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Ա. ԿԻՐԱԿԻ ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ 
ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷԻՆ 

1ER DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE. 
COMMÉMORATION DU PROPHÉTE ELIE 

 

Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
ՅԱԿՈՎԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԷՆ 

(5.16-20) 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 
4.25-30 

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui : 
JACQUES 5.16-20 

LUC 4.25-30 
ՊԱՏԱՐԱԳԻՉ ԵՒ ՔԱՐՈԶԻՉ՝ 

 ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ 

  ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 
 CÉLÉBRANT: PRÊTRE PAROISSIAL 
  RÉV. PÈRE DAVID MARGARYAN 

 

       Առաւօտեան Ժամերգութիւն ժամը-                         9:30-ին 
                            Office Matines à                                          9h30 
        Ս. Պատարագ- ուղիղ սփռում ժամը-                       10:30-ին 

Գոհաբանական մաղթանք                                 12 :00-ին 
              առ ի ոգեկոչում հռչակման  
        Հայաստանի Հանրապետութեան 1918 թ. 
         La Sainte Messe – En direct à                                     10h30 
        Jour de commemoration pour la proclamation       12h00 
               de la République d'Arménie en 1918. 

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

 

                  Organiste: Houry Manougian Bedrossian 
                             Choeur Gomidas 

 



 

 

 

 
 

ՅԱԿՈՎԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԷՆ 
(5.16-20) 

Ձեր յանցանքները իրարու խոստովանեցէ՛ք ու աղօ՛թք ըրէք 
իրարու համար, որպէս զի բժշկուիք։ Արդարին ջերմեռանդ 
աղօթքը շատ ազդեցութիւն ունի։ Եղիան մեզի պէս կրքերու 
ենթակայ մարդ մըն էր։ Աղօթք ըրաւ որ անձրեւ չգայ եւ երեք տարի 
ու վեց ամիս երկրի վրայ անձրեւ չեկաւ։ Եւ նորէն աղօթք ըրաւ ու 
երկինք անձրեւ տուաւ եւ երկիր իր պտուղը բուսցուց։ 

Ե՛ղբայրներ, եթէ ձեզմէ մէկը ճշմարտութենէն մոլորի, մէկը թող 
զանիկա դարձի բերէ։ Գիտցած եղէք թէ ան, որ մեղաւորը իր 
մոլորութեան ճամբայէն կը դարձնէ, հոգի մը մահուանէ կ’ազատէ 
ու մեղքերու բազմութիւնը կը ծածկէ։ 

 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 

4.25-30 
Արդարեւ կ’ըսեմ ձեզի, թէ՝ շատ որբեւայրիներ կային Եղիային 

օրերը Իսրայէլի մէջ, երբ երեք տարի ու վեց ամիս երկինք 
գոցուեցաւ, այնպէս որ մեծ սով եղաւ բոլոր երկրին մէջ. Բայց Եղիա 
անոնցմէ մէկո՛ւն չղրկուեցաւ, հապա միայն Սիդոնացիներու 
Սարեփթա քաղաքին մէջ որբեւայրի կնոջ մը։ Շատ բորոտներ 
կային Իսրայէլի մէջ Եղիսէ մարգարէին ատենը ու անոնցմէ մէ՛կը 
չմաքրուեցաւ, հապա միայն Նէեման Ասորին»։ Ժողովարանին մէջ 
ամէնքն ալ բարկութիւնով լեցուեցան՝ երբ այս խօսքերը լսեցին: Ու 
ելան զանիկա քաղաքէն դուրս հանեցին ու տարին զանիկա մինչեւ 
այն լերան ցցուած ծայրը, որուն վրայ իրենց քաղաքը շինուած էր, 
որպէս զի զանիկա բարձր տեղէն վար ձգեն։ Բայց ինք անոնց 
մէջէն անցաւ գնաց։ 

 
 
 



 

JACQUES  
5.16-20 

Confessez vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre; afin 
que vous soyez guéris; car la prière du juste faite avec 
véhémence est de grande efficace. Elie était un homme sujet à 
de semblables infirmités que nous, et cependant ayant prié avec 
grande instance qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur 
la terre durant trois ans et six mois. Et ayant encore prié, le Ciel 
donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 

Mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare de la vérité, et que 
quelqu'un l'y ramène; Qu'il sache que celui qui aura ramené un 
pécheur de son égarement, sauvera une âme de la mort, et 
couvrira une multitude de péchés. 

