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 Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
 

 

 
 

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

   

      CÉLÉBRATION ET L’HOMELIE:  
     RÉV. PÈRE DAVID MARGARYAN 

 
 

     Առաւօտեան Ժամերգութիւն 
       Office Matines -  à 9:30 

    Ս. Պատարագ / La Sainte Messe -  à 10:30 
Հոգեհանգստեան  պաշտօն / Office Réquiem -  à 12:30 

                               
 

 DIACRES – ACOLYTES 
                 Organist: Lilit Yedigaryan 

               Choeur Gomidas:  
                Murat Demirdogen 
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ՊՕՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 
                 ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ  (6.12-23) 

Ուստի ա՛լ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր մահկանացու մարմնին վրայ, որ 
անոր ցանկութիւններուն հնազանդիք։ Եւ ձեր անդամները մեղքի մի՛ 
ընծայէք, անիրաւութեան գործիք ըլլալու, հապա ձեր անձերը Աս-տուծոյ 
ընծայեցէք որպէս թէ մեռելներէն ողջնցած եւ ձեր անդամները 
արդարութեան գործիքներ՝ Աստուծոյ։ Քանզի մեղքը ձեր վրայ պիտի 
չիշխէ. վասն զի օրէնքի տակ չէք, հապա շնորհքի տակ։ 

Ուրեմն ի՞նչ. մե՞ղք գործենք քանի որ օրէնքի տակ չենք, հապա շնորհքի 
տակ։ Քա՛ւ լիցի։ Չէ՞ք գիտեր թէ որու որ անձերնիդ իբր ծառայ ընծայէք 
հնազանդելու, ծառայ կ’ըլլաք անոր՝ որուն որ կը հնազան-դիք, թէ՛ մեղքի՝ 
որ մահուան կը տանի եւ թէ՛ հնազանդութեան որ՝ ար-դարութեան։ Բայց 
գոհութիւն Աստուծոյ, որ թէեւ դուք մեղքի ծառայ էիք, սակայն սրտանց 
հնազանդեցաք այն վարդապետութեան գաղա-փարին, որ ձեզի 
յանձնուեցաւ։ Ուստի դուք մեղքէ ազատուելով՝ ար-դարութեան ծառայ 
եղաք. Մարդու սովորութեան պէս կ’ըսեմ՝ ձեր մարմնին տկարութեանը 
համար. քանզի ինչպէս ատեն մը ձեր ան-դամները անօրէնութեան 
ընծայեցիք՝ պղծութեան եւ անօրէնութեան ծառաներ ըլլալու, ա՛յնպէս 
հիմա ձեր անդամները սրբութեան ընծա-յեցէք՝ արդարութեան 
ծառաներ ըլլալու։ Վասն զի երբ դուք մեղքի ծա-ռաներ էիք, 
արդարութենէ ազատ էիք։ Ուրեմն այն ժամանակ ի՞նչ պտուղ ունէիք այն 
բաներէն՝ որոնցմով հիմա կ’ամչնաք. վասն զի ա-նոնց վերջը մահ է։ Բայց 
հիմա մեղքէ ազատուած եւ Աստուծոյ ծառա-ներ եղած՝ ձեր պտուղը 
ունիք սրբութիւնով ու վերջը յաւիտենական կեանք։ Քանզի մեղքին 
վարձքը մահ է, բայց Աստուծոյ ձրի պարգեւը յաւիտենական կեանք՝ մեր 
Տէրոջը Յիսուս Քրիստոսին ձեռքով։ 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ   (12.1-8) 
Յիսուս շաբաթ օր մը կ’երթար արտերուն մէջէն, երբ իր աշակերտ-

