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2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 6.16-7.1 

16 եւ ի՞նչ համաձայնութիւն ունի Աստուծոյ տաճարը 
կուռքերուն հետ, որովհետեւ դուք ապրող Աստուծոյ տաճարն 
էք՝ ինչպէս Աստուած ըսաւ. «Անոնց մէջ պիտի բնակիմ եւ 
անոնց մէջ պիտի շրջիմ. անոնց Աստուած պիտի ըլլամ ու 
անոնք ինծի ժողովուրդ պիտի ըլլան: 17 Ուստի ելէ՛ք անոնց 
մէջէն եւ զատուեցէ՛ք,- կ՚ըսէ Տէրը:- Անմաքուր բանի մի՛ 
դպչիք, 18 ու ես պիտի ընդունիմ ձեզ. ես Հայր պիտի ըլլամ 
ձեզի, ու դուք՝ իմ որդիներս եւ աղջիկներս պիտի ըլլաք,- կ՚ըսէ 
Ամենակալ Տէրը»: 

7.1 Ուրեմն, սիրելինե՛ր, այս խոստումները ունենալով՝ 
մաքրե՛նք մենք մեզ մարմինի ու հոգիի ամէն տեսակ 
պղծութենէ, եւ կատարելագործե՛նք սրբացումը Աստուծոյ 
վախով: 

 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 1.39-56 

39 Այդ օրերը Մարիամ կանգնեցաւ, փութալով գնաց 
լեռնակողմը՝ Յուդայի մէկ քաղաքը, 40 մտաւ Զաքարիայի 
տունը եւ բարեւեց Եղիսաբէթը: 41 Երբ Եղիսաբէթ լսեց 
Մարիամի բարեւը, երախան խայտաց անոր որովայնին մէջ. 
իսկ Եղիսաբէթ լեցուեցաւ Սուրբ Հոգիով, 42 ու բարձրաձայն 
գոչելով ըսաւ. «Դուն օրհնեա՜լ ես կիներուն մէջ, եւ օրհնեա՜լ է 
որովայնիդ պտուղը: 43 Այս ի՞նչպէս եղաւ, որ իմ Տէրոջս մայրը 
եկաւ ինծի. 44 որովհետեւ ահա՛ երբ քու բարեւիդ ձայնը 
հասաւ ականջիս, երախան ցնծութենէն խայտաց որովայնիս 
մէջ: 45 Երանի՜ անոր՝ որ հաւատացած է, որովհետեւ՝՝ պիտի 
կատարուին այն բաները՝ որոնք Տէրոջմէն ըսուեցան իրեն»: 
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46 Մարիամ ըսաւ. «Իմ անձս կը մեծարէ Տէրը, 47 եւ իմ հոգիս 
ցնծաց իմ Փրկիչ Աստուծմովս, 48 քանի որ նայեցաւ իր 
աղախինին նուաստութեան. արդարեւ ահա՛ ասկէ ետք՝ բոլոր 
սերունդները երանելի պիտի կոչեն զիս, 49 որովհետեւ Հզօրը 
մեծամեծ բաներ ըրաւ ինծի: Անոր անունը սուրբ է, 50 եւ անոր 
ողորմութիւնը իրմէ վախցողներուն վրայ է՝ սերունդէ 
սերունդ: 51 Իր բազուկով զօրութիւն ցոյց տուաւ, ցրուեց 
ամբարտաւանները իրենց սիրտին երեւակայութեամբ: 52 
Զօրաւորները իջեցուց իրենց գահերէն, ու բարձրացուց 
նուաստները: 53 Անօթիները լիացուց բարիքներով, եւ 
պարապ ճամբեց հարուստները: 54 Օգնութեան հասաւ իր 
Իսրայէլ ծառային, յիշելով իր ողորմութիւնը 55 ինչպէս ինք 
խոստացած էր մեր հայրերուն - Աբրահամի եւ անոր զարմին 
հանդէպ՝ յաւիտեան»: 56 Մարիամ անոր քով մնաց՝ գրեթէ 
երեք ամիս, ապա վերադարձաւ իր տունը: 

2 Corinthiens 6.16-7.1 

16 Et quelle convenance y a-t-il du Temple de Dieu avec les idoles? 
car vous êtes le Temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit : 
j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai; et je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. 17 C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, 
et vous en séparez, dit le Seigneur; et ne touchez à aucune chose 
souillée et je vous recevrai; 18 Et je vous serai pour père, et vous 
me serez pour fils et pour filles, dit le Seigneur Tout-puissant. 
 