 
LUC  

4.25-30 
Et certes je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, du 

temps d'Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois; de 

sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Et toutefois 

Elie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une 

femme veuve dans Sarepta de Sidon. Il y avait aussi plusieurs 

lépreux en Israël du temps d'Elisée le Prophète; toutefois pas un 

d'eux ne fut guéri; mais seulement Naaman, qui était Syrien. Et 

ils furent tous remplis de colère dans la Synagogue, entendant 

ces choses. Et s'étant levés, ils le mirent hors de la ville, et le 

menèrent jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville 

était bâtie, pour le jeter du haut en bas. Mais il passa au milieu 

d'eux, et s'en alla. 

  



 

 

     ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻԻՒՆՆԵՐ 
Շատ լեզուներու իմացութեամբ հպարտանալու իրաւունք չունի ան, 
ով չի գիտեր իր մայրենին... 

Երուանդ Շահազիզ 
 
Ճոխ է հայոց լեզուն եւ կը վարձատրուի ան, ով կ'ուսումնասիրէ 
զայն... 

Ճորճ Պայրըն 
 

«Մի՞թէ կարելի է մերձաւորէն խլած հացով կշտանալ: Ոչ, գողցուած 
եւ ուժի զօրութեամբ ձեռք բերուած հացը շուտ կը վերջանայ: 
Անհատնելի եւ արդար է այն հացը, որ ձեռք կը բերուի ճակտի 
քրտինքով; Ով որ այս սկզբունքը ոտնատակ ընելով հաց կ'ուտէ, կը 
քանդէ Աստուծոյ պատուիրանը»: 

Խրիմեան Հայրիկ 
 
Ատելությունը խնդիրներ ու տարաձայնութիւններ կը ստեղծէ, իսկ 
սէրը կը ծածկէ բոլոր մեղքերը: 

Սողոմոն Իմաստուն 

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 
 

Մայիս –  Mai 
 

31, Երկուշաբթի – Տօն Սբ. Կուսանացն Հռիփսիմեանց 

Lundi 31–  Fête des Stes Vierges Hripsimiennes 
Յունիս  –  Juin 

1, Երեքշաբթի – Տօն Սբ. Կուսանացն Գայիանեանց 
Mardi 1 –  Fête des Stes Vierges Gayanée 

2, Չորեքշաբթի – Պահք 
Mercredi 2 –  Jeûne  

3, Հինգշաբթի – Տօն Սբ. Յովհաննու Կարապետին 
Եւ Աթանագինեայ Եպիսկոպոսին 

Jeudi 3 –  Fête de St. Jean le Précurseur et de l’évêque Athanakiné 

4, Ուրբաթ – Պահք 
Vendredi 4 –  Jeûne  

5, Շաբաթ– Տօն Սբ.Գրիգոր Լուսաւորչի ելանելոյն ի վիրապէն 
Samedi 5 - Fête de la sortie de la Basse-Fosse 

de St. Grégoire l’lluminateur 



 

ՏՕՆԵՐ 

Կիրակի, 30 Մայիս 2021 
Ս. Եղիա Մարգարէի յիշատակութեան օր  

Հին Կտակարանի մեծ մարգարէներէն  է, որ  

յայտնի է Տիրոջ հանդէպ ունեցած 

հաւատարմութեամբ, հաւատուրաց Աքաաբ 

թագաւորի ու Անոր կռապաշտ կնոջ՝ Հեզաբել 

թագուհիին կողմէ Իսրայէլի մէջ սերմանուած 

կռապաշտութեան դէմ նախանձախնդիր պայքարով:  

Ս. Եղիա մարգարէն ապրած եւ գործած է Քրիստոսէն առաջ 9-րդ 

դարուն: Անոր մասին կը պատմուի Թագաւորաց Գ եւԴ գիրքերուն 

մէջ: Ս. Եղիա մարգարէին անունը կը յիշատակեն նաեւ աւետարա-

նիչները: Թագաւորաց գիրքին մէջ կը նկարագրուի, թէ ինչպէս 

Եղիան, ապացուցելով կռապաշտներու անզօրութիւնը, աղօթքով կը 

վառէ ողջակէզի կրակը: Ս. Եղիա մարգարէին կը վերագրեն զա-

նազան հրաշագործութիւններ, թէ ինչպէս աստուածային զօր-

ութեամբ միշտ լեցուն կը պահէ այրի կնոջ ալիւրի եւ իւղի աման-

ները, յարութիւն կու տայ անոր մահացած որդւոյն եւայլն: Հայ 

Առաքելական եկեղեցւոյ տօնելի սուրբերու շարքին Ս. Եղիա 

մարգարէին առանձնայատուկ տեղ յատկացուած է: Ի տար-

բերութիւն միւս սուրբերուն, որոնց յիշատակութիւնը կը տօնեն 

շաբթուայ սովորական օրերուն, Ս. Եղիա մարգարէի յիշա-

տակութիւնը կը կատարուի Հոգեգալուստին յաջորդող Կիրակի օրը: 
 
