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ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 

ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ  3. 1- 4. 9 
Ասկէ ետքը, եղբա՛յրներս, ուրախ եղէք Տէրոջմով։ Նոյն բաները ձե-

զի գրել ինծի ձանձրութիւն չէ, բայց ձեզի ապահովութիւն է։ Զգուշա-

ցէ՛ք շուներէն, զգուշացէ՛ք չար մշակներէն, զգուշացէք թլփատութե-

նէն, Վասն զի թլփատութիւնը մենք ենք, որ հոգիով Աստուած կը 

պաշտենք ու կը պարծենանք Քրիստոս Յիսուսով եւ մարմնի վրայ չէ 

վստահութիւննիս։ Թէպէտ ես ալ նոյն վստահութիւնը ունիմ մարմնի 

վրայ։ Եթէ ուրիշ մէկը կը կարծէ թէ վստահութիւն ունի մարմնի վրայ, 

ա՛լ աւելի ես. Ութը օրուան թլփատուած, Իսրայէլի ազգէն, Բենիամի-

նի ցեղէն, Եբրայեցի՝ Եբրայեցիներէն, օրէնքին նայելով՝ փարիսեցի. 

Նախանձախնդիր ըլլալու կողմանէ՝ եկեղեցին կը հալածէի. օրէնքին 

արդարութեանը կողմանէ՝ անարատ էի։ Բայց ինչ որ ինծի շահ էր, 

զանիկա Քրիստոսին համար վնաս սեպեցի։ Եւ իրաւ բոլոր բաներն 

ալ վնաս կը սեպեմ իմ Տէրոջս Քրիստոս Յիսուսին գերազանց գի-

տութեանը համար. որուն համար ամէն բանէ զրկուեցայ եւ աղտե-

ղութիւն կը սեպեմ, որպէս զի Քրիստոսը շահիմ Ու իր մէջ գտնուիմ, 

ո՛չ թէ իմ արդարութիւնս ունենամ՝ որ օրէնքէն է, հապա Քրիստոսին 

հա-ւատքովը եղած արդարութիւնը՝ որ Աստուծմէն է հաւատքով։ 

Որպէս զի ճանչնամ զանիկա եւ անոր յարութեանը զօրութիւնը ու ա-

նոր չարչարանքներուն հաղորդ ըլլամ, անոր մահուան կերպարան-

քը առնելով. Որպէս զի մեռելներուն յարութեանը հասնիմ։ 

Ոչ թէ ես արդէն առեր եմ, կամ արդէն կատարեալ եղեր եմ, հապա 

ետեւէն ինկած եմ որ բռնեմ մրցանակը, որուն համար ալ բռնուեցայ 

Քրիստոս Յիսուսէն։ Եղբա՛յրներ, ես չեմ սեպեր թէ բռներ եմ։ Բայց յի-

շեցնեմ թէ ետեւի եղածները մոռցած եմ ու առջեւի եղածներուն կը 

դիմեմ. Նպատակը դիտելով՝ դէպի Քրիստոս Յիսուսով եղած Աս-

տուծոյ վերին կոչումին մրցանակին կը վազեմ։ Ուստի մենք ամէնքս՝ 

որ կատարեալ ենք՝ ասիկա խորհինք եւ եթէ բան մը ուրիշ կերպով 

խորհելու ըլլաք, զայն ալ Աստուած ձեզի պիտի յայտնէ։ Միայն թէ ի՛նչ 

աստիճանի որ հասեր ենք նոյն կանոնին համեմատ քալենք, նոյն 



 

