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ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ 
ԿՈՐՆԹԱՑՆԵՐՈՒՆ ԳՐՈՒԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ 13.11-14.5 

11Երբ մանուկ էի, մանուկի պէս կը խօսէի, մանուկի պէս կը մտածէի, 

մանուկի կարծիք ունէի. բայց երբ այր մարդ եղայ, մանկական 

բաները մէկ կողմ դրի: 12Հիմա կը տեսնենք հայելիի մը մէջէն՝ աղօտ 

կերպով, բայց այն ատեն՝ պիտի տեսնենք երես առ երես: Հիմա ես 

մասա՛մբ կը ճանչնամ, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ այնպէս՝ 

ինչպէս ես ճանչցուած եմ: 13Իսկ հիմա սա՛ երեքը կը մնան՝ 

հաւատքը, յոյսը, սէրը. բայց սէ՛րն է ասոնց մեծագոյնը: 14.1Սիրո՛յ 

հետամուտ եղէք, ու նախանձախնդի՛ր եղէք հոգեւոր պարգեւներու, 

մա՛նաւանդ՝ մարգար-էանալու: 2Որովհետեւ ա՛ն որ կը խօսի 

անծանօթ լեզուով, կը խօսի ո՛չ թէ մարդոց՝ հապա Աստուծոյ, քանի 

որ ո՛չ մէկը կը հասկնայ զինք. սակայն ան խորհուրդներ 

կ՚արտայայտէ հոգիով: 3Իսկ ա՛ն որ կը մարգարէանայ, կը խօսի 

մարդո՛ց՝ շինութիւն, յորդոր եւ սփոփանք տալու: 4Ա՛ն որ անծանօթ 

լեզուով կը խօսի՝ ինքզի՛նք կը շինէ. բայց ա՛ն որ կը մարգարէանայ՝ 

եկեղեցի՛ն կը շինէ: 5Կ՚ուզեմ որ դուք բոլորդ լեզուներ խօսիք, 

մա՛նաւանդ՝ մարգարէանաք. որովհետեւ ա՛ն որ կը մարգարէանայ, 

աւելի մեծ է քան ա՛ն որ լեզուներ կը խօսի, բացի եթէ ինք թարգմանէ՝ 

որպէսզի եկեղեցին շինութիւն ստանայ: 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ  2.1-12 

1Դարձեալ Կափառնայում մտաւ քանի մը օր ետք, եւ լսուեցաւ թէ ան 
տան մը մէջ է: 2Իսկոյն շատ մարդիկ հաւաքուեցան, այնքան՝ որ ա՛լ 
տեղ չկար, ո՛չ իսկ դրան շուրջ, ու կը քարոզէր անոնց Աստուծոյ 
խօսքը:  
3Մարդիկ եկան իրեն՝ բերելով չորս հոգիով փոխադրուած 
անդամալոյծ մը. 4բայց տեսնելով որ բազմութենէն չէին կրնար 
մօտենալ անոր, քակեցին տան տանիքը՝ ուր կը գտնուէր Յիսուս, ու 
ծակ մը բանալով՝ վար իջեցուցին մահիճը, որուն վրայ պառկած էր 
անդամալոյծը: 5Յիսուս տեսնելով անոնց հաւատքը՝ ըսաւ 
անդամալոյծին. «Որդեա՛կ, մեղքերդ ներուած են քեզի»: 6Քանի մը 