7.1 Or donc [mes] bien-aimés, puisque nous avons de telles 
promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de 
l'esprit perfectionnant la sanctification en la crainte de Dieu. 
 

Luc 1.39-56 

39 Or en ces jours-là Marie se leva, et s'en alla en hâte au pays des 

montagnes dans une ville de Juda. 40 Et elle entra dans la maison 

de Zacharie, et salua Elisabeth. 41 Et il arriva qu'aussitôt 

qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant 

tressaillit en son ventre, et Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit. 
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42 Et elle s'écria à haute voix, et dit : tu es bénie entre les femmes, 

et béni [est] le fruit de ton ventre. 43 Et d'où me vient ceci, que la 

mère de mon Seigneur vienne vers moi? 44 Car voici, dès que la 

voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a 

tressailli de joie en mon ventre. 45 Or bienheureuse est celle qui 

a cru : car les choses qui lui ont été dites par le Seigneur, auront 

[leur] accomplissement. 46 Alors Marie dit : Mon âme magnifie le 

Seigneur;  

47 Et mon esprit s'est égayé en Dieu, qui est mon Sauveur. 48 Car 

il a regardé la bassesse de sa servante; voici, certes désormais tous 

les âges me diront bienheureuse. 49 Car le Puissant m'a fait de 

grandes choses, et son Nom est Saint.  

50 Et sa miséricorde est de génération en génération en faveur de 

ceux qui le craignent.  

51 Il a puissamment opéré par son bras; il a dissipé les desseins 

que les orgueilleux formaient dans leurs cœurs. 52 Il a renversé de 

dessus leurs trônes les puissants, et il a élevé les petits. 53 Il a 

rempli de biens ceux qui avaient faim; il a renvoyé les riches vides. 

54 Il a pris en sa protection Israël, son serviteur, pour se souvenir 

de sa miséricorde; 55 (Selon qu'il [en] a parlé à nos pères, [savoir] 

à Abraham et à sa postérité) à jamais. 56 Et Marie demeura avec 

elle environ trois mois, puis elle s'en retourna en sa maison. 
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ՏՕՆԵՐ 

Երեքշաբթի – 24 Օգոստոս  2021  
Ս. Յովակիմի Եւ Աննայի՝ Ս. Աստուածածնի 
Ծնողներու Եւ Իւղաբեր Կանանց Յիշատակութեան 
Օր 
Սուրբ Յովակիմի եւ Աննայի 
անունները անմիջապէս կը 
կապուին Յիսուսի հետ` 
ըլլաով Աստուածամօր 
ծնողները: Ըստ 
աւանդութեան՝ բարեպաշտ 
եւ մեծահարուստ 
Յովակիմը Դաւիթի ցեղէն 
էր` թագաւորական 
ընտանիքէ, իսկ Աննան` քահանայական ընտանիքէ: Օր մը, 
տաճարին մէջ ընծայ մատուցելու ընթացքին, քահանան 
Յովակիմին կը պատուիրէ  վերջաւորութեան կանգնիլ, քանի 
որ ան անզաւակ էր: Ասկէ վշտացած` Յովակիմը դուրս կը 
վազէ եւ անմիջապէս լեռ կը բարձրանայ` երդում ընելով  
չիջնել այնտեղէն մինչեւ Աստուծոյ այցելութիւնը: Անոր 
օրինակով Աննան ալ տան մէջ կ՞աղօթէր եւ 
ապաշխարութեան կը նուիրուի: Եւ օր մը, երբ Աննան 
պարտէզին մէջ կը տեսնէ իրենց ձագերուն հետ խաղցող 
թռչունները, կը տխրի եւ կու լայ, քանզի ինքը զրկուած էր 
մայրանալու շնորհքէն: Այդ պահուն կը յայտնուի Աստուծոյ 
հրեշտակը եւ կ'աւետէ, որ զաւակ պիտի ունենայ, որուն  
երանի պիտի տան բոլոր ազգերը: Նոյն տեսիլքը կ'երեւի 
նաեւ՝ Յովակիմին, որ ուրախութենէն  կը սկսի ողորմութիւն 
բաժնել աղքատներուն: Աննան կը յղիանայ, եւ ծնուած 
հրեշտականման մանկան կ'անուանեն Մարիամ, որ կը 
նշանակէ լուսաւորեալ: Իւղաբեր կանայք Յիսուսի 
չարչարանքներուն, թաղման եւ խաչելութեան 
ականատեսներն են: Անոնք Տիրոջ Յարութեան առաջին 
աւետաբերներն են: Իւղաբեր կանայք Քրիստոսին 
հետեւեցան Իր ողջ երկրային առաքելութեան իրագործման 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj936TJhOHVAhUb3YMKHURgCa8QjRwIBw&url=http://www.catholicnewsagency.com/news/sts.-joachim-and-anne-parents-of-the-virgin-mary-honored-july-26/&psig=AFQjCNEVUA0I-pG2E_T2rooe_0DY9-GoDg&ust=1503154373622401


