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 ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 
1-ԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ 

5. 1- 14 
Ձեր մէջ եղող երէցներուն կ’աղաչեմ, ես ալ նոյնպէս երէց ըլլալովս, 

Քրիստոսին չարչարանքներուն վկայ եւ մասնակից հանդերձեալ 
փառքին որ պիտի յայտնուի, Աստուծոյ հօտը որ ձեր մէջ է՝ արածեցէք, 
վերակացու ըլլալով ո՛չ թէ ակամայ՝ հապա կամաւ, ո՛չ թէ անարգ 
շահախնդրութեամբ՝ հապա յօժարութեամբ, Ո՛չ թէ վիճակներուն վրայ 
տիրելով՝ հապա հօտին օրինակ ըլլալով. Եւ Հովուապետին երեւցած 
ատենը փառքի անթառամ պսակը պիտի ընդունիք։ 

Նմանապէս դո՛ւք, երիտասարդներ, հնազա՛նդ եղէք ծերերուն։ Ա-մէնքդ 
իրարու հնազանդ ըլլալով՝ խոնարհութիւն հագէք. վասն զի Աստուած 
ամբարտաւաններուն հակառակ կը կենայ, բայց խոնարհ-ներուն շնորհք 
կու տայ։ Ուրեմն Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ խոնար-հեցէ՛ք, որպէս զի 
ձեզ ժամանակին բարձրացնէ։ Ձեր ամէն հոգը անոր վրայ ձգեցէ՛ք, վասն 
զի անիկա ձեզի համար կը հոգայ։ 

Արթո՛ւն կեցէք, հսկեցէ՛ք, վասն զի ձեր հակառակորդը, Սատանան՝ 
մռնչող առիւծի պէս կը պտըտի ու կը փնտռէ թէ ո՛վ կլլէ։ Անոր դէմ կե-ցէ՛ք 
հաւատքով հաստատուած, գիտնալով որ ձեր եղբայրներն ալ աշ-խարհի 
մէջ նոյն չարչարանքները կը կրեն։ 

Եւ բոլոր շնորհներու Աստուածը, որ մեզ իր յաւիտենական փառ-քին 
կանչեց Քրիստոս Յիսուսին միջոցով, քիչ մը ատեն նեղութիւն կրելէ 
ետքը, ինք ձեզ թող կատարեալ ընէ՛, հաստատէ՛, զօրացնէ՛ ու հիմնէ՛։ 
Իրեն փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։ 

Սիղուանոս հաւատարիմ եղբօր ձեռքով, ինչպէս ես կը կարծեմ, 
համառօտ մը ձեզի գրեցի, յորդորելով ու վկայելով թէ այս է Աստուծոյ 
ճշմարիտ շնորհքը, որուն մէջ հաստատ կեցեր էք։ Բարեւ կ’ընէ ձեզի 
Բաբելոնի մէջ եղած եկեղեցին, որ ձեզի հետ ընտրուած է ու իմ որդիս 
Մարկոսն ալ։ Բարեւ տուէք իրարու սիրոյ համբոյրով. խաղաղութիւն ձեր 
ամենուն հետ, որ Քրիստոս Յիսուսին մէջ էք։ Ամէն։ 

 
 
 



