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Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 

23.12-35 
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ 
5.13-21 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 
ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 

12.12-23 
 Les lectures de la Bible d'aujourd'hui : 

 1 JEAN  5.13-21 
 JEAN  12.12-23 

 

    ՊԱՏԱՐԱԳԻՉ ԵՒ ՔԱՐՈԶԻՉ՝  
  ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ  

 ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ 
 

    CÉLÉBRATION ET L’HOMELIE:  
   RÉV. PÈRE DAVID MARGARYAN 

  PRÊTRE PAROISSIAL 
 

Առաւօտեան Ժամերգութիւն ժամը-     9:30-ին 
Office Matines à                                       9h30 

Ս. Պատարագ- ուղիղ սփռում ժամը-      10:30-ին 
La Sainte Messe – En direct à                  10h30 

Հոգեհանգիստ - ուղիղ սփռում ժամը-    12:30-ին 
Office de Requieme – En direct à            12h30 

                                  

                                DIACRES – ACOLYTES 
 

   Organiste: Houry Bedrossian Manougian 

                         Choeur Gomidas 

2ÈME RAMEAUX 
 



 

 

 

 

 

 

  

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ 1- ԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ  

5.13-21 
Այս բաները գրեցի ձեզի՝ որպէս զի գիտնաք թէ յաւիտենական կեանք 

ունիք դուք՝ որ Աստուծոյ Որդիին անունին կը հաւատաք։ Մենք 
համարձակութիւնը ունինք անոր քով, քանզի գիտենք թէ ինչ որ 
խնդրելու ըլլանք իր կամքին համեմատ, պիտի լսէ մեզի։ Եւ եթէ գիտնանք 
թէ պիտի լսէ ինչ որ խնդրելու ըլլանք, ուրեմն կը գիտնանք թէ պիտի 
առնենք ինչ որ խնդրենք իրմէ։ 

Եթէ մէկը տեսնէ որ իր եղբայրը ո՛չ մահացու մեղք մը գործեց, թող 
խնդրէ ու Աստուած կեանք պիտի տայ այն մահացու չեղած մեղքը 
գործողին։ Մեղք կայ որ մահացու է, չեմ ըսեր թէ անոր համար խնդրէ։ 
Ամէն անիրաւութիւն մեղք է, բայց մեղք կայ որ մահացու չէ։ 

Գիտենք թէ ան, որ Աստուծմէ ծնած է՝ մեղք չի գործեր։ Ա՛ն որ Աս-տուծմէ 
ծնած է՝ իր անձը կը պահէ ու չարը անոր չի դպչիր։ Գիտենք թէ մենք 
Աստուծմէ ենք ու բոլոր աշխարհ չարին մէջ է։ Գիտենք թէ Աստուծոյ 
Որդին եկաւ ու մեզի կարողութիւն տուաւ որպէս զի ճշմա-րիտը 
ճանչնանք։ Մենք այն ճշմարիտին մէջ ենք, իր Որդիին Յիսուս 
Քրիստոսին մէջ։ Անիկա է ճշմարիտ Աստուածն ու յաւիտենական 
կեանքը։ Ո՛րդեակներ, ինքզինքնիդ կուռքերէն պահեցէք։ 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 
12.12-23 

Հետեւեալ օրը շատ ժողովուրդ, որ տօնին եկած էին, երբ լսեցին թէ 
Յիսուս Երուսաղէմ կու գայ, Արմաւենիի ոստեր առին ու ելան զանի-կա 
դիմաւորելու եւ կ’աղաղակէին. «Ովսա՛ննա, օրհնեալ է Իսրայէլի 
թագաւորը՝ որ Տէրոջը անունովը կու գայ»։ Յիսուս աւանակ մը գտնե-լով՝ 
անոր վրայ նստաւ, ինչպէս գրուած է. «Մի՛ վախնար, ո՛վ Սիօնի աղջիկ, 
ահա քու Թագաւորդ կու գայ իշու աւանակի վրայ նստած»։ Անոր 
աշակերտները առաջ չիմացան այն բաները, բայց երբ Յիսուս 
փառաւորուեցաւ, այն ատեն մտքերնին բերին թէ այս բաները անոր 
համար գրուած էին եւ թէ իրենք այս բաները ըրին անոր։ Իրեն հետ եղող 
ժողովուրդը կը վկայէր թէ ա՛ն Ղազարոսը գերեզմանէն դուրս կանչեց ու 