 

ընթացքին: Եկեղեցւոյ կողմէ անոնք կը կոչուին «Իւղաբեր», 
որովհետև Միաշաբթի (Կիրակի) առաւօտ գերեզման գացին` 
Յիսուսի մարմինը իրենց պատրաստած անուշահոտ իւղերով 
օծելու: Իրենց անձնուիրութեան շնորհիւ անոնք առաջինը 
տեսան Յարուցեալ Փրկիչին եւ այդ մասին յայտնեցին 
առաքեալներուն: Անոնք նաեւ՝ խմբովին ներկայ էին 
Վերնատան` Հոգեգալուստին եւ առաքեալներուն հետ 
ստացան Սուրբ Հոգիին շնորհները: 

 

Հինգշաբթի, 26 Օգոստոսի 2021  
Սուրբ Երեմեայ Մարգարէի Յիշատակութեան Օր 
Երեմիա մարգարէն Աստուածաշունչի չորս մեծ 

մարգարէներէն է: Անոր մասին, համեմատաբար աւելի շատ 

վաւերական տեղեկութիւններ կան: Ծնած է Ն.Ք. 650-ական 

թուականներուն, Երուսաղէմէն ոչ շատ հեռու գտնուող 

Անաթովթ գիւղը: Անոր հայրը` Քեղկիան, քահանայ էր: 

Երեմիան քարոզած եւ ապրած է Երուսաղէմի մէջ: 

Երիտասարդ տարիքէն Աստուծոյ կողմէ կանչուած ըլլալով` 

ողջ սիրտով ծառայած է իր մարգարէական կոչման` 

հրաժարելով ընտանիք կազմելէն եւ կեանքի բոլոր 

վայելքներէն: Կռապաշտութեան եւ ընկերային անարդար-

ութեան մէջ ինկած ժողովուրդը չէր ըմբռներ անոր ազնիւ 

մղումները, մինչդեռ ան կը մարգարէանար Երուսաղէմի ու 

Տաճարի կործանման մասին: Իր ազգի անդառնալի 

մոլորուած ընթացքին պատճառով ան անընդմէջ ճշմարիտ 

աստուածպաշտութիւն կը քարոզէր, որպէսզի մարդիկ 

փոխեն իրենց ընթացքը, իրարու հետ արդար եւ ուղիղ 

ապրին. օտարականին, որբին եւ այրիին չհարստահարեն, 

արդար եւ անմեղ արիւն չթափեն, օտար աստուածներու 

ետեւէն չերթան` ի կործանում իրենց անձերուն (Երեմ. 7:1-6 

հմմտ. 5:25-29): 
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Holidays  
Tuesday, August 24, 2021 
Commemoration of Sts. Joachim and Anna, Parents of 
the Holy Mother of God, and Oil-Bringing Women 
The names of St. Joachim (Jehoiakim) and Anna are closely 

related to Jesus, as they are the parents of the Holy Mother of 

God. 