 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 
5. 19- 30 

Իսկ Յիսուս ըսաւ անոնց. «Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի, ‘Որդին 
ինքնիրմէ բան մըն ալ չի կրնար ընել, միայն այն՝ ինչ որ Հայրը կ’ընէ. վասն 
զի ինչ որ անիկա կ’ընէ, նմանապէս Որդին ալ նոյնը կ’ընէ’։ Քանզի Հայրը 
կը սիրէ Որդին եւ ամէն բան կը ցուցնէ անոր՝ ինչ որ ինք կ’ընէ եւ ասոնցմէ 
ա՛լ աւելի մեծ գործեր պիտի ցուցնէ անոր, որպէս զի դուք զարմանաք։ 
Վասն զի ինչպէս Հայրը մեռելները կը յարուցանէ ու կը կենդանացնէ, 
այնպէս ալ Որդին որոնք կ’ուզէ կը կենդանացնէ։ Քանզի Հայրը մէ՛կը չի 
դատեր, հապա ամէն դատաստան Որդիին տուաւ. Որպէս զի ամէնքը 
պատուեն Որդին, ինչպէս Հայրը կը պատ-ւեն։ Ան որ Որդին չի պատուեր, 
զանիկա ղրկող Հայրը չի պատուեր։ Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի թէ 
‘Ան որ իմ խօսքս մտիկ կ’ընէ եւ կը հաւատայ անոր որ զիս ղրկեց, 
յաւիտենական կեանք ունի ու դա-տապարտութեան տակ չիյնար, 
հապա մահուանէ դէպի կեանք ան-ցած է’։ Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ 
ձեզի թէ Ժամանակ պիտի գայ եւ հիմա ալ է, երբ մեռելները պիտի լսեն 
Աստուծոյ Որդիին ձայնը եւ ա-նոնք որ կը լսեն, պիտի ապրին։ Վասն զի 
ինչպէս Հայրը իր անձին մէջ կեանք ունի, այնպէս ալ Որդիին տուաւ, որ 
իր անձին մէջ կեանք ու-նենայ, Եւ դատաստան ընելու իշխանութիւն ալ 
տուաւ անոր, քանզի անիկա Որդի մարդոյ է։ Ասոր վրայ մի՛ զարմանաք. 
վասն զի ժամա-նակ պիտի գայ՝ երբ բոլոր գերեզմաններուն մէջ 
եղողները անոր ձայ-նը պիտի լսեն, Ու դուրս պիտի գան։ Անոնք որ բարի 
գործեր են՝ կեան-քի յարութեան համար եւ անոնք որ չար գործեր են՝ 
դատապարտութ-եան յարութեան համար»։ 

«Ես ինքնիրմէս բան մը չեմ կրնար ընել. ինչպէս կը լսեմ, այնպէս կը 
դատեմ եւ իմ դատաստանս արդար է, վասն զի ես իմ կամքս չեմ փնտռեր, 
հապա անոր կամքը որ զիս ղրկեց»։ 

1 PIERRE 5. 1- 14 
Je prie les Anciens qui sont parmi vous, moi qui suis Ancien avec eux, et 

témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être 
révélée, [et je leur dis] : Paissez le Troupeau de Christ qui vous est commis, 
en prenant garde sur lui, non point par contrainte, mais volontairement; 
non point pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection. Et 
non point comme ayant domination sur les héritages [du Seigneur], mais 
en telle manière que vous soyez pour modèle au Troupeau. Et quand le 
souverain Pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de 
gloire. 

De même, vous jeunes gens, soyez soumis aux Anciens, et ayant tous de 
la soumission l'un pour l'autre, soyez parés par-dedans d'humilité, parce 
que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 



 

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève 
quand il en sera temps; Lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter : car 
il a soin de vous. Soyez sobres, [et] veillez : car le diable, votre adversaire, 
tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra 
dévorer. Résistez-lui [donc] en [demeurant] fermes dans la foi, sachant 
que les mêmes souffrances s'accomplissent en la compagnie de vos 
frères, qui sont dans le monde. 

Or le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en 
Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende 
accomplis, vous affermisse, vous fortifie, [et] vous établisse. A lui soit la 
gloire et la force, aux siècles des siècles, Amen! 

Je vous ai écrit brièvement par Silvain notre frère, que je crois vous être 
fidèle, vous déclarant et vous protestant que la grâce de Dieu dans 
laquelle vous êtes est la véritable. [L'Eglise] qui est à Babylone, élue avec 
vous, et Marc mon fils, vous saluent. 14Saluez-vous l'un l'autre par un 
baiser de charité. Que la paix soit à vous tous, qui êtes en Jésus-Christ, 
Amen! 

 
JEAN 5. 19- 30 

Mais Jésus répondit, et leur dit : en vérité, en vérité je vous dis, que le 
Fils ne peut rien faire de soi-même, sinon qu'il le voie faire au Père : car 
quelque chose que le Père fasse, le Fils aussi le fait de même. Car le Père 
aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait; et il lui montrera de 
plus grandes œuvres que celle-ci, afin que vous en soyez dans 
l'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de 
même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car le Père ne juge personne; 
mais il a donné tout jugement au Fils; Afin que tous honorent le Fils, 
comme ils honorent le Père; celui qui n'honore point le Fils, n'honore 
point le Père qui l'a envoyé. 

En vérité, en vérité je vous dis : que celui qui entend ma parole, et croit 
à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne sera point exposé à la 
condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. 

En vérité, en vérité je vous dis : que l'heure vient, et elle est même déjà 
[venue], que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui 
l'auront entendue, vivront. Car comme le Père a la vie en soi même, ainsi 
il a donné au Fils d'avoir la vie en soi-même. Et il lui a donné le pouvoir 
de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez point étonnés de cela 
: car l'heure viendra, en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix. Et ils sortiront, savoir ceux qui auront bien fait, en 



 

résurrection de vie; et ceux qui auront mal fait, en résurrection de 
condamnation. 