խորհուրդը ունենանք։ Ինծի նմանող եղէ՛ք, եղբա՛յրներ ու նա-յեցէք 

անոնց որ այնպէս կը քալեն, ինչպէս որ մեզ ձեզի օրինակ ու-նիք։ 

Վասն զի շատեր կը քալեն, որոնց համար շատ անգամ ձեզի կ’ըսէի եւ 

հիմա լալով ալ կը խօսիմ, այսինքն Քրիստոսին խաչին 

թշնամիներուն համար. Որոնց վերջը կորուստ է, որոնց աստուածը 

իրենց որովայնն է ու անոնց փառքը իրենց ամօթն է, որոնք միայն 

երկրաւոր բաներուն վրայ կը մտածեն։ Բայց մեր քաղաքականութիւ-

նը երկինքն է, ուրկէ կը սպասենք Փրկչին, Տէր Յիսուս Քրիստոսին, Որ 

պիտի նորոգէ մեր խոնարհ մարմինը՝ իր փառաւոր մարմնին 

կերպարանակից ըլլալու, այն զօրութիւնովը որ կարող է ամէնքը ի-

րեն հնազանդեցնել։ 

Իմ սիրելի ու բաղձալի եղբա՛յրներս, իմ ուրախութիւնս ու պսակս, 

այսպէս հաստատո՛ւն կեցէք Տէրոջմով, սի՛րելիներս։ 

Եւոդիային կ’աղաչեմ ու Սիւնտիքին կ’աղաչեմ, որ միեւնոյն խոր-

հուրդը ունենան Տէրոջմով։ Իրաւ քեզի՛ ալ կ’աղաչեմ, իմ հարազատ 

լծակիցս, դո՛ւն ալ օգնական եղիր անոնց, որոնք ինծի հետ աշխատե-

ցան աւետարանին մէջ Կղեմէսին եւ միւս գործակիցներուս հետ, ո-

րոնց անունները կենաց գրքին մէջ են։ Ուրախ եղէք Տէրոջմով ամէն 

ատեն. դարձեալ կ’ըսեմ, ուրա՛խ եղէք։ Ձեր քաղցրութիւնը ամէն 

մարդու թող յայտնի ըլլայ. Տէրը մօտ է։ Բանի մը համար հոգ մի՛ ընէք, 

հապա ամէն բանի մէջ աղօթքով ու աղաչանքով, գոհութիւնով մէկ-

տեղ, ձեր խնդրանքը Աստուծոյ յայտնի ըլլայ։ Աստուծոյ խաղաղու-

թիւնը, որ ամէն մտքէ վեր է, ձեր սրտերը ու մտքերը Յիսուս Քրիստո-

սով պիտի պահպանէ։ Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, ինչ որ ճշմարտու-

թիւնով է, ինչ որ պարկեշտութիւնով, ինչ որ արդարութիւնով, ինչ որ 

մաքրութիւնով, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբաւով, ինչ առաքի-

նութիւն եւ ինչ գովութիւն որ կայ, անոնց մասին խորհեցէք։ Ինչ որ 

սորվեցաք ու առիք եւ լսեցիք ու տեսաք իմ վրաս, զա՛յն ըրէք եւ խա-

ղաղութեան Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ։ 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 

17. 20- 18.14 
Երբ փարիսեցիները իրեն հարցուցին՝ «Աստուծոյ թագաւորութիւ-

նը ե՞րբ պիտի գայ», պատասխան տուաւ անոնց ու ըսաւ. «Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը դրսէն երեւցած բաներով չի գար։ Օր մըն ալ պիտի 

չըսեն թէ ‘Ահա հոս է’, կամ ‘Ահա՝ հոն’, վասն զի Աստուծոյ թագաւո-

րութիւնը ձեր ներսիդին է»։ 



 