ները անօթեցան, սկսան ցորենի հասկեր փրցնել եւ ուտել։ Փարիսե-
ցիները երբ տեսան, ըսին անոր. «Ահա քու աշակերտներդ կը գործեն, 
մինչդեռ արտօնուած չէ շաբաթ օրը գործել»։ Ան ալ անոնց ըսաւ. «Չէ՞ք 
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կարդացեր դուք Դաւիթին ըրածը։ Երբ անօթեցան ինք ու անոնք որ իրեն 
հետ էին. Մտաւ Աստուծոյ տունը եւ առաջաւորութեան հացերը կերաւ, 
որ ո՛չ իրեն օրինաւոր էր ուտել եւ ո՛չ անոնց որ իրեն հետ էին, բայց միայն 
քահանաներուն։ Կամ թէ օրէնքին մէջ չէ՞ք կարդացեր, որ քահանաները 
շաբաթ օրերը տաճարին մէջ շաբաթը կը պղծեն ու անմեղ են։ Բայց ձեզի 
կ’ըսեմ թէ այստեղ տաճարէն մեծ մէկը կայ։ Եթէ գիտնայիք թէ ի՛նչ ըսել է 
‘Ողորմութիւն կ’ուզեմ ու ո՛չ թէ զոհ’, այն ատեն անպարտները չէիք 
դատապարտեր. Քանզի Որդին մարդոյ շաբաթին տէրն է»։ 

 

ROMAINS 6.12-23 
Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel, pour lui obéir 

en ses convoitises. Et n'appliquez point vos membres pour être des 
instruments d'iniquité au péché; mais appliquez-vous à Dieu comme de 
morts étant faits vivants, et [appliquez] vos membres [pour être] des 
instruments de justice à Dieu. Car le péché n'aura point d'empire sur 
vous, parce que vous n'êtes point sous la Loi, mais sous la Grâce. 

Quoi donc? pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la 
Loi, mais sous la Grâce? A Dieu ne plaise! Ne savez-vous pas bien qu'à 
quiconque vous vous rendez esclaves pour obéir, vous êtes esclaves de 
celui à qui vous obéissez, soit du péché [qui conduit] à la mort; soit de 
l'obéissance [qui conduit] à la justice? Or grâces à Dieu de ce qu'ayant été 
les esclaves du péché, vous avez obéi du cœur à la forme expresse de la 
doctrine dans laquelle vous avez été élevés. Ayant donc été affranchis du 
péché, vous avez été asservis à la justice. (Je parle à la façon des hommes, 
à cause de l'infirmité de votre chair.) Comme donc vous avez appliqué vos 
membres pour servir à la souillure et à l'iniquité, pour [commettre] 
l'iniquité; ainsi appliquez maintenant vos membres pour servir à la justice 
en sainteté. 

Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de 
la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant 
vous avez honte? certes leur fin est la mort. Mais maintenant que vous 
êtes affranchis du péché, et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la 
sanctification; et pour fin la vie éternelle. 23Car les gages du péché, c'est 
la mort; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

MATTHIEU 12.1-8 

En ce temps-là Jésus allait par des blés un jour de Sabbat, et ses 
Disciples ayant faim se mirent à arracher des épis, et à les manger. Et 
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les Pharisiens voyant cela, lui dirent : voilà, tes Disciples font une 
chose qu'il n'est pas permis de faire le jour du Sabbat. Mais il leur dit 
: n'avez-vous point lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui 
étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea 
les pains de proposition, lesquels il ne lui était pas permis de manger, 
ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux Sacrificateurs seulement? Ou 
n'avez-vous point lu dans la Loi, qu'aux jours du Sabbat les 
Sacrificateurs violent le Sabbat dans le Temple, et ils n'en sont point  
coupables? Or je vous dis, qu'il y a ici [quelqu'un qui est] plus grand 
que le Temple. Mais si vous saviez ce que signifient ces paroles : je 
veux miséricorde, et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné 
ceux qui ne sont point coupables. 

Car le Fils de l'homme est Seigneur même du Sabbat. 
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 ՏՕՆԵՐ 
Շաբաթ, 25 Յունիս 2022  

Ս. Ներսէս Մեծ Հայրապետի եւ Խատ 
Եպիսկոպոսի Յիշատակութեան Օր  

Հայ բազմաշնորհ կաթողիկոսներէն է Ս. 