 
Երկուշաբթի, 31 Մայիս 2021  

Հռիփսիմեանց Կոյսերու 

յիշատակութեան օր  

Ազնուազարմ Հռիփսիմէն 37 

քրիստոնեայ կոյսերէն մէկն էր, որ 

Գայանէ մայրապետին հետ ապրած է 

Դիոկղետիանոս կայսրի օրով (284-

305 թթ) Հռոմի լեռներուն մէջ 

գտնուող Ս. Պօղոս վանքը: Հրաշագեղ 

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwierPuMmaHbAhVvw1kKHcCcBioQjRx6BAgBEAU&url=http://shadowsmagickplace.blogspot.com/2012/07/st-elijah-thunderous.html&psig=AOvVaw3qfWXYgNUocew4FNAFn1u-&ust=1527348972207441


 

կոյսը իր շլացուցիչ գեղեցկութեամբ կը հմայէ կայսրին, որ ան 

անյապաղ կը կամենայ կնութեան առնել անոր: Բարեպաշտ 

կոյսերը, չկամենալով ենթարկուիլ կայսրի ցանկութեան, իրենց 

մայրապետին առաջնորդութեամբ կը փախչին Ալեքսանդրիա: 

Աւանդոյթի համաձայն՝ տեսիլքով անոնց կ'երեւայ Ս. 

Աստուածածինը եւ կը պատուիրէ մեկնիլ Արարատեան երկիր` 

Հայաստան: Կոյսերը կու գան Վաղարշապատ: Ճանապարհին, 

Վարագայ լեռան մօտով անցնելու ժամանակ, Հռիփսիմէն Ս. 

Խաչափայտէն  մասունք մը, որ ժառանգաբար ստացած էր եւ միշտ 

կը  կրէր իր պարանոցին, կ'ամփոփէ Հայոց հողին մէջ: Այդ 

մասունքը հրաշքով կը գտնուի 7-րդ դարուն, որմէ յետոյ Հայ 

Առաքելական եկեղեցին խաչի տօներու շարքին կը սկսի տօնել 

նաեւ՝ Վարագայ խաչի տօնը: Հայոց Տրդատ արքան, իմանալով 

կոյսերուն հետ կապուած պատմութիւնը, ինքն ալ կը ցանկանայ 

տիրանալ գեղեցիկ կոյսին: Հռիփսիմէին կը բերեն պալատ, անոր 

հետ նաեւ՝ Գայանէին, որպէսզի Հռիփսիմէին յորդորէ 

չհակառակուիլ կայսրին: Սակայն Տրդատը այդպէս ալ չկարողանար 

տիրանալ գեղեցկատես Հռիփսիմէին եւ զայրացած կը հրամայէ 

սպանել բոլոր կոյսերուն: Նահատակ 

կոյսերուն նշխարները ինը օր անց կը 

գտնուի, հողին կը յանձնէ Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչը, այնուհետեւ` վկայարաններ 

կը կառուցուին: Հետագային, այդ 

վայրերուն մէջ կը  կառուցուին Ս. Հռիփսիմէ, Ս. Գայանէ եւ Ս. 

Շողակաթ եկեղեցիները: Կոյսերու նահատակութիւնը 

շրջադարձային նշանակութիւն ունեցած է Հայ ժողովուրդի 

պատմութեան մէջ: Անոնց նահատակութենէն յետոյ 13-ամեայ 

բանտարկութենէն ազատ արձակուած էր Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը, 

որ կոչուած էր Քրիստոսի լոյսը տարածել Հայոց աշխարհին մէջ: 

Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ կոյսերու յիշատակին նուիրուած Ս. 