Աշակերտներուն ալ ըսաւ. «Օրեր պիտի գան երբ դուք Որդի մար-

դոյ օրերէն մէկը տեսնելու պիտի փափաքիք ու պիտի չտեսնէք։ Եւ ե-

թէ ըսեն ձեզի թէ ‘Ահա հոս է’, կամ ‘Ահա՝ հոն’, մի՛ երթաք ու անոնց մի՛ 

հետեւիք։ Վասն զի ինչպէս փայլակը երկնքին տակ մէկ դիէն 

փայլատակելով՝ մինչեւ երկնքի տակ միւս դին լոյս կու տայ, նոյնպէս 

պիտի ըլլայ Որդին մարդոյ իր գալուն օրը։ Միայն թէ պէտք է որ ինք 

առաջ չարչարանքներ կրէ ու մերժուի այս ազգէն. Ինչպէս Նոյին օրե-

րը եղաւ, այնպէս պիտի ըլլայ Որդի մարդոյ օրերն ալ։ Կ’ուտէին, կը 

խմէին, կին կ’առնէին, էրկան կը տրուէին, մինչեւ այն օրը՝ որ Նոյ 

տապանը մտաւ եւ ջրհեղեղը եկաւ ու ամէնքը կորսնցուց։ Նմանա-

պէս՝ ինչպէս Ղովտին օրերը եղաւ։ Կ’ուտէին, կը խմէին, ծախու 

կ’առնէին, կը ծախէին, կը տնկէին, կը շինէին. Բայց այն օրը երբ Ղովտ 

Սոդոմէն ելաւ, երկնքէն կրակ ու ծծումբ տեղաց եւ բոլորն ալ 

կորսնցուց։ Նոյնպէս պիտի ըլլայ այն օրը, երբ Որդին մարդոյ յայտ-

նըւի։ Այն օրը ան որ տանիքին վրայ է եւ իր կարասիները տանը մէջ, 

թող վար չիջնէ զանոնք առնելու եւ ան որ արտին մէջ է, նոյնպէս թող 

ետ չդառնայ։ Մտքերնիդ բերէք Ղովտին կինը։ Ով որ իր կեանքը կ’ու-

զէ ապրեցնել՝ պիտի կորսնցնէ զանիկա եւ ով որ կը կորսնցնէ՝ պիտի 

ապրեցնէ զանիկա։ Ձեզի կ’ըսեմ. ‘Այն գիշերը եթէ երկու հոգի մէկ 

անկողնի մէջ ըլլան, մէկը պիտի առնուի ու միւսը ձգուի. Եւ եթէ եր-

կու կին մէկտեղ աղալու ըլլան, մէկը պիտի առնուի ու միւսը ձգուի. եւ 

եթէ երկու հոգի արտի մը մէջ ըլլան, մէկը պիտի առնուի ու միւսը 

ձգուի’»։ Պատասխան տալով՝ ըսին անոր. «Տէ՛ր, ո՞ւր պիտի ըլլայ այս 

բանը»։ Ան ալ ըսաւ անոնց. «Ուր մարմին կայ, հոն պիտի ժողվուին 

արծիւները»։ 

Անոնց առակ մըն ալ ըսաւ այս բանին վրայով՝ թէ պէտք է ամէն ա-

տեն աղօթք ընել ու չձանձրանալ։ Ըսաւ. «Դատաւոր մը կար քաղաքի 

մը մէջ, որ Աստուծմէ չէր վախնար ու մարդէ չէր ամչնար։ Եւ նոյն 

քաղաքին մէջ որբեւայրի մըն ալ կար, որ անոր կու գար ու կ’ըսէր. ‘Ի-

րաւունք ըրէ ինծի ու ազատէ զիս իմ ոսոխէս’։ Ժամանակ մը դատա-

ւորը չէր ուզեր անոր մտիկ ընել. բայց ետքը ըսաւ իր մտքին մէջ. ‘Թէ-

եւ Աստուծմէ չեմ վախնար ու մարդէ չեմ ամչնար, Գոնէ այս որբեւայ-

րիին՝ զիս ձանձրացնելուն համար՝ իրեն իրաւունք ընեմ, որպէս զի 

չգայ ամէն ատեն ինծի թախանձէ’»։ Տէրը ըսաւ. «Լսեցէ՛ք, անիրաւ 

դատաւորը ի՞նչ կ’ըսէ։ Հապա Աստուած իր ընտրեալներուն իրա-

ւունք պիտի չընէ՞, որոնք ցորեկ ու գիշեր իրեն կ’աղաղակեն, թէեւ 

երկայնամիտ ալ ըլլայ։ Ձեզի կ’ըսեմ թէ շուտով անոնց իրաւունք պի-



 

տի ընէ. բայց Որդին մարդոյ երբ գայ, արդեօք հաւատք պիտի գտնէ՞ 

երկրի վրայ»։ 

Մէկ քանիներուն՝ որոնք իրենց անձերուն վրայ կը վստահէին՝ թէ 

արդար են եւ ուրիշները կ’անարգէին՝ այս առակը ըսաւ. «Երկու մարդ 

գացին տաճարը՝ աղօթք ընելու։ Մէկը փարիսեցի ու միւսը՝ 

մաքսաւոր։ Փարիսեցին կայներ էր ու առանձին այսպէս աղօթք կ’ը-

նէր. ‘Ով Աստուած, շնորհակալ եմ քեզմէ, որ ուրիշ մարդոց պէս չեմ, 

յափշտակող, անիրաւ, շնացող եւ կամ այս մաքսաւորին պէս, Հապա 

շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահեմ ու բոլոր ստացուածքիս տա-

սանորդը կու տամ’։ Իսկ մաքսաւորը հեռուն կայներ էր ու չէր ուզեր 

աչքն ալ երկինք վերցնել, հապա իր կուրծքը ծեծելով կ’ըսէր. ‘Ա՛ստ-

ւած, ողորմէ ինծի՝ մեղաւորիս’։ Ձեզի կ’ըսեմ թէ ասիկա այն միւսէն 

աւելի արդարացած իր տունը գնաց, վասն զի ով որ իր անձը կը 

բարձրացնէ՝ պիտի խո- նարհի եւ ով որ իր անձը կը խոնարհեցնէ՝ 

պիտի բարձրանայ»։ 

PHILIPPIENS 

3.1-4.9 
 

Au reste, mes frères, réjouissez-vous-en [notre] Seigneur. Il ne m'est 

point fâcheux, et c'est votre sûreté, que je vous écrive les mêmes choses. 

Prenez garde aux Chiens; prenez garde aux mauvais Ouvriers; prenez 

garde à la Circoncision. Car c'est nous qui sommes la Circoncision, [nous] 

qui servons Dieu en esprit, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui 

n'avons point de confiance en la chair; Quoi que je ne pourrais bien aussi 

avoir confiance en la chair; même si quelqu'un estime qu'il a de quoi se 

confier en la chair, j'en ai encore davantage; [Moi] qui ai été circoncis le 

huitième jour, qui suis de la race d'Israël, de la Tribu de Benjamin, Hébreu, 

né d'Hébreux, Pharisien de religion : Quant au zèle, persécutant l'Eglise; 

et quant à la justice qui est de la Loi, étant sans reproche, Mais ce qui 

m'était un gain, je l'ai regardé comme m'étant nuisible et cela pour l'amour 

de Christ. Et certes, je regarde toutes les autres choses comme m'étant 

nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-

Christ mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces 

choses, et je les estime comme du fumier, afin que je gagne Christ; Et que 

je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice qui est de la Loi, mais celle 

qui est par la foi en Christ, [c'est à dire], la justice qui est de Dieu par la 

foi; [Pour] connaître Jésus-Christ, et la vertu de sa résurrection, et la 

communion de ses afflictions, étant rendu conforme à sa mort; [Essayant] 

si en quelque manière je puis parvenir à la résurrection des morts. 



 

Non que j'aie déjà atteint [le but], ou que je sois déjà rendu accompli : 

mais je poursuis [ce but] pour tâcher d'y parvenir, c'est pourquoi aussi j'ai 

été pris par Jésus-Christ. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas 

d'avoir atteint [le but]; Mais [je fais] une chose, [c'est qu'en] oubliant les 

choses qui sont derrière [moi], et m'avançant vers celles qui sont devant 

[moi], je cours vers le but, [savoir] au prix de la céleste vocation, [qui est] 

de Dieu en Jésus-Christ; C'est pourquoi, nous tous qui sommes parfaits 

ayons ce même sentiment; et si en quelque chose vous avez un autre 

sentiment, Dieu vous le révélera aussi. Cependant marchons suivant une 

même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus, et ayons 

un même sentiment. 

Soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ceux qui 

marchent comme vous nous avez pour modèle. Car il y en a plusieurs qui 

marchent d'une [telle manière], que je vous ai souvent dit, et maintenant je 

vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ; 

Desquels la fin est la perdition, desquels le Dieu est le ventre, et desquels 

la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de 

la terre. Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les Cieux, d'où aussi 

nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ; Qui transformera 

notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon 

cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. 

C’est pourquoi, mes très chers frères que j’aime tendrement, vous qui 

êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes en notre Seigneur, mes 

bien-aimés. 

Je prie Evodie, et je prie aussi Syntiche, d’avoir un même sentiment au 

Seigneur. Je te prie aussi, toi mon vrai compagnon, aide-leur, comme à 

celles qui ont combattu avec moi dans l’Evangile, avec Clément, et mes 

autres compagnons d’œuvre, dont les noms [sont écrits] au Livre de vie. 

Réjouissez-vous en [notre] Seigneur; je vous le dis encore, réjouissez-

vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 

près. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses présentez vos 

demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 

grâces. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos 

cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. 

Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les 

choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les 

choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses 

qui sont de bonne renommée, [toutes] celles où il y a quelque vertu et 

quelque louange, pensez à ces choses; [Car] aussi vous les avez apprises, 

reçues, entendues et vues en moi. Faites ces choses, et le Dieu de paix sera 

avec vous. 

 



 

LUC 

17.20-18.14 

Or étant interrogé par les Pharisiens, quand viendrait le Règne de Dieu; 

il répondit, et leur dit : le Règne de Dieu ne viendra point avec apparence. 

Et on ne dira point : voici, il est ici; ou voilà, il est là; car voici, le Règne 

de Dieu est au-dedans de vous. 

Il dit aussi à ses Disciples : les jours viendront que vous désirerez de voir 

un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne [le] verrez point. Et l'on 

vous dira : voici, il est ici; ou voilà, il est là; [mais] n'y allez point, et ne 

les suivez point. Car comme l'éclair brille de l'un des côtés de dessous le 

ciel, et reluit jusques à l'autre qui est sous le ciel, tel sera aussi le Fils de 

l'homme en son jour. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup, et 

qu'il soit rejeté par cette nation. Et comme il arriva aux jours de Noé, il 

arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. On mangeait et on buvait; 

on prenait et on donnait des femmes en mariage jusqu'au jour que Noé 

entra dans l'Arche; et le déluge vint qui les fit tous périr. Il arriva aussi la 

même chose aux jours de Lot : on mangeait, on buvait, on achetait, on 

vendait, on plantait et on bâtissait; Mais au jour que Lot sortit de Sodome, 

il plut du feu et du soufre du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même 

au jour que le Fils de l'homme sera manifesté. En ce jour-là que celui qui 

sera sur la maison, et qui aura son ménage dans la maison, ne descende 

point pour l'emporter; et que celui qui sera aux champs, ne retourne point 

non plus à ce qui est demeuré en arrière. Souvenez-vous de la femme de 

Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra; et quiconque la 

perdra, la vivifiera. Je vous dis, qu'en cette nuit-là deux seront dans un 

même lit : l'un sera pris, et l'autre laissé. Il y aura deux [femmes] qui 

moudront ensemble : l'une sera prise, et l'autre laissée. Deux seront aux 

champs : l'un sera pris, et l'autre laissé. Et eux répondant lui dirent : où 

[sera-ce] Seigneur? et il leur dit : en quelque lieu que sera le corps [mort], 

là aussi s'assembleront les aigles. 

Il leur proposa aussi une parabole, [pour faire voir] qu'il faut toujours 

prier, et ne se lasser point; Disant : Il y avait dans une ville un juge, qui ne 

craignait point Dieu, et qui ne respectait personne. Et dans la même ville 

il y avait une veuve, qui l'allait souvent trouver, et lui dire : fais-moi justice 

de ma partie adverse. Pendant longtemps il n'en voulut rien faire. Mais 

après cela il dit en lui-même : quoique je ne craigne point Dieu, et que je 

ne respecte personne, Néanmoins, parce que cette veuve me donne de la 

peine, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne perpétuellement me 

rompre la tête. Et le Seigneur dit : écoutez ce que dit le juge inique. Et 

Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il 

diffère de s'irriter pour l'amour d'eux? Je vous dis que bientôt il les 



 

vengera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, [pensez-vous] qu'il 

trouve de la foi sur la terre. 

Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes 

d'être justes, et qui tenaient les autres pour rien. Deux hommes montèrent 

au Temple pour prier, l'un Pharisien; et l'autre, péager. Le Pharisien se 

tenant à l'écart priait en lui-même en ces termes : ô Dieu! je te rends grâces 

de ce que je ne suis point comme le reste des hommes, [qui sont] 

ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péager. Je jeûne deux 

fois la semaine, [et] je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le 

péager se tenant loin, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais 

frappait sa poitrine, en disant : ô Dieu! sois apaisé envers moi qui suis 

pécheur! Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié, plutôt 

que l'autre; car quiconque s'élève, sera abaissé, et quiconque s'abaisse, sera 

élevé. 