Je ne puis rien faire de moi-même : je juge conformément à ce que 
j'entends, et mon jugement est juste; car je ne cherche point ma volonté, 
mais la volonté du Père qui m'a envoyé. 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJu6qaytTTAhUB1oMKHXK3DJoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/lachinian/armenian-bible-covers/&psig=AFQjCNEUbS8zfaIweTVpYb_WZ9u5ENmW-g&ust=1493930261875758


 

  



 

 
   

    

 

  

   ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ  
  ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

 
Իմ խրատս առէ՛ք եւ ոչ թէ արծաթ։ Ու ընտիր ոսկիէն աւելի 

գիտութիւնը սիրեցէ՛ք։  Վասն զի իմաստութիւնը գոհարներէն 
աղէկ է եւ բոլոր ցանկալի բաները չեն կրնար անոր 

հաւասարիլ։  
(Առակաց 8.10-11) 

 

 

Ձեր յանցանքները իրարու խոստովանեցէ՛ք ու աղօ՛թք ըրէք 
իրարու համար, որպէս զի բժշկուիք։ Արդարին ջերմեռանդ 

աղօթքը շատ ազդեցութիւն ունի։  
(Յակոբոս 5.16) 

 

Աստուած Հոգի է եւ իրեն երկրպագողներն ալ պէտք է որ 
հոգիով ու ճշմարտութիւնով երկրպագութիւն ընեն»։ 

(Յովհաննէս 4.24) 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ 
 ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 

 

     Ապրիլ –  Avril 
 

   26, Երկուշաբթի – ԻԳ  ՕՐ  ՅԻՆԱՆՑ 

 Lundi 26 –  23ème jour de la période des 50 jours 

   qui vont jusqa à la Pentecôte 

 27, Երեքշաբթի –  ԻԴ  ՕՐ  ՅԻՆԱՆՑ 

  Mardi 27– 24ème jour  

28, Չորեքշաբթի –   ԻԵ  ՕՐ  ՅԻՆԱՆՑ  

  Mercredi 28 - 25ème jour 

29, Հինգշաբթի – ԻԶ  ՕՐ  ՅԻՆԱՆՑ  

  Jeudi 29 – 26ème jour  

  30, Ուրբաթ  –   ԻԷ  ՕՐ  ՅԻՆԱՆՑ 

Vendredi  30 – 27ème jour  
        Մայիս - Mai 

   1, Շաբաթ -   ԻԸ  ՕՐ  ՅԻՆԱՆՑ  
    Samedi 1 – 28ème jour  

 
 



 

   ԿԻՐԱԿԻ, 25 Ապրիլ 2021 

 
                                   

 Պրն. Աշոտ Ալէմեան, 
     հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ իր   

   սիրեցեալ մօր ՝ 

                                                     ՍՕՆԻԱ  
 ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԱԼԷՄԵԱՆԻ 

   (SONIA APRAHAMIAN ALEMIAN) 
     մահուան 40-ի յիշատակին: 

 

 
  Տ. եւ Տիկ. Արա եւ Սալբի Սամսոն Թորոսեան  

    եւ ընտանիք, 
    Տ. եւ Տիկ. Նովա եւ Սիլտա Թորոսեան եւ ընտանիք, 

   Տիկ. Ռիթա Թորոսեան եւ ընտանիք, 
    Սիլվա Թորոսեան, 

   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց   
    սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

                               ԷԼԻԶԱՊԷԹ ԱՐՍԷՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆԻ 
      (ELIZABETH ARSEN TOROSSIAN) 

    (մահացած Իրաք)      
     հոգւոյն ի հանգիստ: 

 

 
        Տ. եւ Տիկ. Գէորգ եւ Թալին Քիւչիւքթաշճի, 

        Տ. եւ Տիկ. Լարա եւ Ռանի Պարութ, 
   հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց    

     սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր ՝ 

      ՆՈՒՊԱՐ ՔԻՒՉԻՒՔԹԱՇՃԻԻ 
                                         (NUBAR KUCUKTASCI) 

 
  



 

 
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔ 

Քրիստոս Որդի Աստուծոյ անոխակալ եւ բարեգութ, 
գթա քո արարչական սիրովդ 

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

Արա արժանի ողորմութեան քաւութեան 
եւ թողութեան մեղաց: 

Դասաւորեալ պայծառացո ընդ սուրբս քո 
յաջակողմեան դասուն: 