Ներսէս Հայրապետը (353-373թթ.), որուն 

իրաւամբ տրուած է Մեծ անունը: Ըստ 

պատմական աղբիւրներու՝ ան Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչի տոհմէն է, Յուսիկ 

Հայրապետին թոռը: Փառէն կաթողիկոսի մահէն ետք, Հայոց Արշակ 

թագաւորի սենեկապան Ներսէսը, թերեւս աշխարհական, կը 

նկատուի կաթողիկոսական գահի ամենայ արժանի թեկնածուն եւ 

արքայի պարտադրմամբ կը ձեռնադրուի կաթողիկոս: Յետագային 

հայրապետական աթոռի գահակալը կը դառնայ Հայ Առաքելական 

Եկեղեցւոյ առաջին մեծ բարեփոխիչը եւ իր ժողովուրդնի մեծանուն 

բարերարը: Անոր նախաձեռնութեամբ գումարուած Աշտիշատի 

ազգային-եկեղեցական ժողովին (354 թ.) առաջին անգամ 

կ'ընդունուին որոշումներ, որոնք կը կանոնակարգեն հոգեւոր-

եկեղեցական կեանքը, կը սահմանեն ընտանիքի բարոյական 

սկզբունքները: Ներսէս Մեծ Հայրապետի նախաձեռնութեամբ  կը 

հիմնուին վանքեր ու դպրոցներ, բոլոր անտուններու ու աղքատ-

ներու համար կը կառուցուին ապաստաններ ու հիւանդանոցներ: 

Հայրապետը իր ժողովուրդին կողքին եղած է միշտ եւ ամենուր: 

Ձիրաւի ճակատամարտի յաղթանակը ձեռք  բերուած է նաեւ՝ Ս. 

Ներսէս Հայրապետին շնորհիւ, որ ան ողջ ճակատամարտի 

ընթացքին մօտակայ լեռան վրայ բազկատարած աղօթած է Հայոց 

բանակին յաղթութեան համար: Ազգաշէն ու եկեղեցաշէն այս 

գործունէութեան համար ալ Ս. Ներսէս Հայրապետին կոչած  են 

նաեւ՝ «Լուսաւորիչ սրտից»: Հայրապետին բոլոր այս 

ձեռնարկներուն աջակից ու գործակից  եղած է Խատ եպիսկոպոսը, 

որուն պատմիչ Փավստոս Բիւզանդը կոչած է նաեւ՝ Ներսէս 

Հայրապետի աթոռակից: Հայ Առաքելական եկեղեցին իր սուրբերու 

շարքին դասելով իր երկու նուիրեալ զաւակներուն՝ անոնց 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjci_CC5MTbAhVGwFkKHQ9gCQAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/443956475747169947/&psig=AOvVaw03DcICT6blmWAPOlog7RoH&ust=1528571846656438
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յիշատակը միասնաբար կը տօնէ Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի տօնին 

յաջորդող Շաբաթ օրը: 

 

Կիրակի, 26 Յունիս 2022  
Բարեկենդան Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի 
Պահոց  

Բարեկենդանը պահքին նախորդող 

Կիրակին է։ Այս դէպքին բարեկենդանը 

նուիրուած է Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի 

մասունքները գտնելու գիւտին: Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչի մասունքները կը համարուին 

բոլոր Քրիստոնէական եկեղեցիներու 

ամենամեծ սրբութիւններէն մէկը:  

Տօնին առիթով եկեղեցին հաստատած է շաբաթական պահք՝ 

Երկուշաբթիէն մինչեւ Շաբաթ:  