 
 

 

Եկեղեցական Տօնացոյց Յառաջիկայ Շաբթուան 
 

Ապրիլ –  Avril 
 

1, Երկուշաբթի – ԻԹ. Օր Մեծի Պահոց 
Lundi 1 – 29ème jour du Jeûne du Carême  

 

2, Երեքշաբթի – Լ. Օր Մեծի Պահոց 

Mardi 2 - 30ème jour du Jeûne du Carême  
 

3, Չորեքշաբթի –ԼԱ. Օր Մեծի Պահոց 

Mercredi 3 - 31ème jour du Jeûne du Carême 
 

4, Հինգշաբթի – ԼԲ. Օր Մեծի Պահոց 

Jeudi 4 – 32ème jour du Jeûne du Carême 
 

5, Ուրբաթ - ԼԳ. Օր Մեծի Պահոց 

Vendredi 5 - 33ème jour du Jeûne du Carême 
 

6, Շաբաթ –ԼԴ. Օր Մեծի Պահոց 

Տօն Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ, 

յիշատակ չարչարանցն եւ մտանելոյն ի Վիրապն:  

Samedi 6  – 34ème jour du Jeûne du Carême 

Fête de Saint Grégoire L’Illuminateur de son supplice et de son 

emprisonnement dans la Basse- Fosse. 

 

 



 

 

 

ԱՆԻՐԱՒ ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ 
 

«Պէտք է միշտ աղօթել եւ չձանձրանալ» (Ղուկ 18:1): 
 

Մեծ Պահքի հինգերորդ Կիրակին նուիրուած է անձանձրոյթ ա-

ղօթքին: Աղօթքը կրօնի հոգին է, ուղնուծուծն ու կեանքը: 

Աստուած Արարիչն է տիեզերքի եւ Տէրը կեանքի: Իսկ հոգեւոր 

կեանքը եւ աղօթքը գրեթէ նոյնն են, ինչպէս ընտանեկան կեանքը 

եւ սէրը: 

Յիսուս կը պատմէ առակ մը անձանձրոյթ աղօթքի մասին: 

«Քաղաքին մէջ կար  դատաւոր մը, որ «ո՛չ Աստուծմէ կը վախ-

նար եւ ո՛չ ալ մարդոցմէ կ'ամչնար»: Նոյն քաղաքին մէջ կար նա-

եւ աղքատ այրի կին մը, որ զոհ գացած էր անիրաւութեան, ուստի 

ան գրեթէ ամէն օր կու գար դատաւորին դուռը՝ վերջինին 

քարացած խղճմտանքը շարժելու, բայց՝ անօգուտ: Դատաւորը 

գիտէր, որ խեղճ կինը ո՛չ կրնար կաշառք տալ եւ ո՛չ ալ դատա-

րանի «ծախսերը» հոգալ եւ այդ պատճառով սպասաւորներուն կը 

հրամայէ դուրս քշել զայն: Սակայն կինը ունէր ուժեղ զէնք մը, 

որուն հետ անդադար կը ռմբակոծէր դատարանին եւ դատաւո-

րին: Այդ յարատեւութիւնն էր: 

Բարեբախտաբար, այս զէնք մըն է, որ ոչ մէկը մարդուն ձեռքէն 

չի կրնար առնել, եթէ ինք  չյանձնէ: Կինը վճռած էր ձեռքէն 

չկորսնցնել զայն: Դատաւորը, որ լաւ գիտէր ամէն բան իր անձին 

համար օգտագործել, ի վերջոյ, ինքն իրեն ըսաւ. «թէեւ Աստուծմէ  

չեմ վախնար եւ մարդոցմէ ալ չեմ ամչնար, գոնէ օձիքս փորձան-

քէն ազատելու համար այրիին դատը տեսնեմ, որպէսզի այստեղ 

գալով՝ իր թախանձանքներով ինծի նեղութիւն չպատճառէ» (Ղուկ.  

18:1-6): 

Դատաւորը «այս աշխարհի որդի է», որ գիտէ իր գործերը անձ-

նական շահերու համաձայն դասաւորել: Այս անիրաւ դատաւո-

Հոգեւոր Հովիւի Պատգամը  
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րը իր խիղճը կորսնցուցած, նախապատուութիւնը կու տար «յու-

սալի դատերուն», որոնցմէ կրնար դրամ շահիլ: Անոր ձեռքին, 

դատավարութիւնը  միջոց մըն էր դրամ շահելու եւ ո՛չ թէ արդա-

րութիւնը իրականացնելու:  Այս տեսակէտէն ան կը ներկայացնէ 

Աստուծոյ հակառակ կերպարը: 

«Համաշխարհային հանճարներէն մէկը՝ 'Տանթեն, Կիրակի ա-

ռաւօտ մը, պատարագի ամենասրբազան պահուն, երբ հաւա-

տացեալները ծունկի եկած կ'աղօթէին, կը մնայ կանգնած, իր 

հակառակորդներուն ուշադրութիւնը դարձնելով իր վրայ: Արա-

րողութենէն յետոյ անոնք կը մօտենան Կարտինալին եւ կ'ամ-

բաստանեն Տանթէն իբրեւ սրբապիղծ ու անհաւատ: 

-Ով Տանթէ, այս ինչ մեղք գործած ես, որ կը լսեմ քու մասիդ,-  

կ'ըսէ Կարտինալը յուզուած շեշտով: 