Հռիփսիմեան եւ Ս. Գայանեան կոյսերու տօները կը նշուին 

Հոգեգալստեան տօնէն մէկ շաբաթ անցած` Երկուշաբթի եւ 

Երեքշաբթի օրերուն: Կոյսերու յիշատակի օրերուն անոնց անունը 

կրող եկեղեցիներուն մէջ կը մատուցուի Ս. Պատարագ:  
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Holidays 

Monday, May 31, 2021 
Commemoration of St. Hripsime and her Companions 

Noble Hripsime was one of the 37 Christian nuns who together with the 
Abyss Gayane lived during the period of the reign of the Roman King 
Diocletianus (284-305 years) in the Monastery of St. Paul located in the 
mountains of Rome. 

Pretty Hripsime captivated the King by her dazzling beauty, who wished 
to get married to her. Disobeying the king, the pious nuns, led by their 
Abyss Gayane, ran away from Alexandria. According to the tradition, Holy 
Godmother appeared to them and told them to leave for the Araratian 
country - Armenia. So, the nuns went to Vagharshapat. On their way, 
passing by the Mountain of Varague, Hripsime buried in the earth a relic 
from the wooden Holy Cross, which she always had on her neck. The relic 
was found by a miracle in the 7th century and since then the Feast of the 
Holy Cross of Varague started to be celebrated in the Calendar of the 
Armenian Apostolic Church along with the other feasts dedicated to the 
Holy Cross. 

The Armenian King Tiridates, becoming aware of the nun’s story, 
himself wished to get married to Hripsime. Hripsime was brought to the 
palace, and Gayane was also brought to the palace to convince Hripsime 
to obey the King. But even in that way the King did not manage to get 
married to Hripsime and becoming angry, ordered to kill all the nuns. 
Nine days later St. Gregory the Illuminator found the relics of the nuns 
and burying the relics, built martyriums in those sites, where in the future 
the Monasteries of St. Hripsime, St. Gayane and St. Shoghakat were 
erected. 

Nuns’ mardyrdom is a turning point in the history of the Armenian 
nation. After their martyrdom St. Gregory the Illuminator was brought 
out of the pit after more than 13 years’ imprisonment to spread the light 
of Christ in Armenia. 
In the Armenian Apostolic Church on the days of the feasts dedicated to 
the memory of St. Hripsime and her companions a Divine Liturgy is 
celebrated in all Armenian Churches. On the eve of the feast ceremonies 
are held, which start after the evening service, and Church hymns and 
songs, dedicated to the nuns, are sang. 
 
  



 

 



 

 ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ 

Եղիա մարգարէ՝ անարդարութիւններու դէմ 

անվարան պայքարողը 

«Եղիան մօտենալով ամբողջ ժողովուրդին՝ 

ըսաւ. «Մինչեւ ե՞րբ պիտի 

կաղաք երկու ոտքով։ Եթէ Տէրը Աստուած է, 

գացէ՛ք անոր ետեւէն…» 

(Գ Թագաւորաց 18:21)  

 

THE REMEMBRANCE OF THE PROHET ELIJAH 

The magnificent life of Elijah, the great prophet of the Old Testament, is recorded 

for us in I and II Kings. He was a real but almost legendary figure, like St. John 

the Baptist: hairy, dressed in animal skins, coming out of the wilderness to terrify 

the whole country with his announcements of impending calamity, and then 

disappearing. Elijah, being the greatest among the prophets, is commemorated 

on a Sunday. He appeared at the Transfiguration as the prophet of “life” and the 

new covenant, as ditinguished from Moses and the old covenant. Most 

importantly, Elijah did not experience death, but was taken to heaven; hence like 

the Motherof-God, Elijah was counted among the heavenly. Elijah is a highly 

beloved and cherished Prophet-Saint of the Armenians, as well as all the Eastern 

Churches, and is held in highest esteem of all the saints in the Old Testament. 

An image of the Prophet Elijah appears in the Transfiguration mural that adorns 

the west wall of the sanctuary. 

ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ 
Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ 

Եղիա Մարգարէի յիշատակութեան տօնին առիթով կը շնորհաւորենք 
բոլոր Եղիա անունը կրող անձերուն անուանակոչութիւնը: 

ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԿՈՅՍԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ 
ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ  ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ ԵՒ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 31 Մայիս – 1 Յունիս 

Հռիփսիմէ, Գայանէ, Ռիմա, Հռիփսիկ, Հոռոփ, Հոռոմ եւ Հուրի 
 

NAME DAY REMEBRANCE 
OF THE PROPHET YEGHIA 

On the feast of remembrance of the prophet Yeghia we congratulate all the 
individuals who are named Yeghia. 

