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HIS HolINeSS KareKIN II
Supreme patrIarcH aNd catHolIcoS of all armeNIaNS

Sa SaINteté KareKIN II 
patrIarcHe Suprême et catHolIcoS de touS leS arméNIeNS



ԳերաշՆորՀ Տ. աԲԳար եՊՍ. յովաԿիմեաՆ

առաջՆորդ ԳաՆաՏաՀայոց

HIS Grace BISHop aBGar HovaKImyaN

prImate of tHe armeNIaN dIoceSe of caNada

Sa Grâce évêque aBGar HovaKImyaN 
prImat du dIocèSe arméNIeN du caNada

ԳերաշՆորՀ Տ. աԲԳար եՊՍ. յովաԿիմեաՆ

առաջՆորդ ԳաՆաՏաՀայոց

HIS Grace BISHop aBGar HovaKImyaN

prImate of tHe armeNIaN dIoceSe of caNada

Sa Grâce évêque aBGar HovaKImyaN 
prImat du dIocèSe arméNIeN du caNada



արժ. տ. ԶարեՀ աւաԳ քՀնյ. ԶարԳարեան

ԳաՆաՏաՀայոց թեմի Փոխ առաջՆորդ

թորոՆթոյի ՍԲ. երրորդութիւՆ Հայց. առաք. ԵԿեղեցւոյ ՀոԳեւոր Հովիւ

rev. archpriest fr. Zareh Zargarian
vIcar, armeNIaN cHurcH dIoceSe of caNada

parISH prIeSt of Holy trINIty armeNIaN apoStolIc cHurcH of toroNto

révérenD archiprêtre Zareh Zargarian 
vIcaIre du dIocèSe de l’éGlISe arméNIeNNe apoStolIque du caNada

curé de l’éGlISe arméNIeNNe apoStolIque de la SaINte-trINIté de toroNto

արժ. տ. Գեղարդ աւաԳ քՀնյ. կարապետեան 
Պրիթիշ ԳոլոմՊիայի ՍուրԲ վարդաՆ 

Հայց. առաք. ԵԿեղեցւոյ ՀոԳեւոր Հովիւ

rev. archpriest fr. keghart garabeDian
parISH prIeSt of St. vartaN 

armeNIaN apoStolIc cHurcH of BrItISH columBIa 

révérenD archiprêtre keghart garabeDian 
curé de l’éGlISe arméNIeNNe apoStolIque 

SaINt-vartaN de colomBIe-BrItaNNIque

արժ. տ. դաւիԹ քՀնյ. մարԳարեան 
մոՆթրեալի ՍուրԲ ԳրիԳոր լուՍաւորիչ 

Հայց. առաք. առաջՆորդաՆիՍՏ եԿեղեցւոյ ՀոԳեւոր Հովիւ

rev. fr. DaviD margarYan
parISH prIeSt of St. GreGory tHe IllumINator 
armeNIaN apoStolIc catHedral of moNtreal 

révérenD père DaviD margarYan 
curé de la catHédrale arméNIeNNe apoStolIque

SaINt-GréGoIre l‘IllumINateur de moNtréal

արժ. տ. կոմիտաս քՀնյ. միրԶախանեանը 
լավալի ՍուրԲ խաչ 

Հայց. առաք. ԵԿեղեցւոյ ՀոԳեւոր Հովիւ

rev. fr. komitas mirZakhanYan
parISH prIeSt of Holy croSS

armeNIaN apoStolIc cHurcH of laval 

révérenD père komitas mirZakhanaYn
curé de l’éGlISe arméNIeNNe apoStolIque 

SaINte-croIX de laval



արժ. Տ. ՀրաՆդ քՀՆյ. մաՆուԿեաՆ

ՀամիլթըՆի ՍուրԲ մարիամ աՍՏուաԾաԾիՆ Հայց. առաք. ԵԿեղեցւոյ ՀոԳեւոր Հովիւ

ՍէՆթ ԳաթրիՆզի ՍուրԲ ԳրիԳոր լուՍաւորիչ Հայց. առաք. ԵԿեղեցւոյ ՀոԳեւոր Հովիւ

rev. fr. HraNt maNuKyaN 
parISH prIeSt of St. mary armeNIaN apoStolIc cHurcH of HamIltoN

parISH prIeSt of St. GreGory tHe IllumINator armeNIaN apoStolIc cHurcH of St. catHarINeS

révéreNd père HraNt maNuKyaN 
curé de l’éGlISe arméNIeNNe apoStolIque SaINte-mary de HamIltoN

curé de l’éGlISe arméNIeNNe apoStolIque SaINt-GréGoIre l’IllumINateur de St. catHarINeS

արժ. Տ. միւռոՆ քՀՆյ. ՍարԳիՍեաՆ

միՍիՍոԿայի ՍուրԲ վարդաՆ 
Հայց. առաք. ԵԿեղեցւոյ ՀոԳեւոր Հովիւ

rev. fr. myroN SarGSyaN
parISH prIeSt of St. vartaN 

armeNIaN apoStolIc cHurcH of mISSISSauGa

révéreNd père myroN SarGSyaN 
curé de l’éGlISe arméNIeNNe apoStolIque 

SaINt-vartaN de mISSISSauGa

արժ. Տ. Հայարի քՀՆյ. թաՆաշեաՆ

թորոՆթոյի ՍԲ. երրորդութիւՆ Հայց. առաք. 
ԵԿեղեցւոյ Հովիւի ՕԳՆաԿաՆ 

rev. fr. HayarI taNaSHIaN
aSSIStaNt parISH prIeSt of Holy trINIty

armeNIaN apoStolIc cHurcH of toroNto

révéreNd père HayarI taNaSHIaN
curé adjoINt de l’éGlISe arméNIeNNe apoStolIque

de la SaINte-trINIté de toroNto
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ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Յունուար 1, 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 
բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. 
Յովակիմեանը, իրեն առընթերակայ ունենալով 
Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Դաւիթ քահանայ 