 

մեռելներէն յարուցանեց զանիկա։ Ասոր համար ալ ժողո-վուրդը զանիկա 
դիմաւորեց, վասն զի լսեցին թէ անիկա այս հրաշքը ըրած էր։ Իսկ 
փարիսեցիները իրարու կ’ըսէին. «Կը տեսնէ՞ք որ օգուտ մը չենք կրնար 
ընել. ահա բոլոր աշխարհ անոր ետեւէն գնաց»։ 

Քանի մը Յոյներ կային տօնին երկրպագութիւն ընելու ելլողներուն մէջ։ 
Ասոնք Փիլիպպոսին եկան, որ Գալիլիայի Բեթսայիդայէն էր եւ կ’աղաչէին 
անոր ու կ’ըսէին. «Տէ՛ր, կ’ուզենք Յիսուսը տեսնել»։ Փիլի-պպոս եկաւ ու 
Անդրէասին ըսաւ եւ յետոյ Անդրէաս ու Փիլիպպոս մէկտեղ Յիսուսին 
ըսին։ Յիսուս ալ պատասխան տուաւ անոնց ու ը-սաւ. «Ժամանակը 
հասաւ, որ փառաւորուի Որդին մարդոյ։ 

 
 1 JEAN 5.13-21 

Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au Nom du Fils de Dieu, 
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous 
croyiez au Nom du Fils de Dieu. Et c'est ici la confiance que nous avons 
en Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 
nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, en quoi que nous 
demandions, nous le savons parce que nous obtenons les choses que 
nous lui avons demandées. 

Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui n'est point à la 
mort, il priera [pour lui], et [Dieu] lui donnera la vie; savoir à ceux qui 
ne pèchent point à la mort. Il y a un péché à la mort; je ne te dis point 
de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est un péché; mais il y a 
quelque péché qui n'est point à la mort. 

Nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pèche point; mais 
celui qui est engendré de Dieu, se conserve soi-même, et le malin 
[esprit] ne le touche point. Nous savons que nous sommes [nés] de 
Dieu; mais tout le monde est plongé dans le mal. Or nous savons que 
le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître 
le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, [savoir], en son Fils 
Jésus-Christ; il est le vrai Dieu, et la vie éternelle. 

Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. 

JEAN 12.12-23 
Le lendemain une grande quantité de peuple qui était venu à la Fête, 

ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, Prirent des rameaux de 
palmes, et sortirent au-devant de lui, et ils criaient : Hosanna! béni 
soit le Roi d'Israël qui vient au Nom du Seigneur! Et Jésus ayant 
recouvré un ânon, s'assit dessus, suivant ce qui est écrit : Ne crains 
point, fille de Sion; voici, ton Roi vient, assis sur le poulain d'une 



 

ânesse. Or ses Disciples n'entendirent pas d'abord ces choses ; mais 
quand Jésus fut glorifié, ils se souvinrent alors que ces choses étaient 
écrites de lui, et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. Et la troupe 
qui était avec lui, rendait témoignage qu'il avait appelé Lazare hors du 
sépulcre, et qu'il l'avait ressuscité des morts. C'est pourquoi aussi le 
peuple alla au-devant de lui; car ils avaient appris qu'il avait fait ce 
miracle. Sur quoi les Pharisiens dirent entre eux : ne voyez-vous pas 
que vous n'avancez rien? voici, le monde va après lui. 

Or il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour 
adorer [Dieu] pendant la Fête, Lesquels vinrent à Philippe, qui était de 
Bethsaïda de Galilée, et le prièrent, disant : Seigneur! nous désirons 
de voir Jésus. Philippe vint, et le dit à André, et André et Philippe le 
dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant : l'heure est venue que le 
Fils de l'homme doit être glorifié. 