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

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

                       մահուան 15-րդ տարելիցի յիշատակին: 

 
 

Պրն. Արամ Մինասեան, 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ  

իր սիրեցեալ մօր՝ 

 ԼԻԱՆԱ ՄԻՆԱՍԵԱՆԻ 
  (LIANA MINASYAN) 

   մահուան 40-ի յիշատակին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՅԻՇԱՏԱԿ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ 
 
 

 

 

 

 



 

Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճար 
   Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, QC 
 Donations of April 2021 have been received with great appreciation  

 CHURCH: 

 HOKEHANKISD  

                                                         (Requiem Services)  

                                                             IN MEMORY OF: 

 THE LATE HAROUTYUN  

    & SOURPUHI BALIAN: 

Mr. & Mrs. Hrant & Lucy (Balian) Yegavian and children Jessy & Dalia 

Mr. & Mrs. Bily & Helene Balian & daughter Eva 

$500 

 

     THE LATE VAHE KETLI  

     & SOPHIE BELGIN: 

  Mrs. Karmen Keli $100 

 

      THE LATE ONNIK PILAFIAN: 

   Mrs. Anais Ohanessian $50 

          

       THE LATE LIANA MINASYAN: 

  Mr. Aram Minasyan $50 

 

         YOUGHAKIN EASTER (OFFERING): 

        Dr. & Mrs. Nurhan & Ani Ecityan $200 

        Mr. & Mrs. Boghos & Sirvart Kichian $100 

        Mr. & Mrs. Martin & Sosie Marasliyan $50 

        Mr. & Mrs. Arman Ozumit $50 

      Mrs. Arpi Gould $50 

        Mr. Mardiros Baygin $50 

       Mrs. Elmas Kisa $30 

        Mr. Martin Hazarian $25 

                                         
                                                             

 
 
 
 
 



 

ՏՕՆԵՐ 
ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ 
25 Ապրիլ 2021 

Ս․ Զատկի յաջորդող 

կիրակիներէն ոմանք ունին 

յատկանշական պատգամներ, 

որոնք կը յայտնուին որոշ 

գոյներով եւ սերտ կապ ունին 

Քրիստոսի Յարութեան 

իմաստին հետ։ <<Կարմիր Կիրակին>>ն կը խորհրդանշէ Քրիստոսի 

Ս․ Յարութեան մահուան վրայ տարուած յաղթանակը։ 

Ժողովուրդներ կը տօնեն իրենց անկախութեան յիշատակը։  

Այնպէս նաեւ Ս․ Յարութեան տօնը քրիստոնեայ հաւատացեալին 
համար մեղքի կապանքներէն, մահուան անէծքէն ազատագրուելու 
եւ նորոգուած կեանքով դարձեալ Աստուծոյ ցոյց տուած 
ճանապարհը մտնելու տօնն է։ 

Աշխարհի մեծամեծները տիրեցին երկիրներ եւ ուզեցին որ 
խաղաղութիւն հաստատեն անոնց մէջ: Բայց ոչ մէկը Քրիստոսի 
բերած խաղաղութիւնը չտուաւ անոնց: Քրիստոս թագաւորին 
տուածը՝ խաղաղութիւնն ու երկինքի արքայութիւնն է: Քրիստոս 
հրաշքներով, բարի գործերով եւ զօրութեամբ առաջնորդեց իր 
ժողովուրդին: ինքը միշտ արթուն էր իր փրկագործութեան 
պատերազմը շահելու եւ մարդը ազատելու: 

Արթուն մնալու համար հոգեւոր ուժի պէտք ունինք: Կեանքը հոգեւոր 
պատերազմ մըն է: Պատերազմի ընթացքին անհրաժեշտ են ուժն ու 
քաջութիւնը:  Չարին մեծագոյն նպատակնն է, ոչնչացնել  այս ուժը, 
խափանել քաջութիւնը ու հեռացնել Աստուծմէ մարդը եւ անհատը 
գերի դարձնել իրեն: 

Աստուած իր Որդիին միջոցաւ, Յարութեան յաղթանակով ի 
մասնաւորի Հայ ժողովուրդին, եկեղեցիին, տուած է գիր ու 
գրականութիւն, մշակոյթ, մարդկային ազնիւ օրէնքներ, որ այս 
բոլորը դարձած են մեր հարստութիւնը: 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG6bCRzdTTAhVlzIMKHVa7AcQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/mikaelpolat/armenian-churches/&psig=AFQjCNErDPyNMp_4op_LtdS7VD6znAlUog&ust=1493931077121974