Ինձ ամբաստանողները իրաւունք ունին, Սրբազան Տէր, հոգիս 

այնքան վերացած էր աղօթքով, որ ուշադրութիւն չդարձուցի 

մարմինիս շարժումին, կ'երեւի անոնք սրտանց չէին աղօթեր, որ 

կրցան ինծի նայիլ ու հետեւիլ»: 

19-րդ դարու  Կ. Պոլսոյ Պատրիարք Պօղոս Ադրիանուպոլսէցին 

կ'ըսէ. «Ով որ իր խղճմտանքին դէմ կը գործէ, չի կրնար անոր 

խայթոցէն զերծ մնալ, խիղճի խայթը մահուընէ ալ խիստ է. մահը 

մէկ անգամ կը մեռցնէ, իսկ խիղճի խայթը՝ ամէն ժամ…»: 

Յիսուս մեր աղօթքին ուսուցիչն է: Ի՞նչ էր Անոր ամբողջ կեան-

քը, Անոր գործը, եթէ ոչ Աստուծոյ նուիրուած աղօթք մը: Աղօթքով 

սկսած իր գործը անապատին մէջ, աղօթքով շարունակեց եւ անով 

ալ աւարտեց Գէթսեմանիի պարտէզին մէջ: Ան որ աշխատանքէն 

ժամանակ չունէր նոյնիսկ հաց ուտելու, շատ յաճախ 

կ'առանձնանար  աղօթելու համար, որպէսզի նոր ուժ ստացած՝ 

դարձեալ աշխատէր: 

«Աղօթքը կրօնական կեանքի գլխաւոր մասն է: Չկայ կրօն, 

աստուածպաշտութիւն  առանց աղօթքի»,- կ'ըսէ մեր դարուն լու-

սաւոր Կաթողիկոսներէն՝ երջանկայիշատակ Գարեգին Արք. 

Յովսէփեանցը եւ կը շարունակէ. 

«Ինչպէս արցունքը կը թեթեւցնէ մեզ, երբ մեր սիրտին վրայ 

ծանրացած վիշտի խոստովանութիւնը կը կատարենք մեր 

սրտակից բարեկամին, նոյնը եւ աւելիով կը զգանք Աստուծոյ 

առջեւ, որ մեր Հայրն է եւ մեր իսկական բարեկամը: Ջերմեռանդ 

աղօթքի ազդեցութեան տակ մարդկային հոգին ինչպէս ամպ  կը 



 

լեցուի սիրոյ ցօղով, բանաւոր, ծարաւ տունկերու վրայ անձրեւե-

լու համար: Աղօթքը սէր է...»: 

Գրիգոր Աստուածաբանը այսպէս կ'արտայայտուի աղօթքի 

մասին. «Աղօթքը սիրտի գործ է եւ ոչ թէ շրթունքներու: Աստուած 

չի նայիր աղաչողի խօսքերուն, այլ՝ սիրտին, թէ ինչպէս կը պատ-

րաստուի ընդունելու: 

Եկեղեցւոյ մէջ կան մարդիկ, որոնք երկար կ'աղօթեն, բայց աղօ-

թողի վարք չունին, եւ ի՞նչ զարմանալու բան կայ, եթէ այդպիսի 

մարդոց աղօթքները լսելի չըլլան»:  

Առակի բացայայտ թելադրանքը «չձանձրանալն է»: Եթէ ան-

աստուած ու անպատկառ դատաւորը տեղի կու տայ այրի կնոջ 

յարատեւ թախանձանքներուն, ապա Աստուած, որ բարութեան եւ 

արդարութեան մարմնացումն է, ի վերջոյ, չպիտի՞ լսէ Իր ծա-

ռաներուն, որոնք գիշեր-ցերեկ Զինք կը կանչեն: 

Առակին եզրակացնող մասին վերջին տողը կը կնքէ այդ 

Կիրակիին խորհուրդը՝ մատնանշելով այն գլխաւոր պայմանը, 

առանց որուն աղօթքը երբեք իր նպատակին չկրնար ծառայել: Այդ 

գլխաւոր պայմանը հաւատքն է: 

Ամէն տեսակի աղօթք ընդունելի է, ուր ալ որ կատարուի: Սա-

կայն աղօթքի հիմնական վայրը Եկեղեցին է, Աստուծոյ Տունը, ուր 

հաւատացեալները ներշնչումով ու հոգեւոր մթնոլորտի մէջ 

հաւաքական աղօթքով, շարականներու երգեցողութեամբ, Սուրբ 

Պատարագի հոգեպարար կատարումով, հաղորդակից կը դառ-

նան անիմանալի խորհուրդին: 

Մեր Եկեղեցւոյ Հայրերէն՝ Յովհան Մանդակունին  իր ճառերէն 

մէկուն մէջ կ'ըսէ «Եթէ մէկը սիրով լեցուած աղօթէ, Աստուած 

անոր կ'ըսէ. «Ահա այստեղ եմ»: Երբ աղօթողը անկեղծ ու մաքուր 

արտասուքով աղօթէ, երկինքի դռները կը բացուին ու անոր ձայ-

նը կը հասնի Աստուծոյ ականջներուն»:  

 

Իմ խնդրանքս է, որ միշտ աղօթէք եւ մանաւանդ անձանձրոյթ 

կերպով աղօթէք: Աստուած կը լսէ ձեր ձայնը եւ աղօթքի միջոցով 

հոգիի թեթեւութիւն ու խաղաղութիւն կ'ունենաք: Ամէն: 

