
  THE LATE ARMENUHI BEL: 

   Mrs. Hilda Bel $150 
  Mrs. Hera Bell $150 

 
   THE LATE VAHAN & SILVA MEKHGEAVAKIAN: 

    Mekhgeavakian Family 
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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 

 
 
 
 
 

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! 
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ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

 
Կարեւորը իմաստութիւնն է. իմաստութիւն ձեռք բեր եւ ամէն գնով 

փորձէ զարգացնել միտքդ: 
Սողոմոն Իմաստուն 

 

Չարութիւնը դիտաւորութենէն սնուելով սիրտը կը զայրացնէ, իսկ 
յոյսով ու աղօթքով ջախջախելով՝ կը վերանայ այդ: 

Ո՜չ մէկը չի կրնար Քրիստոսին ունենալ առանց ջանքի, քրտինքի, 
խոնարհութեան եւ անդադար աղօթքի: 

Հայր Մարկոս 

 
Աղօթէ՜Աստուծոյ կարծես թէ կը տեսնես անոր, քանզի ան իսկապէս կը 

տեսնէ քեզ: 
Հայր Նեստոր 

 
Անփութօրէն ու ծուլութեամբ կատարուած աղօթքը դատարկ-

ախօսութիւն է: 
Ինչպէս ուժեղ քամին կը ցրէ փոշին, այդպէս ալ Աստուծոյ 

փառաբանելով եւ աղօթքով կը հալածուի մեր թշնամին՝ սատանան: 
Եփրեմ Ասորի 

 
Wisdom Thoughts of the Week 

The important thing is wisdom. Acquire wisdom and try to develop 
your mind at all costs. 

Soghomon the Wisdom 
 

The evil that has intentionally nourished annoying the heart, but with hope and 
prayer destroys and disappears that. 

No one can have Christ without effort, sweat, humility, and unceasing prayer. 
Father Margos 

 
Pray as if you seem to see God in him because he really sees you. 

Father Nesdor 
 

Praying carelessly and lazily is empty talk. 
Just as the strong wind scatters the dust, so our God, Satan, is persecuted by 

praising God and praying. 
Ephraim Assyrian 
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