Commemoration of St. Hripsime and her Companions 
CELEBRATED NAMES ON MONDAY & TUESDAY May 31 – June 1         

Hripsime, Kayane, Rima, Hripsig, Horop, Horom, & Houri 
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                   ԿԻՐԱԿԻ, 30 Մայիս 2021 

                                        OFFICE DE REQUIEM         
             DIMANCHE, LE 30  MAI 2021 

 
 

         Տ. եւ Տիկ. Արա Ալթունեան, 
          Տիկ. Անահիտ Արապաղեան եւ ընտանիք, 

     հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
       իրենց սիրեցեալ մօր եւ բարեկամուհիին՝ 

         ՄԱՅՏԱ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆԻ 
         (MAYDA ALTOUNIAN ) 

          մահուան 40-ին առիթով: 
 
 

Տիկ. Իրմա Մերաքեան, 
Տ. եւ Տիկ. Տանիէլ եւ Քաթինա Մերաքեան եւ զաւակը, 

Պրն. Ռաֆֆի Մերաքեան, 
 հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց սիրեցեալ  

ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր՝ 
ԳՐԻԳՈՐ ՄԵՐԱՔԵԱՆԻ 
(KRIKOR MERAKYAN ) 

 մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 
ինչպէս նաեւ՝ 

իրենց սիրեցեալ հարազատներուն՝ 
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԵՐԱՔԵԱՆԻ 
(HAROUTIOUN MERAKYAN ) 

ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՄԵՐԱՔԵԱՆԻ 
(SIRANOUSH MERAKYAN ) 

ԱՂԱՒՆԻ ԳԱՍԱՄԻ 
(AGAVNI KASSAM ) 

ԱՐԹԻՆ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆԻ 
(ARTIN ALTOUNIAN ) 

ԱՆՆԱ ԷՕՆՃԷԻ 
                                                           (ANNA ONCE ) 

ՓԱՆԱԵՕԹ ԷՕՆՃԷԻ 
                                                       (PANAYOT ONCE ) 

ՆԱՏԻԱ ՓԻԼԻՊՈՍԻ 



 

 
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: 

(NADIA PILIBOS ) 
ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՓՈՅԵԱՆԻ 

(SARKIS SEPOYAN ) 
ԴԷՕԼԻՆ  ՍԵՓՈՅԵԱՆԻ 

(TYOLIN SEPOYAN) 
ԵՒ 

ՀՐԱՆԴ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆԻ 
(HRANT JAMGOTCHIAN) 
հոգիներուն ի հանգիստ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՅԻՇԱՏԱԿ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

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. & Mrs. Roupen & Meline Arsever $100 

                                                  Mr. & Mrs. Vahan Sekeryan $20 

                                                           

    HOKEHANKISD (Requiem Services)  

     IN MEMORY OF: 

    THE LATE CHAKE YERZENGATZIAN: 

   Mrs. Chake Gunjian $1000 

 Mr. & Mrs. Armand & Lucy Benohanian $100 

 

     THE LATE VIVIAN DEVLETIAN: 

   Mr. & Mrs. Jerry Devletian $1000 

 

THE LATE ARTO KEPEKCI: 

   Mrs. Hilda Kepekci & Family $300 

 

   THE LATE LEONID SEVUNTS: 

   Mr. Levon Sevuts $100 

 

    THE LATE SARKIS GURNAGUL: 

   Mrs. Anahid Gurnagul $100 

   Mrs. Karmen Gurnagul Minasian $50 

   

THE LATE MAIDA ALTOUNIAN: 

Mrs. Anahid Arabaghian $50 

 

THE LATE KRIKOR MERAKYAN: 

Mrs. Hilda Kepekci $50 

Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian $50 

 

THE LATE LINDA & ARMINE KEUCHGUERIAN  

& KRIKOR PROUDIAN: 

Mr. Samuel Keuchguerian $50 

 

 THE LATE SIRARPI DINGOYAN KAZAN: 



 

Mr. & Mrs. Hagop & Anouche Kazan $100 

Mr. & Mrs. Migirdic & Silva Arslan $100 

Mr. Nazareth Sahakian $50 

Mr. & Mrs. Vahakn & Lucy Arapyan $50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
    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! 

  Այս շաբթուայ  

   Ս. Սեղանի ծաղիկները   

   կը հովանաւորէ՝ 

   ՏԻԿ. ՀՈՒՐԻ  

  ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ 

   The Altar Flowers of this 

week 

    sponsored by: 

   MRS. HOURY  

    MANOUGIAN BEDROSSIAN 

 



 

 



 

     



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 