 

Canada Summer Jobs 2021 

 Number of Jobs Being Offered: 2 
Job Titles: 

1. General Office Clerk: Ability to handle administrative and clerical duties of an 

office. Prepare documents, maintain, and update files and records. Answering calls if 

needed and greet parish members.  Using office equipment to digitally archive parish 

files.  (English/Armenian required) 

2. Development Assistant: Enhancement, development & reorganisation of the 

church’s website and its content. Development of publications & communications 

with the parish and others. Assist in the fundraising initiative and events of the church. 

Organization: The Armenian Holy Apostolic Church (St-Gregory) 

Work Location: 615 Stuart Avenue, Outremont, QC, H2V 3H2 

Duration of employment: 8 weeks Full-time from July 5th, 2021 until the end of 

August 2021.  

Academic Level: Currently enrolled full time Post-Secondary, CEGEP or 

University.   

Specialization: Proficiency with Microsoft Office Suite (MS Word & MS Excel).  

Skills: Organizational Skills. Diplomacy, Oral and written communication skills.    

Language Requirement: English and French  

Contact person: Rachel Doramajian 

rdoramajian@gmail.com 

514-924-6505 

Please respond by June 15, 2021. 

Thank you. 
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ՏՕՆԵՐ 
Կիրակի , 16 Մայիս 2021 
Երկրորդ Ծաղկազարդ 

Քրիստոսի Համբարձման տօնին Յաջորդ 
Կիրակի օրը Հայ Առաքելական եկեղեցին կը 
նշէ Երկրորդ Ծաղկազարդը: Տօնին 
անուանումը յառաջացած է Ս. Յարութեան  

նախորդող Ծաղկազարդի տօնին 
անուանումէն: Վերջինս կը խորհրդանշէ 
Քրիստոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ, 
երբ մարդիկ Տիրոջը կը դիմաւորէին 
փառաբանութեամբ ու ցնծութեամբ եւ 
արմաւենիի ճիւղեր կը սփռէին Անոր առջեւ: 

Երկրորդ Ծաղկազարդը արդէն 
համբարձած Քրիստոսի՝ Վերին Երուսաղէմ 
մտնելու յիշատակն է, երբ Անոր 
ցնծութեամբ կը դիմաւորէին հրեշտակները: Աւանդութեան համաձայն՝  
հրեշտակ մը ամէն օր կ'այցելէր վիրապին մէջ բանտարկուած Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչին: Օր մը ան կը բացակայի: Յաջորդ օրը Ս. Գրիգորը, հարցնելով 
պատճառը, կ'իմանայ, որ Համբարձման ժամանակ Յիսուս Քրիստոս կ'անցնի 
հրեշտակներու ինը դասերու միջոցով. ամէն տարի հրեշտակները կը 
տօնախմբէին Տիրոջ Համբարձումը երկինք: Լուսաւորիչին այցելող հրեշտակը 
չորրորդ դասէն էր, եւ Համբարձման չորրորդ օրը հրեշտակներու այդ դասին 
տօնախմբութեան հերթն էր: 

Համբարձման յաջորդող ինը օրերուն Քրիստոս հրեշտակներու ինը 
դասերուն մէջ գտնուեցաւ եւ իւրաքանչիւր դասին մէջ մէկ օր հանգստացաւ: 
Այդ օրերուն իւրաքանչիւր դաս ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ ընդառաջ 
կ'ելլէր Տիրոջ առջեւ ու Անոր պատուին տօն կը կատարէր, եւ Տէրը անոնց կը 
հաստատէր ու կը յայտնէր Իր մարդեղութեան խորհուրդը: Իսկ չորրորդ օրը 
չորրորդ դասին մէջ հանգստացաւ եւ այդ պատճառով ամէն տարի այդ օրը այդ 
դասը տօն կը կատարէ: 

Այս առիթով Գրիգոր Վկայասէր կաթողիկոսի գրած «Մեծահրաշ այս 
խորհուրդ» շարականին մէջ հանգամանօրէն կը պատմուի ամբողջ 
աւանդութիւնը: 