https://biblehub.com/multi/1_corinthians/13-11.htm
https://biblehub.com/multi/1_corinthians/13-12.htm
https://biblehub.com/multi/1_corinthians/13-13.htm
https://biblehub.com/multi/1_corinthians/14-1.htm
https://biblehub.com/multi/1_corinthians/14-2.htm
https://biblehub.com/multi/1_corinthians/14-3.htm
https://biblehub.com/multi/1_corinthians/14-4.htm
https://biblehub.com/multi/1_corinthians/14-5.htm
http://biblehub.com/mark/2-1.htm
http://biblehub.com/mark/2-2.htm
http://biblehub.com/mark/2-3.htm
http://biblehub.com/mark/2-4.htm
http://biblehub.com/mark/2-5.htm
http://biblehub.com/mark/2-6.htm
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դպիրներ, որ հոն նստած էին, իրենց սիրտերուն մէջ կը մտածէին. 
7«Ինչո՞ւ այս մարդը կ՚ըսէ այսպիսի հայհոյութիւններ. ո՞վ կրնայ 
մեղքերը ներել՝ բացի Աստուծմէ՝՝»: 8Յիսուս իսկոյն ըմբռնելով իր 
հոգիին մէջ՝ որ անոնք այդպէս կը մտածեն իրենք իրենց մէջ, ըսաւ 
անոնց. «Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք ձեր սիրտերուն մէջ: 9Ո՞րը աւելի 
դիւրին է, “մեղքերդ ներուած են քեզի” ըսե՞լը անդամալոյծին, թէ՝ 
“ոտքի՛ ելիր, ա՛ռ մահիճդ ու քալէ՛” ըսելը: 10Բայց որպէսզի գիտնաք 
թէ մարդու Որդին իշխանութիւն ունի երկրի վրայ մեղքերը ներելու, 
(ըսաւ անդամալոյծին.) 11“Քեզի՛ կ՚ըսեմ. "Ոտքի՛ ելիր, ա՛ռ մահիճդ ու 
գնա՛ տունդ"”»: 12Ան ալ իսկոյն ոտքի ելաւ, եւ առնելով իր մահիճը՝ 
դուրս ելաւ բոլորին առջեւէն, այնպէս որ բոլորը զմայլեցան, 
փառաբանեցին Աստուած ու ըսին. «Այսպիսի բան ամե՛նեւին տեսած 
չէինք»: 

1 Corinthiens 13.11-14.5 

11Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un 

enfant, je pensais comme un enfant; mais quand je suis devenu homme, 

j'ai aboli ce qui était de l'enfance. 12Car nous voyons maintenant par un 

miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face; maintenant je 

connais en partie, mais alors je connaîtrai selon que j'ai été aussi connu. 

13Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, et la 

charité; mais la plus excellente de ces [vertus] c'est la charité. 

14.1Recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais 

surtout de prophétiser. 2Parce que celui qui parle une Langue [inconnue], 

ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, et les 

mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. 3Mais celui qui prophétise, 

édifie, exhorte et console les hommes [qui l'entendent]. 4Celui qui parle 

une Langue [inconnue], s'édifie lui-même; mais celui qui prophétise, 

édifie l'Eglise. 5Je désire bien que vous parliez tous [diverses] Langues, 

mais beaucoup plus que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est 

plus grand que celui qui parle [diverses] Langues, si ce n'est qu'il 

interprète, afin que l'Eglise en reçoive de l'édification. 

Marc 2.1-12 

1Quelques jours après il revint à Capernaüm; et on ouït dire qu'il était 

dans la maison. 2Et aussitôt il s'y assembla beaucoup de gens, tellement 

que l'espace même d'auprès de la porte ne les pouvait contenir, et il leur 

http://biblehub.com/mark/2-7.htm
http://biblehub.com/mark/2-8.htm
http://biblehub.com/mark/2-9.htm
http://biblehub.com/mark/2-10.htm
http://biblehub.com/mark/2-11.htm
http://biblehub.com/mark/2-12.htm
https://saintebible.com/1_corinthians/13-11.htm
https://saintebible.com/1_corinthians/13-12.htm
https://saintebible.com/1_corinthians/13-13.htm
https://saintebible.com/1_corinthians/14-1.htm
https://saintebible.com/1_corinthians/14-2.htm
https://saintebible.com/1_corinthians/14-3.htm
https://saintebible.com/1_corinthians/14-4.htm
https://saintebible.com/1_corinthians/14-5.htm
https://saintebible.com/mark/2-1.htm
https://saintebible.com/mark/2-2.htm
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annonçait la parole. 3Et [quelques-uns] vinrent à lui, portant un 