According to the tradition, wealthy Joachim was a descendant of 

King David, and Anna was the daughter of a priest. One day, 

when performing a service in the cathedral, the priest tells 

Joachim to stand in the end, as he had no son. Becoming upset, 

Joachim comes out of the Cathedral and immediately climbs up 

the mountains, vowing not to descend the mountain until the 

visit of God. Following his example, Anna, staying at home, 

devotes herself to prayer and repentance. And once, when Anna 

sees in the garden the birds playing with their nestlings, 

becomes sad and cries, as she wasn’t granted the grace of being 

a mother. Just at that moment the Angel of God visits Anna, 

telling her that God will be granting her a son who will be the 

mother of the Savior of the world. Joachim also has the same 

vision and becoming very happy, gives alms to the poor. The 

parents decide to devote the baby to the Church. The baby is 

named Mary, which means “Illuminated”. 

The oil-bringing women are the witnesses of Christ’s torments. 

They are the first to give the good tidings of the Resurrection of 

our Lord. The Oil-Bringing women followed Christ during all the 

time of realizing His earthly mission. The church calls them “Oil-

Bringing Women” as on Sunday, in the morning, they hurried to 

the tomb to anoint the body of Jesus by the aromatic oils 

prepared by themselves. 

Thanks to their devoutness they were first to see the Rosen God 

and told about it the Apostles. They were in the upstairs during 



 

Pentecost and together with the Apostles received the graces of 

the Holy Spirit. 

The Armenian Apostolic Church commemorates the memory of 

St. Joachim and Anna together with the oil-Bringing Women. 

 
Thursday, August 26, 2021 
Commemoration of the Prophet Jeremiah  
Prophet Jeremiah is one of the 
four Major Prophets of the Old 

Testament. In comparison with 
other persons and saints of the 
Holy Bible, there is much more 
and rather trustworthy 
information about the Prophet 
Jeremiah. 
The Prophet Jeremiah lived during 

the latter part of the seventh 

century and the first part of the sixth century B. C. He was the 

son of Hilkiah, one of the priests of the town Anathoth not far 

from Jerusalem. He lived and preached in Jerusalem. Feeling the 

calling to serve God he has devoutly served refusing to marry 

and have his own family. The people, being idolatrous and 

experiencing social difficulties and unfairness, could not 

understand his honest motives. As the result of such attitude the 

Prophet Jeremiah prophesizes the fall of Jerusalem and the 

destruction of Temple. Witnessing his nation’s idolatry and sin, 

he continuously preaches equality and true faith in God, exhorts 

them to change the way they are living and to be fair in their 

treatment of one another, to stop taking advantage of aliens, 

orphans and widows, to stop killing innocent people in this land, 

to stop worshipping other gods, for that will destroy them (The 

Book of Jeremiah, 7: 1-6 compare with 5:25-28). 

 



 

         ԿԻՐԱԿԻ, 22 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021 
       OFFICE DE REQUIEM                 
 Dimanche, Le 22 Août 2021      

      
        Տօքթ. Հրայր եւ Տիկ. Մանուշ Տէր Գէորգեանի, 

        Տ. եւ Տիկ. Արա եւ Անի Տէր Գէորգեանի, 
       հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

     իրենց սիրեցեալ մօր՝ 
 ԳՈՀԱՐ ՏԷՐ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ 
  (KOHAR DERKEVORKIAN) 

 մահուան 23-րդ տարելիցին առիթով 
  Իրենց սիրեցեալ հօր՝ 

 ՏՕՔԹ. ԳՐԻԳՈՐ 
  ՏԷՐ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ 

  (DR. KRIKOR DERKEVORKIAN) 
մահուան 38-րդ տարելիցին առիթով 

Իրենց սիրեցեալ մեծ մօր՝ 
ՓԱՌԻԿ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆԻ 

(PARIG DIKRANIAN) 
մահուան 48-րդ տարելիցին առիթով 

ինչպէս նաեւ՝ 
իրենց սիրեցեալ հօրեղբօր զաւկին՝ 

ՆՈՐԱՅՐ (ՊՕՊ) 
ՏԷՐ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ 

(NORAIR (BOB) DERKEVORKIAN) 
մահուան 16-րդ տարելիցին առիթով : 