 

Քրիստոսի տարած յաղթանակէն մեզի եկած հոգեւոր, ազգային, 
մշակութային, մարդկային, արժէքներով միասին, ինչքան կեանքի 
ապրելաձեւերը արդիականանայ ու խոչնդոտներ յառաջ բերէ մեր 
առջեւ, մեզ համար մահ չկայ: Որովհետեւ անմահ են այն արժէքները, 
որոնցմէ իր ուժը կը ստանայ հաւատացեալը, հայ ժողովուրդը: 

Հայ ժողովուրդը, Հայրապետները, Հայոց մեծերը, Հայոց տունն ու 
եկեղեցին հաստատեցին ո՛չ թէ աւազի, այլ՛ ժայռի վրայ: Հայոց 
պատմութեան մէջ դարեր շարունակ եկան ու գացին փոթորիկներ, 
ծանր հովեր փչեցին եւ զարկին Հայոց տունն ու եկեղեցին, բայց 
չկործանուեցաւ, որովհետեւ ժայռի վրայ էր հաստատուած, այսինքն 
քրիստոսի տարած յարութեան յաղթանակին վրայ: Այ՛ո այս բոլորը 
պահելու համար արթուն մնալու եւ հոգեւոր ուժի պէտք ունինք: Իսկ 
մեզ յաղթական դուրս բերողը պիտի ըլլայ Քրիստոսանման 
քաջութիւն: Բոլորս կանչուած ենք, մեզի պարգեւած հոգեւոր 
զէնքերով բարի պատերազմը պատերազմելու ընդդէմ չարին 
յաղթելու: 

Քրիստոսի մեզի բերած յաղթական տօնը մեր սրտերը, մեր մտքերը, 
մեր տուները օրհնէ: Ամէն:  

Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց: 

HOLIDAYS  
 

RED SUNDAY –  
APRIL 25, 2021 
 

In the Calendar of the Armenian Church, the third Sunday following the 
Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ is known as Red Sunday. 

 
The color “red” has been used throughout history to represent many 

things. One of the symbolic meanings is the blood of the martyrs who 
were sacrificed for Christ, His Holy Church, and their Christian faith. 
During the early years of Christianity, faithful followers of Jesus Christ 
were subjected to severe persecutions and torments. Many elected to 
die rather than betray their principles of life and faith, which the 
Incarnate God - Christ Jesus - had endowed to them and all of mankind. 



 

The psalmist writes, “Precious in the sight of the Lord is the death of the 
saints” (Psalms 116:15). 

 
Today, martyrdom is far less often an occurrence in the lives of 

Christians, yet it does happen. However, the greater struggle is the one 
against sin, which we can see manifested in many ways throughout the 
world. The battle against wickedness and evil, which will be victorious in 
the end, is the current expression of the significance of Red Sunday. The 
Apostle Paul writes that Christ Himself endured such opposition, that we 
should not grow weary in our battle against wickedness. In his letter to 
the Hebrews, Paul says: “In your struggle against sin, you have not yet 
resisted to the point of shedding your blood.” (Hebrews 12:4).  

 
We are to use the opportunity of Red Sunday to once again remind 

ourselves of Paul’s exhortation to remain steadfast in the Lord, and to 
continue our daily labors of goodness and righteousness.  

 

 
 
 

 
 
 

Ա. ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ 

Այն հաւատացեալները, որոնք կը փափաքին Ս. Խորանին ծաղիկներ  
նուիրել կրնան հեռաձայնել եկեղեցւոյս գրասենեակ (514) 279-3066: 

 

  FLOWERS FOR HOLY WEEK AND EASTER 
Parishio ners 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 
 

 



 

  



 

The 2021 Armenian Genocide Commemoration Organizing committee 

would like to invite all of you to an event honouring the victims of the 

Armenian genocide and all those fallen at the hands of Turkey. The 

event will start with a protest, silently standing in their memory, while 

sending a message to the Turkish government condemning their 

involvement in the 2020 Artsakh war. Around 3pm, we will gather at the 

Armenian Memorial for a ceremony and prayer service. 

This event has been organized under the auspices of: 

• His Eminence Bishop Abgar Hovakimyan, Primate of Diocese of the Armenian 

Apostolic Church of Canada. 

• The Republic of Armenia to Canada Ambassador, H.E” Ms. Anahit 

Harutyunyan. 

We will meet you at the corner of l’Acadie and Henri-Bourassa  

around 2:00 pm, on Saturday, April 24, 2021. 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 