 

Օրհնութեամբ՝ 

Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեան 

Հոգեւոր հովիւ 



 

 

 

 

      ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
 

 

ԱՂՕԹՔ 

ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

Ով բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, քու առջեւդ իյ-

նալով կ'աղաչենք մեր բոլոր սրտով, եւ գթութիւն կը խընդ-

րենք քեզմէ, ինչպէս որ խոստացար քու ծառաներուդ եւ ը-

սիր թէ՝ «Ամէն ինչ որ խնդրենք Հօրմէ հաւատքով՝ Որդւոյ 

անունով, պիտի տրուի ձեզ»: 

Ով Տէր, նոյն խոստումդ շնորհէ հիմա քեզ հաւատացողնե-

րուս, եւ մեր խնդրուածքն ի բարին կատարէ, քանզի քեզ ա-

պաւինած ենք: Եւ քու առատ ողորմութիւնովդ մխիթարէ 

զմեզ մեր այս կեանքին մէջ, եւ մեզ առաջնորդելով հասցուր 

երկնքի անճառ արքայութեանդ, փառաբանելու եւ պատ-

ւելու համար Ամենասուրբ Երրորդութեանդ. այժմ եւ միշտ 

եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն: 

 
SUPPLICATION 

POUR L’EXAUCEMENT 

DES PRIÈRES 

 

Nous approchant de Toi, Dieu bienfaiteur et très miséricordieux, 

nous te supplions de tout cœur et implorons ta bonté, suivant ce que 

tu as promis à tes serviteurs selon ta parole : ‘’Tout ce que, dans la 

foi, vous demanderez au Père par le Nom du Fils, vous sera 

accordé’’. Maintenant aussi exauce-nous qui croyons en toi et 

accueille nos prières pour le bien, car nous avons confiance en toi. 

Par ton abondante miséricorde, réconforte-nous-en cette vie et fais-

nous parvenir, sous ta conduite, à ton Royaume céleste indicible, 

pour que nous te glorifions et te bénissions, très sainte Trinité, 

maintenant et toujours et pour l’éternité de l’éternité. Amen. 
 

  



 

 

CHURCH: 
Merdikhanian Family, Dr. Arto Demirjian, Mr. Aram Minasyan 

$100, Mr. Nurhan Pestemalcigil $30. 
THE LATE MISAK LEVON BALIAN: 

Mrs. Sonia Kalpakdjian $50 
HOKEHANKISD: 

THE LATE HAIG MISAKYAN: 
Mrs. Meline Arsever $50 

THE LATE TAKUHI SIRINYAN: 
Mr. Agop Sirinyan $200, Mr. & Mrs. Martin & Kaline Ortaaslan - 
Yorgans $150, Mr. & Mrs. Harutyun Seropian $50, Mr. Gazer 

Yapar $40, Mr. Levon Simonyan $30, Mrs. Irma Basmajian $25 
THE LATE MAZLOUMIAN DORAMAJIAN FAMILIES: 

Mr. & Mrs. Pierre & Alice Mazloumian, Mrs. Mary Doramajian $50, 
Mrs. Georgette Manikian $20  

THE LATE ALBERT GHARIBIAN: 
Mrs. Nadine Gharibian $50 

 

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ 
 

Եթէ կ'ուզէք խորապէս ճանչնալ մէկուն, խօսեցէք անոր 

եւ խօսեցէք անոր հետ Աստուծոյ մասին, ու ան իր պաշ-

տամունքի կամ անհաւատութեան միջոցով պիտի 

մատնէ իր հոգեւոր հասակը: Անաստուած ես, ըսել է 

զուրկ ես սրբութեան նուիրումէն, պարտականութեան 

զգացումէն, ըսել է վաղ թէ ուշ դուն պիտի դաւաճանես 

նմաններդ... 

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ 

«Սրտիդ խաղաղութիւնը Աստուծոյ ձայնն է, իսկ սրտիդ 

դատարկութիւնը աշխարհի ձայնն է ...» 

ՍԻՄԷՈՆ ԱԹՈՍԱՑԻ 



 

 

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 

 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 

Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ 
Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը 

Ողբացեալ՝ 

ՏՕՔԹ. ԱՐՄԷՆ ԲԱՐՈՒՆԱԿԻ 
(DR. ARMEN PARUNAK) 
Մահուան տխուր առիթով 

Իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն 
հանգուցեալի բոլոր պարագաներուն, 

աղօթելով առ Աստուած, որ անոր հոգին 
Երկնային Արքայութեան արժանանայ: 

 

 

 

 

 
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։ 

CONSEIL POUR LES MESSES DE REQUIEM  
 

Nous informons les personnes qui désirent faire un  REQUIEM 
à l’intention de leur chers disparus, qu’elles doivent être présentes 
à l’église dès le début de la Sainte  Messe puisque le père évoque 
le nom des défunts dans ses prières cachées pendant la Sainte 
Messe. Il est même préférable de donner le nom des défunts la 
veille en prévenant l’Église ou en contactant le Père. 
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ԿԻՐԱԿԻ, 31 Մարտ 2019 

 
 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Գործադիր Վարչութեան, Յանձնախումբերուն 
եւ Անդամներուն Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի՝ 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նախագահ՝ 
ԼՈՒԻԶ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՍԻՄՈՆԻ 

 (LOUISE MANOOGIAN SIMONE) 
Մահուան 40-ին առիթով 

(Սուրճի սպասարկութիւն Մարի Մանուկեան սրահին մէջ) 
 

 

 
Պր. Վահէ Քէրէսթէճեանի, 

Տ. եւ Տիկ. Նաթալի եւ Փօլ Չամուրեանի եւ զաւակներուն, 
Տ. եւ Տիկ. Սարօ եւ Քրիսթին Քէրէսթէճեանի եւ զաւկին, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 
իրենց  սիրեցեալ կնոջ, մօր եւ մեծ մօր՝ 

ԱՆԻ ՔԷՐԷՍԹԷՃԵԱՆԻ 
(ANI KERESTECIYAN) 

Մահուան առաջին տարելիցին առիթով 
(Սուրճի սպասարկութիւն Վաչէ Յովսէփեան սրահին մէջ): 

 
 
 
 

Տիկ. Սիւզան Գրիգորեանի եւ զաւակներուն՝ Հրակի եւ 
Սէսիլի, եւ համայն Շէկեան եւ Գրիգորեան ընտանիքներու, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ հարազատին՝ 

ՎԱՉԷ ԳՕԶԱՃԵԱՆԻ (VATCHE KOZADJIAN) 
Մահուան 10-րդ տարելիցին առիթով 
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Տ. եւ Տիկ. Պօղոս եւ Սիրվարդ Քիշեանի եւ զաւակներուն, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ եղբօր եւ հօրեղբօր՝ 

ԺԻՐԱՅՐ (ԺԻՐՕ) 
ՔԻՇԵԱՆԻ 

(JIRAIR (JIRO) KICHIAN) 
Մահացած Լիբանան 

Մահուան առաջին տարելիցին առիթով 
ինչպէս նաեւ՝ 

Իրենց սիրեցեալ ծնողաց՝ 

ԳՐԻԳՈՐ ԵՒ ՎԻՔԹՕՐԻԱ 
ՔԻՇԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(KRIKOR & VICTORIA KICHIAN) 
ԵՒ 

ԼԵՒՈՆ ԵՒ ՄԱՐԻ 
ՏԷՔԻՐՄԷՆՃԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(LEVON & MARIE DEKIRMENJIAN) 
Հոգիներուն ի հանգիստ 

Ինչպէս նաեւ՝ 
ՔԻՇԵԱՆ ԵՒ ՏԷՔԻՐՄԷՆՃԵԱՆ 

Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց 
հոգիներուն ի հանգիստ 

 
 
 

Տ. եւ Տիկ. Զարեհ եւ Էլմաս Քիսայի եւ զաւակներուն, 
Պր. Խաչատուր Թօրի եւ զաւկներուն, 

Պր. Մուրատ Թօրի, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

ՎԵՐՔԻՆ ԵԱՆՃԻ ԹՕՐԻ 
(VERKIN YANCI TOR) 
Մահուան 40-ին առիթով 
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«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» 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
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 ա-ղօթքի Սուրբ վայր է։ 
Այնտեղ՝ շարունակ եւ միշտ ԼՌՈՒԹԻՒՆ եւ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ պէտք 
է տիրէ։ 

 

 

OBSERVANCES PARTICULIÈRES À RESPECTER 
 

Nous attirons tout particulièrement Votre attention sur les points 
suivants: 
1) Les fidèles doivent se confesser avant de recevoir la Sainte 
Communion. 
2) Les femmes doivent avoir la tête couverte pour communier. 
3) Chaque fois que nous entrons dans l’Eglise pour assister à une 
cérémonie religieuse, nous devons être attentifs à la dignité de 
notre tenue, à la célébration en cours et éviter de saluer 
ostensiblement nos proches ou nos amis dans ce lieu saint. 
4) Il est rappelé que l’Eglise est un lieu Saint où doivent toujours 
régner le calme et la sérénité.  
Il est instamment demandé aux fidèles qui désirent se saluer, avant 
ou après les cérémonies, de le faire à l’extérieur de ce lieu de 
prières.   
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Website:    www.saintgregory.ca 
 

Սիրելի հաւատացեալներ, 
Հաճոյքով կը տեղեկացնենք Ձեզի, 

թէ յետայսու կարելի է այցելել Եկեղեցւոյ 
Կայքէջը - Website www.saintgregory.ca 

Ուր կարելի է գտնել Եկեղեցւոյ յայտարարութիւնները 
եւ ձեռնարկները: 

Կատարել Ձեր սրտաբուխ նուիրատւութիւնները 
եւ օգտուիլ ընձեռուած այլ կարելիութիւններէն 

համացանցային դրութեամբ: 
Շնորհակալութիւն Ձեր աջակցութեան համար: 

 

Chers Paroissiens, 
Nous avons le plaisir de vous informer 

de la récente mise à jour de notre 
Site: www.saintgregory.ca 

Ou vous trouvez les dernières nouvelles des activités 
et des événements. 

Nous remercions de votre soutien! 
 

Dear Parishioners, 
We are glad to inform you our Church’s newly developed 

Website: www.saintgregory.ca 
where you will read the latest church news and events, 

meanwhile you can also make your online church donations 
and benefiting from other possibilities of our Website. 

Thank you for your support! 
  

 

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. 
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