 
 
   

Տօքթ. եւ Տիկ. Հրայր եւ Մանուշ Տէր Գէորգեանի, 
       Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կը     

       խնդրեն իրենց սիրեցեալ մօր՝  
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԱՆԿԱԼԱԹԵԱՆԻ 
 (DIKRANOUHIE ANGALATIAN) 

մահուան 7-րդ տարելիցին առիթով 
Իրենց սիրեցեալ եղբօր՝ 
ՅԱԿՈԲ ԱՆԿԱԼԱԹԵԱՆԻ 
 (HAGOP ANGALADIAN) 



 

մահուան 12-րդ տարելիցին առիթով 
Իրենց սիրեցեալ մօրաքրոջ՝ 
ՌԵՊԷՔՔԱ ՊՈՅԱՃԵԱՆԻ 
 (REBECCA BOYADJIAN) 

մահուան 13-րդ տարելիցին առիթով 
Իրենց սիրեցեալ հօր՝ 

ՕՆՆԻԿ ԱՆԿԱԼԱԹԵԱՆԻ 
 (ONNIK ANGALATIAN) 

Մահուան 16-րդ տարելիցին առիթով 
Ինչպէս նաեւ՝ 

ԱՆԿԱԼԱԹԵԱՆ ԵՒ ՊՈՅԱՃԵԱՆ 
(ANGALATIAN & BOYADJIAN) 

գերդաստաններու համայն ննջեցելոց  
հոգիներուն ի հանգիստ : 

 
 
 

Պրն. Սուրէն Շիշմանեան եւ ընտանիք 
Տիկ. Ալին Շիշմանեան Իւնի եւ ընտանիք 

Տիկ. Թանիա Շիշմանեան Խարաթեան եւ ընտանիք 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  

իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝  
ԱՆԱՀԻՏ ՇԻՇՄԱՆԵԱՆԻ 
(ANAHID CHICHMANIAN) 

մահուան 6-րդ տարելիցին առիթով: 
 
 
 
Տ. Եւ Տիկ. Անթընի Լէյլէքեան եւ ընտանիք 

Եւ համայն Մուրատեան ընտանիք 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  

իրենց սիրեցեալ հօր, մեծ հօր եւ ազգականին՝  
Նորոգ հանգուցեալ 
ՀՐԱՆԴ ԼԷՅԼԷՔԵԱՆԻ 
(HRANT LEYLEKIAN) 

մահացած  
(Լոս-Անճելոս, Գալիֆորնիա) 

հոգւոյն ի հանգիստ: 
 
 
 
 

Պրն. Սեդրակ Տագէսեան 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ 



 

իր սիրեցեալ բարեկամին՝  
ԺՈՐԺ ՔԱՐԱՄԻ 

(GEORGE KARAM) 
մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով: 

 
 
 

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

Տ. Եւ Տիկ. Նազարէթ եւ Անի Սահակեան եւ զաւակները 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր՝  
  ՀԱՅԿ ԳԱԶԱՆԻ 
  (HAYK KAZAN) 

hոգւոյն ի հանգիստ: 
Ինչպէս նաեւ՝ 

ԳԱԶԱՆ, ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ ԵՒ ՏԻՆԿՈՅԵԱՆ 
(KAZAN, ASATURYAN, & DINGOYAN) 

գերդաստաններու համայն ննջեցելոս  
հոգիներուն ի հանգիստ: 

 
   
 

Պրն. Մկրտիչ Սահակեան 
Տ. Եւ Տիկ. Սթիւ Սահակեան 
Տ. եւ Տիկ. Ալեքս Սահակեան 

Տ. Եւ Տիկ. Նազարէթ եւ Անի Սահակեան եւ զաւակները 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

իրենց սիրեցեալ կնոջ եւ մօր՝  
ՄԷՐԻ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ 
  (MERY SAHAKIAN) 

մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 

 
  



 