paralytique, qui était soutenu par quatre personnes. 4Mais parce qu'ils 

ne pouvaient approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit 

du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit dans lequel 

le paralytique était couché. 5Et Jésus ayant vu leur foi, dit au paralytique 

: mon fils, tes péchés te sont pardonnés. 6Et quelques Scribes qui étaient 

là assis, raisonnaient ainsi en eux-mêmes : 7Pourquoi celui-ci prononce-t-

il ainsi des blasphèmes? qui est-ce qui peut pardonner les péchés, que 

Dieu seul? 8Et Jésus ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils 

raisonnaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit : pourquoi faites-vous ces 

raisonnements dans vos cœurs? 9Car lequel est le plus aisé, ou de dire au 

paralytique : tes péchés te sont pardonnés; ou de lui dire : lève-toi, et 

charge ton petit lit, et marche? 10Mais afin que vous sachiez que le Fils 

de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au 

paralytique : 11Je te dis : lève-toi, et charge ton petit lit, et t'en va en ta 

maison. 12Et il se leva aussitôt, et ayant chargé son petit lit, il sortit en la 

présence de tous; de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent 

Dieu, en disant : nous ne vîmes jamais une telle chose. 

Տօներ 

Շաբաթ, 7 Օգոստոս 2021 

Եփեսոսի   Ս.  Ժողովի   200 Հայրապետներու    
Յիշատակութեան   Օր  
Եփեսոսի Ժողովը տեղի ունեցած է 431 թուականին Թէոդոսիոս  
Փոքր կայսրի օրերուն, 200 հայրերու մասնակցութեամբ, որոնք 
հաւաքուած էին՝ քննելու Կ. Պոլսոյ Պատրիարք Նեստորի սխալ ուսմունքը: 
Այս ուսմունքին համաձայն՝ Յիսուս Քրիստոսի մէջ գոյութիւն ունէին 2 
անկախ, մէկը միւսին հակադիր բնութիւններ՝ աստուածային եւ 
մարդկային: Նեստորը կը քարոզէր, որ Քրիստոս ծնած է որպէս հասարակ 
մարդ, ապա Աստուածութիւնը բնակած է անոր անձին մէջ, հետեւաբար Ս. 
Կոյս Մարիամը ոչ թէ Աստուածածին է, այլ մարդածին: Եփէսոսի Ժողովը կը 
դատապարտէ Նեստորի վարդապետութիւնը եւ կ’ընդունի Ս. Կիւրեղ 
Ալեքսանդրացիին ուսմունքը որպէս ուղղափառ դաւանութիւն, որուն 
համաձայն Քրիստոսի աստուածային եւ մարդկային բնութիւնները 
գոյութիւն չունին առանձին-առանձին, այլ միաւորուած են անշփոթ, 
անխառն կերպով. մէկ Տէր, մէկ Յիսուս, մէկ դէմք եւ միացեալ 
ասուածամարդկային բնութիւն: Ս. Մարիամը ոչ թէ մարդածին է, այլ 

https://saintebible.com/mark/2-3.htm
https://saintebible.com/mark/2-4.htm
https://saintebible.com/mark/2-5.htm
https://saintebible.com/mark/2-6.htm
https://saintebible.com/mark/2-7.htm
https://saintebible.com/mark/2-8.htm
https://saintebible.com/mark/2-9.htm
https://saintebible.com/mark/2-10.htm
https://saintebible.com/mark/2-11.htm
https://saintebible.com/mark/2-12.htm
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Աստուածածին, քանի որ ան ծնեցուց Աստուծոյ Որդին: Կը հռչակուի Ս. 
Կիւրեղ Ալեքսանդրացիի «Մի է բնութիւն բանին մարմնացելոյ» բանաձեւը: 
Հայ Եկեղեցին մասնակցած չէ այս տիեզերական ժողովին, սակայն 
նախորդ տիեզերական ժողովներուն հետ ընդունած է անոր որոշումներն 
ու տիեզերական հեղինակութիւնը: 
 