Holidays 
Saturday, June 25, 2022 

Commemoration of St. Nersess the Great 
and St. Bishop Khad 
St. Nersess the Great, Catholicos of All Armenians (353-
373) is one of the most prominent Armenian Pontiffs. 
According to historical sources he is from the family 
and lineage of St. Gregory the Illuminator, and 
grandson of the Armenian Patriarch Houssik. 
Following the death of Catholicos Paren I (of 
Ashtishat), Nersess is a chamberlain (chief attendant or 
steward) for the Armenian King Arshak.  Although a 
layman at the time, he is found to be the most 
deserving candidiate for the throne of the Catholicos, and under the compulsion 
of the King is ordained as a priest and consecrated as Catholicos. The Armenian 
Pontiff becomes the first great reformer of the Church and a renowned 
benefactor of his nation. Upon Nersess’ initiative, a National Ecclesiastical 
Council is convened in Ashtishat in 354. Upon his initiative, decisions are made 
which are intended to regulate and bring order to the spiritual-ecclesiastical life, 
based upon the defined moral principles of the family. Nersess the Great 
establishes numerous monasteries and schools. He builds hospices, residences, 
and hospitals for the ill, homeless and the poor. The Catholicos was always with 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikr7jz3cTbAhVQuVkKHcqFC5YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/27725353927791828/&psig=AOvVaw28UGkdKtzl92fBA9I455F5&ust=1528570207546244
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his flock. The Armenian people won the battle of Dzirav due to St. Nersess’ 
unceasing prayers for victory on a nearby mountaintop, as the war was being 
waged on the field below. For his devout activity Nersess the Great is also called 
the “Illuminator of Hearts”. 
Bishop Khad was a supporter of Nersess the Great and was instrumental in the 
implementation of the Catholicos’ initiatives and undertakings. Historian Pavstos 
Buzand identifies Bishop Khad as the coadjutor of the Armenian Pontiff, St. 
Nersess the Great. 

 

Sunday, June 26, 2022  
Eve of the Fast of St. Gregory the Illuminator  
This is the Sunday preceding the week prior to the feast of Discovery of St. 
Gregory the Illuminator’s relic, in the 5th century, lasting from Monday to Friday. 

 

 

 

   ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆԸ 
 

Աշխատանքը այն հանճարն է, որ աշխարհիս տգեղութիւնը 
գեղեցկութեան կը փոխէ։ Աշխատանքն է, որ մեծ անէծքը կը 
փոխէ մեծ օրհնութեան։ Այսուհետև աշխարհիս տէրերը 
աշխատանքն ու գիտութիւնն են։ Մեր առաջին պարտակա-
նութիւնը աշխատանքն է, երկրորդը՝ բարութիւնը։  
                                                            Ֆրանսիսք Սարսէ 
 

Մեր ամենալաւ հարստութիւնը մեր գոհունակութիւնն է։ 
                                                                                                     Շէյքսփիր 
 

Ազգ մը լաւ կը կառավարուի, եթէ ժողովուրդը հնազանդի 
առաջնորդներուն, և առաջնորդներ հնազանդին օրէնքին։ 
Միայն ան կրնայ առաջնորդ ըլլալ, ով երբեք չի կորսնցներ յոյսը: 

         Ճէֆըրսըն 
 

Արդարութիւնը անմահ, յաւիտենական եւ անփոփոխելի է 
Աստուծոյ նման։ Արդարութիւնը աշխարհի ներդաշնակութեան 
բանալին է. առանց անոր ամէն ինչ կ’ընթանայ խառնաշփոթ եւ 
ձախող։ 

                                                                                            Ճէֆըրսըն 
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   ԿԻՐԱԿԻ, 26 Յունիս 2022 
    OFFICE DE REQUIEM 

    DIMANCHE, LE 26 JUIN 2022 

 
 
   Այվազեան, Սողոմոնեան եւ Աճէմեան 

   ընտանիքներ 
      հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

     իրենց սիրեցեալ կնոջ, մօր, մեծ մօր,  
     քրոջ եւ հարազատին՝ 
    ԹԱԳՈՒՀԻ ԱՃԷՄԵԱՆԻ 

  (TAKOUHIE AJAMIAN) 
մահուան 40-րդ տարելիցին առիթով: 

 

 
  Տիկ. Անուշ Քէօփրիւլեանի, 

     Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի   
   կատարուի իր սիրեցեալ ծնողաց եւ հարազատներուն՝ 

 ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՒ ՌՕԶԱԼԻ  
ՔԷՕՓՐԻՒԼԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(GARABED & ROSALIE KEOPRULIAN) 
ԼՈՒԹՖԻՔ ԵՒ ՊԱՏՐԻԿ  
 ՔԷՕՓՐԻՒԼԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(LOUTFIK & BADRIG KEOPRULIAN) 
   ԱՐԱՄ ՎԱՐԴԵԱՆԻ 

(ARAM VARTIAN) 
 ՆՇԱՆ ՎԱՐԴԵԱՆԻ 
 (NISHAN VARTIAN) 

   ՊԷՎԸՐԼԻ ՔԷՕՓՐԻՒԼԵԱՆԻ 
   (BEVERLY KEOPRULIAN) 

 Ինչպէս նաեւ՝ 
  ՔԷՕՓՐԻՒԼԵԱՆ ԵՒ ՃԱՄՈՒԶԵԱՆ  

  գերդաստաններու համայն ննջեցելոց 
   հոգիներուն ի հանգիստ: 
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  Տիկ. Իրմա Պասմաճեան 

հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ 
   իր սիրեցեալ ամուսնոյն՝ 
  ԳԱԲՐԻԷԼ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆԻ 

 (KAPRIYEL BASMAJIAN) 
 մահուան 21-րդ տարելիցին առիթով: 

ինչպէս նաեւ 
 ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ ԵՒ ՔԷԹԼԻ 

(BASMAJIAN & KETLI) 
 գերդաստաններու համայն ննջեցելոց  

 հոգիներուն ի հանգիստ: 
 

 

 

   

  
 
 
 

 

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: 
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           CHURCH NAME DAY MADAGH BLESSING: 
       Incirciyan Family $50 

     Mr. & Mrs. Nigoghos & Nora Antonian $30 
      Mr. & Mrs. Haig Fesciyan $20 

 
         IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 

      IN MEMORY OF 
       THE LATE ARAM MELIKIAN: 

   Mr. & Mrs. Stephan Yazedjian $500 
      Mr. Gilbert Verdian $500 
     Mrs. Arpine Aroyan $250 

      Mr. & Mrs. Jirair & Ani Hovsepian & Family $125 
     Mr. Nuran Attarmigiroglu $100 

    Mr. & Mrs. Henry Zalzal & Mrs. Nayiri Dolabjian $100 
    Mr. & Mrs. Barkev & Chake Batmanian $50 

     Mr. Philip Yacoubian $50 
     Mr. Celestino Minotti $50 

       Mr. & Mrs. Eli & Mayla (Aka Shirley) Chalouh $50 
       THE LATE MAYRANUS OZOGLU: 

    Mrs. Ayda Tamigian $150 
 

       HOKEHANKISD (REQUIEM SERVICES): 
     THE LATE KEOPRULIAN, VARTIAN  

      & JAMOUZIAN FAMILIES: 
   Mrs. Anoush Keoprulian $50 

     THE LATE PAKLAIAN & GUIRAGOSSIAN FAMILIES: 
     Mr. & Mrs. Gary & Tania Guiragossian $200 
      Mr. & Mrs. Garo & Sylvia Nazirganian $75 

     Mr. Garabed Geugkeuzian $50 
      THE LATE RAZMIG & GARABET HAKIMIAN: 

   & THE LATE KRIKOR BERBERIAN: 
  Mr. & Mrs. Armand Kazandjian $100 

   Mr. Edouard Husseindjian $50 
    THE LATE KAPRIYEL BASMAJIAN: 

   Mrs. Irma Basmajian $100 
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 Այս շաբթուայ  

Ս. Խորանին ծաղիկները  

   կը հովանաւորեն՝ 

 Տ. եւ Տիկ.  Այգ եւ Ռինա  

Պաղտասարեանները 

  The Holy Altar Flowers of this 

week 

    sponsored by: 

   Mr. & Mrs.  

    Ayk & Rina Bagdasarian 

 
 

    
 

     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! 
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