Ինչպէս յարութենէն յետոյ Քրիստոս մնաց օդին մէջ քառասուն օր, որպէսզի 
մարդոց մէջ հաստատէ Իր յարութեան հաւատքը, այդպէս ալ համբարձումէն 
յետոյ իննը օր մնաց հրեշտակներու դասերուն մէջ, որպէսզի անոնց յայտնէ 
մարդոց փրկութեան խորհուրդը: 

Այսպէսով, եթէ բուն Ծաղկազարդը կը խորհրդանշէ Յիսուսի արքայական 
մուտքը Երուսաղէմ, ապա Երկրորդ Ծաղկազարդը կը խորհրդանշէ Յիսուսի 
փառաւոր մուտքը ի Վերին՝ Երկնային Երուսաղէմ, հրեշտակներու 
ուղեկցութեամբ: 



 

Holidays 
Sunday, May 16, 2021 

Second Palm Sunday 

 On the Sunday following the 
Feast of the Ascension of Our 
Lord, the Armenian Church 
celebrates “Second” Palm 
Sunday. The name of the feast 
has been derived from Palm 
Sunday, which precedes 
Easter.  In the week leading up to 
His betrayal, crucifixion, and resurrection, the “first” Palm Sunday 
symbolized the triumphant entry of Christ into Jerusalem where people 
met Him with great joy and glorified His Holy Name.  The Second Palm 
Sunday is the commemoration of the triumphant entry of the Ascended 
Christ into the Heavenly Jerusalem, where the angels meet him with 
great happiness and delight. 

According to tradition, during St. Gregory the Illuminator’s 
imprisonment in the pit, he was visited every day by the same angel. 
However, one day, the angel did not come. The following morning, St. 
Gregory inquires to the reason for his absence, to which the angel 
responds that during the Ascension, Christ had passed through the 
ranks of the Angels, and they celebrate that feast each year. The angel 
visiting St. Gregory was from the fourth class of angelic hosts, and thus, 
on the fourth day following the Ascension, his rank of angels 
commemorates and celebrates Christ’s Ascension to heaven every year. 

St. Gregory of Datev, one of the greatest theologians of the Armenian 
Church, has a famous interpretation of this event. Prior to His 
Ascension, the ranks of angels, except for the lowest class, who served 
Christ during His earthly life, were not aware of Christ’s incarnation for 
the salvation of man. St. Gregory’s commentary states that when the 
Lord was passing through the ranks of angels, they were surprised and 
asked, “Who was that powerful king?” The angels accompanying Christ 
thus informed them. This dialogue of angels is presented in the Holy 
Bible, in the book of Psalms: 

 “Lift up your heads, O ye gates; and be ye lifted up, ye everlasting 
doors;  



 

and the King of glory shall come in.” 
“Who is this King of glory?  The LORD strong and mighty, the LORD 
mighty in 
battle.” 
“Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors;  
and the King of glory shall come in.” 
“Who is this King of glory?” 
“The LORD of hosts, he is the King of glory.” 
                                                                          (Psalms 24:7-10). 
The angelic dialogue is exhibited for us, when it is heard during the 
Divine Liturgy, as the deacon approaches the celebrant priest with the 
chalice during the Great Entrance (Verapehroom). 

Second Palm Sunday is one more reminder of the Ascension of Christ 
and grants us the hope for ascending to heaven after our deaths and 
being in the bliss of God’s presence. 

 

 

 

  

 

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ  ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 
 

Մայիս –  Mai 
 

17, Երկուշաբթի – ԽԴ ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ 

Lundi 17 – 44ème jour 

18, Երեքշաբթի – ԽԵ ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ 

Mardi 18 – 45ème jour  

19, Չորեքշաբթի – ԽԶ  ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ  

Mercredi 19 - 46ème jour 

20, Հինգշաբթի – ԽԷ  ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ  

Jeudi 20 – 47ème jour  

21, Ուրբաթ – ԽԸ  ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ 

Vendredi 21 – 48ème jour  

22, Շաբաթ- ԽԹ  ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ  
Samedi 22– 49ème jour  
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    OFFICE DE REQUIEM         
           DIMANCHE, LE 16  MAI 2021 

 
 

 
   Տիկ. Սիլվա Ֆէրահի 

  Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն 
  պիտի կատարուի իր սիրեցեալ ամուսնոյն՝ 