Կիրակի, Օգոստոս 8, 2021թ.  
Բարեկենդան Սուրբ Աստուածածնի Պահոց 
Պահքի սկիզբն է, որ կը նախորդէ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ տաղաւար 
տօներէն եւ Սուրբ Աստուածածնին նուիրուած տօներէն մէկուն, այսինքն՝ 
Սուրբ Աստուածածնի վերափոխման: Այս պահքը կը տեւէ Երկուշաբթի օրէն 
մինչեւ Շաբաթ: 

Holidays 

Saturday, August 7, 2021 

Commemoration Day of 200 Pontiffs participating  
in the Ecumenical Council of Ephesus 
The Ecumenical Council of Ephesus was convened in 431 A. D., during the reign 
of the King Theodosius Small. 200 Pontiffs participated in the Council with the 
goal to criticize the false teaching of Nestorius, Patriarch of Constantinople. 
According to his teaching there were two independent - divine and human 
natures in Christ, contrasting each other. Nestorius preached that Christ was 
born as a simple man and only later Divinity was settled in His Person, and 
therefore, the Holy Virgin Mary was not Godmother, but the mother of a simple 
man.  
The Ecumenical Council of Ephesus condemns the teaching of Nestorius and 
adopts the teaching of St. Cyril of Alexandria as an orthodox teaching, according 
to which the divine and human natures of Christ do not exist separately, but are 
united unmixedly, without confusion - one Lord, one Jesus, one face and one 
united divine and human nature. St. Mary is not the mother of a simple man, but 
she is Godmother as she gave birth to the Son of God. So, the formulation of St. 
Cyril of Alexandria: “One is the nature of the Incarnate Word of God” was 
adopted. 
The Armenian Church has not participated in that Ecumenical Council but has 
adopted its resolutions and ecumenical authority together with the previous 
Ecumenical Councils. 
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Sunday, August 8, 2021 
Eve of the Fast of St. Mary, Holy Godmother 
This is the Sunday preceding the week prior to the Feast of the Assumption of St. 
Mary, Holy Godmother, one of the major feasts of Armenian Apostolic Church 
and one of the seven feasts dedicated to St. Mary. The fasting period lasts from 
Monday to Friday. 

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 

 

  Օգոստոս - Août 
9, Երկուշաբթի – Ա․ օր Աստուածածնի պահոց 

Lundi  9 – 1er jour du jeûne de l’Assomption 

 

10, Երեքշաբթի –  Բ․ օր Աստուածածնի պահոց 

Mardi 10 – 2ème jour du jeûne de l’Assomption 

 

11, Չորեքշաբթի – Գ․ օր Աստուածածնի պահոց 

Mercredi  11 – 3ème jour du jeûne de l’Assomption 

 

21 , Հինգշաբթի – Դ․ օր Աստուածածնի պահոց 

Jeudi 12 – 4ème  jour du jeûne de l’Assomption 

 

13, Ուրբաթ – Ե․ օր Աստուածածնի պահոց 

Vendredi 13– 5ème  jour du jeûne de l’Assomption 

 

41 , Շաբաթ – Տօն Շողակաթի Սրբոյ Էջմիածնի՝ ըստ  

տեսլեան Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 

Samedi 41 –  Fete de Choghagat de St Etchmiadzine selon  

la vision de St Grégoire l’Illuminateur 
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Sunday, August 9, 2020 
Eve of the Fast of St. Mary, Holy Godmother 

This is the Sunday preceding the week prior to the Feast of the Assumption of 

St. Mary, Holy Godmother, one of the major feasts of Armenian Apostolic 

Church and one of the seven feasts dedicated to St. Mary. The fasting period 

lasts from Monday to Friday. 