   Տիկ. Ալիս Համալեան 
      հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ 

 իր սիրեցեալ քրոջ՝  
 ՄԱՐԻՆԱ  

 ՀԱՄԱԼԵԱՆ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԻ 
    (MARINA HAMALIAN MELKONIAN) 

(մահացած Լիբանան) 
 մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 

 

 

Շաբթուայ խորհրդածութիւններ 
Երջանիկ է այն մարդը, որ առաքինի կեանք կը վարէ, 

մարմնական փորձութիւններու եւ ունեցուածքի կորուստին 

համար չի տխրիր: 

Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայ 

Փիլիսոփայութիւնը գիտութիւն է  ոչ թէ մասնաւոր իրերու 

մասին, որոնք հոսման եւ ծորման մէջ կը գտնուին, այլ 

ընդհանուրին մասին, որ չի փոփոխուիր եւ միշտ կը մնայ 

նոյնը: 

Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայ 

Blessed is that man who leads a virtual life, who does not grieve 

over the physical trials and loss of possessions. 

David Anhaght Philosopher 

Philosophy is the science and not about particular things, which will be 

found in the flowing and pouring processes, but as well about the 

general that does not change and always remains the same. 

David Anhaght Philosopher 



 

  



 

Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր ՏաճարSaint Gregory the 

Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, QC Donations of August 2021 have been received 

with great appreciation. 

 CHURCH: 
Mr. Raci Frank Altan $500 

Mr. & Mrs. Levon Senoglu $500 
Mr. & Mrs. Nerses & Rachel Doramajian $100 

Miss Hermine Mekhgeavakian $100 
Mr. Berdge Manoukian $100 

Mrs. Astrid Kalinian $20 
 

RENOVATION FUND: 
Mrs. Silva Ferah $300 

 

ALTAR FLOWERS: 
Mrs. Houry Manougian Bedrossian $60 

 

FOR A VOW: 
Mr. & Mrs. Hovsep & Mary Doramajian $50 

 

 FEAST OF ASDVATZATZIN: 
Mr. & Mrs. Hovsep & Mary Doramajian $50 
Mr. & Mrs. Kevork & Maral Partamian $50 

                                         
   FEAST OF ASDVATZAIN: 

GRAPES BLESSING: 

Mr. & Mrs. Avedis & Suzan Atamian $200 
Mrs. Mannik Ortainceyan $100 

Mr. & Mrs. Krikor & Rosa Dikranian $50 
Mr. & Mrs. Herman & Takuhi Odabasciyan $50 

Mr. & Mrs. Arsak & Diana Torudag $50 
Mrs. Kohar Topalian $50 
Mr. Levon Simonyan $50 

 Mrs. Sossie Naccashian $30 
Mr. Hovig Parseghian $25 

Miss Takouhie Agazarian $20 
 

   FEAST OF ASDVATZATZIN - MERELOTZ: 

THE LATE SARKIS & RAFFI SOUVALIAN: 

   Mrs. Sona Souvalian $50 

Mrs. Maria Souvalian $50 

 THE LATE RAFFI JIKERIAN: 

   Mr. & Mrs. Varoujan & Silva Mangassarian $50 

 THE LATE VAHE PHILIBOSSIAN: 



 

Mrs. Alice Hamalian $50 

THE LATE SHAHEN HAKHVERTYAN: 

Mrs. Luba Hakhvertyan $30 

THE LATE KURKCIYAN & APKARYAN FAMILIES: 

Mrs. Seta Kurkciyan $20 

 

HOKEHANKISD (Requiem Services) 

IN MEMORY OF: 

THE LATE GEORGE KARAM: 

 Mr. Setrak Dakessian $40 

  THE LATE ARA ZAFIRIAN: 

 Mrs. Viviane Agia Zafirian $50 

 THE LATE BABOYAN & EMIRIAN FAMILIES: 

 Baboyan Family $40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  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: 

    Thanks for your donation! 

 Այս շաբթուայ  

Ս. Սեղանի ծաղիկները   

   կը հովանաւորէ՝ 

   ՊՐՆ. ՎԱՆԴ ԹԱՇՃԵԱՆ 

 The Altar Flowers  

of this week 

    sponsored by: 

 MR. VANT TASHDJIAN 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 