ԿԱՐՊԻՍ ՖԷՐԱՀԻ 
(GARBIS FERAH) 

 մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 
Ինչպէս նաեւ՝ 

Իր սիրեցեալ ծնողաց, քրոջ, եղբօր 
եւ հարազատներուն` 

ՀՌԻՓՍԻՄԷ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ, 
ՀԵՐՄԻՆԷ ԵՒ ԳԷՈՐԳ ՔԷՇԻՇՕՂԼՈՒՆԵՐՈՒ 

(HRIPSIME, MARDIROS, HERMINE 
& KEVORK KESISOGLU) 

ՕՀԱՆՆԷՍ, ՓԵՓՐՈՆ, ՄԱՐԻՁԱ, 
ԵՒ ԶԱՐՈՒՀԻ ՖԷՐԱՀՆԵՐՈՒ 

(OHANNES, PEPRON, MARITZA, 
& ZARUHI FERAH) 
ՄԱՐԻԱՄ ԿԻՒԼԻ 
(MARIAM GUL) 

ԵՒ 
  ՆԱՐԴՈՒՀԻ ԵՒ ՏԻԳՐԱՆ  

ՍԱՐԱՖՆԵՐՈՒ 
(NARTUHI & DIKRAN SARAF) 

                 hոգիներուն ի հանգիստ: 
 

 

 
Յակոբ, Յովհաննէս, Մէրի  

եւ Հայկ Տէր-Մարտիրոսեաններ 
  հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  

իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր՝ 



 

ՏԱՆԻԷԼ ՏԷՐ-ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ 
(DANIEL TER-MARTIROSSIAN) 

մահուան 7-րդ տարելիցին առիթով: 

  

 

Ալեքսանտր եւ Լարա  
Տէր-Մարտիրոսեաններ  

          հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  
իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

    ԱՂԱՒՆԻ ՏԷՐ-ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ 
  (AGAVNI TER-MARTIROSSIAN) 

     մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 



 

Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճար 

   Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, QC 
 Donations of May 2021 have been received with great appreciation  

 CHURCH: 

                                                     Mr. Nurah Kendiroglu $100 

 

    RENOVATION FUND: 

Mr. & Mrs. Robert & Zarouhie Kechayan $100 

 Mr. & Mrs. Aret Tasciyan $100 

 

 HAMPARTSOUM  

  OF OUR LORD JESUS CHRIST: 

                                                 Mrs. Alis-Shushan Arisyan $50 

 

      IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

      THE LATE TAKOUHI MELEKIAN AVRIKIAN: 

 Mr. & Mrs. Vicken & Roobina Avrikian $200 

Mr. & Mrs. Astrid Avrikian & Pascal Roberge $200 

    

    HOKEHANKISD (Requiem Services)  

     IN MEMORY OF: 

   THE LATE SARGIS SARGSYAN: 

   Mrs. Lilit Yedigaryan $200 

 

  THE LATE GARBIS FERAH: 

   Mr. Manuk & Miss Irma Elmokyan $150  

  Mrs. Silva Ferah $100 

 Mrs. Armine Erol, Mrs. Sophie Shahverdian & Family,  

 Mr. Vartan Soukiassian & Family $100 

Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $50 

 Mrs. Hilda Kepekci $50 

Mrs. Pergruhi Meremetci $25 

     

   THE LATE ELIZE MAISSIAN: 

  Mr.  & Mrs. Vahan & Anoush Sekeryan $50 

 

    THE LATE MARIA APKARIAN: 

 Mr. Arto Demir $60 

 



 

 

 YOUGHAKIN EASTER (OFFERING): 

   Mrs. Armine Setrakian $100 

Mr. & Mrs. Hayk & Yolande Fesciyan $100 

 

     

  Մայրերու տօնին առիթով  
   Ս. Սեղանի ծաղիկներու    

  Հովանաւոր՝ 
  ՊՐՆ. ԱՐԷԹ ՍՕՆՄԷԶ  

 ԵՒ ԸՆՏԱՆԻՔ 
 

  On Mother’s Day   
 The Altar Flowers    

 sponsored by: 
   MR. ARET SONMEZ & FAMILY 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 