 

e Fast of St. Mary, Holy Godmother 

This is the Sunday preceding the week prior to the Feast of the Assumption of 

St. Mary, Holy Godmother, one of the major feasts of Armenian Apostolic 

Church and one of the seven feasts dedicated to St. Mary. The fasting period 

lasts from Monday to Friday. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐՈՒՒ ԽՐԱՏՆԵՐԷՆ 

ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ, ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒ ԵՒ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ  
 ՄԱՍԻՆ 

 
Ինչպիսի հասարակարգի մէջ ալ մարդը ապրելու ըլլայ, ընտանիքը միշտ 
եղած է ժողովուրդի կենսունակութեան ամենակարեւոր չափանիշը: Եւ 

զուր չէ, որ Սուրբ Գիրքին մէջ նշուած աշխարհին վերջը, այսինքն 
ժամանակներու վախճանին եւ Յիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստեան 

մասին եղած բազմաթիւ նշաններուն ու մարգարէութիւններուն մէջ, 
յատկանշական է ծնողներու-երեխաներու փոխյարաբերութեան մասին 

եղած մարգարէութիւնները: 
 

Ահա անոնցմէ քանի մը հատը. 
 

 
«Գիտցիր թէ վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի գան. Վասն զի 

մարդիկ պիտի ըլլան անձնասէր, արծաթասէր, ամբարտաւան, հպարտ, 
հայհոյիչ, ծնողներու անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ,  Անգութ, 

անհաշտ, բանսարկու, անժուժկալ, դաժանաբարոյ, բարին 
չսիրող,  Մատնիչ, յանդուգն, գոռոզ, աւելի հեշտասէր քան թէ 

աստուածասէր.  Որոնք աստուածպաշտութեան կերպարանքը ունին, 
բայց անոր զօրութիւնը ուրացած են եւ դուն անոնցմէ մէկդի՛ կեցիր»։  

(Բ Տիմոթէոս, 3.1-5): 
 

Պատուեցէք ձեր ծնողները, որոնք ԱՍՏՈՒԾՄԷ յետոյ ձեր ծննդեան 
պատճառն են: Անոնց ծերութեան խնամք տարէք եւ անոնց 

հրամաններուն հնազանդեցէք, որպէսզի օրհնութեան  
արժանի ըլլաք: 

Յովհաննէս Երզնկացի 
 

Ով որ կը գայթակղեցնէ փոքրիկներէն մէկուն արժանի չէ նոյնիսկ 
գերեզմանի, իսկ ով որ շատերու կորստեան պատճառ կը դառնայ, անոր 
ինչ ըսես. արդեօք չդարձաւ սատանային գործակիցը եւ անոր հետն ալ 

մէկտեղ կը տանջուի գեհենին մէջ:  
                                                 Եզնիկ Կողբացի 
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                ԿԻՐԱԿԻ, 8 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021 
      OFFICE DE REQUIEM 
    DIMANCHE, LE 8 AÔUT 2021 

    
  

  Ալին եւ Գլօտին Զաֆիրեան 
  Ատրիանօ Գանթիարի 

   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
 իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր՝ 

      ԱՐԱ ԶԱՖԻՐԵԱՆԻ 
    (ARA ZAFIRIAN) 

       մահուան 40-ին առիթով: 

 

 
Տիկ. Մարի Կէրիքեան 

Տ. Եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Ռօմինա Կէրիքեան  
եւ զաւակը՝ Զօուի 

      Տ. եւ Տիկ. Պերճ եւ Անի Կէրիքեան 
    Տ. եւ Տիկ. Յակոբ եւ Մարի Կէրիքեան 

Տ. եւ Տիկ. Լօռի Կէրիքեան եւ Արթիւր Թէք եւ զաւակները 
   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

  իրենց սիրեցեալ       
ամուսնոյն, հօր, մեծհօր, եղբօր, հօրեղբօր եւ հարազատին՝     

  ԱՐԱ ԿԷՐԻՔԵԱՆԻ 
 (ARA GERIKYAN) 

   մահուան 40-ին առիթով: 

 

 
    
 

 

 ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ 
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        Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճար 

              Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedralof Montreal, QC 
      Donations of July/August 2021 have been received with great appreciation 

 CHURCH: 
Mr. Berdj Basmadjian $3000 

Mr. Filik Isik $250 
Mr. & Mrs. Noubar Babikian $120 

 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

THE LATE ARA GERIKYAN: 
Mrs. Mary Gerikyan $240 

 

THE LATE HAIGO DIRADOURIAN: 
Mrs. Anahid Markarian $100 

 

THE LATE RENATA BASSO-ISRAELIAN: 
                                                      Francoise & Sybil Israelian $500 

 Suzanne & Mary Pamboukian $500  
Mrs. Marlyne Israelian $250 

 Mr. & Mrs. Jiro & Adelaide Israelian $250  
 Mr. & Mrs. Vartan & Marie Djerrahian $250  

  Dr. Gaspar Israelian $250 
 Mr. & Mrs. Yeghia & Lisa Hakimian $200  

Mrs. Vergine Tchakmakian $100 
 Mr. & Mrs. Ara & Narod Erzingatzian $60  

Mr. & Mrs. Edward & Ada Erzingatzian $50 
Dr. & Mrs. Hrair & Manoush Derkevorkian $50  

  

FEAST OF ASDVATZAIN: 

GRAPES BLESSING: 
Mrs. Diana Tufenkjian $50 

Mrs. Anoush Keoprulian $50 
 

FEAST OF ASDVATZATZIN  

MERELOTZ: 

Mrs. Seta Artokun $100 

HOKEHANKISD (Requiem Services) 

IN MEMORY OF: 

THE LATE BABOIAN & MADAKIAN FAMILIES: 

Mr. & Mrs. Vrej Baboian $30 
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    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!  

 ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

      Ս. ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

      Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի 
     Հոգեւոր Հովիւն ու  Ծխական Խորհուրդը կը շնորհաւորեն 

  Ներսէսեան եւ Հանէնեան ընտանիքները իրենց զաւակներուն 
       Ս. Մկրտութեան օրհնաբեր եւ ուրախ առիթով: 

31 Յուլիս 2021 

Արնօ Ներսէսեան 
1 Օգոստոս 2021 

Լիա Հանէնեան 

 
  CONGRATULATIONS 

 The Parish Priest and the Parish Council 
of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 

Extend their congratulations 
to Nersesian & Hanenian families  

on occasion of their children’s Baptism 
July 31, 2021 

Arno Nersesian 
August 1, 2021 

 Lea Tsoungui Hanenian 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1jfjEuo7UAhWg3oMKHTsXA20QjRwIBw&url=http://www.settocelebrate.com/sweet-blessing-christening-balloons.html&psig=AFQjCNGNrzTP99b40pEM81O6qOFm8ie6zw&ust=1495918949973388
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    ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

      Ս. ՊՍԱԿԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 

    Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի  

    Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը  

  կը շնորհաւորեն Մանուկեան եւ Պինկենբերգ ընտանիքները 

   իրենց զաւակներուն՝ 

      30  Յուլիս 2021 

    Արեգ Մանուկեանի եւ Անի Պինկենբերգի 

     Ս. Պսակադրութեան ուրախ առիթով: 
 

   CONGRATUALTIONS

   The Parish Priest and the Parish Council 
of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral extend their 

congratulations to Manoukian & Pinkenberg families of  
  their Son’s and daughther’s Wedding 

July 30, 2021 
  Arek Manoukian & Ani Pinkenberg 

 

 

   ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ 

     Ս. ՊՍԱԿԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 

  Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի  

 Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը  

 կը շնորհաւորեն Բիգարտ եւ Սարգիսեան ընտանիքները 

    իրենց զաւակներուն՝ 

      31  Յուլիս 2021 

 Ճէրըմի Բիգարտի եւ Անիթա Սարգիսեանի 

     Ս. Պսակադրութեան ուրախ առիթով: 
 

  CONGRATUALTIONS

   The Parish Priest and the Parish Council 
of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral extend their 

congratulations to Picard & Sarkissian families of  
  their Son’s and daughther’s Wedding 

July 31, 2021 
  Jeremi Picard & Anita Sarkissian 
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