Մարգարեանը Նոր Տարուայ Սուրբ եւ անմահ Պատարագէն 
վերջ կատարեց Նուռի Օրհնութեան կարգը, որմէ ետք 
ծուխի հաւատաւորները, Առաջնորդարանի յարկէն ներս 
հաւաքուելով, Նոր Տարուայ առթիւ բարեմաղթանքներ 
հաղորդեցին:

NEW YEAR LITURGY

On January 1, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, assisted by Rev. Fr. David Margaryan, 
Parish Priest of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal, following the New Year Divine 
Liturgy, conducted the pomegranates blessings rite. 
Thereafter, parishioners gathered at the Diocesan 
Headquarters to express New Year wishes.

MESSE DU NOUVEL AN

Le 1e janvier 2019, L’Évêque Abgar Hovakimyan, 
Primat, assisté du Révérend Père David Margaryan, 
Curé de la Cathédrale arménienne Saint-Grégoire 
l‘Illuminateur de Montréal, a présidé le rite de la 
bénédiction de grenades. Après la bénédiction, les 
paroissiens se sont réunis au Siège diocésain pour 
exprimer leurs vœux du Nouvel An.
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Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՅՑԻ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԼԱՒԱԼԻ ՄԷՋ

5 Յունուար, 2019 երեկոյեան, Centre Armenie 
կեդրոնէն ներս, Ս. Ծննդեան Ճրագալոյցի հանդիսաւոր 
Ս. Պատարագ մատուցեց Գանատահայոց բարեխնամ 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեանը, 
առընթերակայ ունենալով Ս. Խաչ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 

Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Միրզախանեանը 
եւ Արժ. Տ. Հայարի Քհնյ. Թանաշեանը: 

Ս. Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ Տնօրհնէքի 
արարողութիւնը, ապա յաջորդեց խրախճանք 
կազմակերպութեամբ՝ Ս. Խաչ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ:

CHRISTMAS EVE DIVINE LITURGY IN LAVAL

On January 5, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, assisted by Rev. Fr. Komitas Mirzakhanyan, 
Parish Priest of Holy Cross Armenian Church of Laval 
and Rev. Fr. Hayari Tanashian, celebrated Christmas 
Eve Divine Liturgy in Holy Cross Church of Laval. 

Following the Liturgy, a traditional home-blessing 
ceremony was conducted which was followed by 
dinner at the Centre Arménie hall.

MESSE DE LA VEILLE DE NOËL À LAVAL

Le 5 janvier 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, Primat, 
assisté par le Rév. Père Komitas Mirzakhanayn, Curé 
de l’Église arménienne Sainte-Croix de Laval et le 
Révérend Père Hayari Tanashian, a célébré la Messe 
de la veille de Noël à l’église Sainte-Croix de Laval.

Après la liturgie, la cérémonie traditionnelle de 
bénédiction de la maison a eu lieu et a été suivie d’un 
dîner au Centre Arménie.
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ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻՍՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

6 Յունուար 2019-ին, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ մէջ, Սուրբ 

Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան հանդիսաւոր 

Պատարագ մատուցեց Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Գերշ. 

Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, առընթերկայութեամբ 

եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Դաւիթ քհնյ. 

Մարգարեանի։ Սուրբ Պատարագի աւարտին տեղի 

ունեցաւ Ջրօրհնէքի արարողութիւնը, որմէ ետք օրհնուած 

ջուրը բաժնուեցաւ հաւատացեալներուն։

Մայր Եկեղեցւոյ սիւներէն, երկարամեայ բարերար 

Տիար Գրիգոր Տիգրանեանը օրհնուեցաւ այս տարուան 

Ջրօրհնէքի արարողութեան կնքահայրը ըլլալով։

NATIVITY AND THEOPHANY LITURGY
AT THE DIOCESAN CATHEDRAL

On January 6, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, assisted by Rev. Fr. David Margaryan, 
Parish Priest of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal, celebrated Christmas and 
Theophany Liturgy at the Diocesan Cathedral. His 
Grace Blessed water which later was distributed 
among the faithful of the Mother Church. Mr. Krikor 
Dikranian has been blessed with being this year’s 
God Father.

MESSE DE NOËL ET DE L’ÉPIPHANIE À LA 
CATHÉDRALE DIOCÉSAINE

Le 6 janvier 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, a célébré la Messe solennelle de Noël et de 
l’Épiphanie, assisté par le Rév. Père David Margaryan, 
Curé de la Cathédrale arménienne Saint-Grégoire 
l‘Illuminateur de Montréal. Sa Grâce a béni l’eau 
symbolisant le Baptême de Notre Seigneur qui a 
ensuite été distribuée aux fidèles de l’Église. M. 
Krikor Dikranian était le Parrain de la Croix.
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՍՈՑԵԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ

8 Յունուար 2019-ին, Սոցեալ Դեմոկրատ Հնչակեան 

Կուսակցութեան պատուիրակութեան անդամները, 

Առաջնորդարանն այցելեցին Նոր Տարուայ եւ Սուրբ 

Ծննդեան առիթներով շնորհաւորելու Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանին։

Հանդիպումին, իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ 

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ 

Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեանը։

MEETING WITH A DELEGATION OF THE SOCIAL 
DEMOCRAT HUNCHAKIAN PARTY

On January 8, 2019, a delegation of the Social 
Democrat Hunchakian Party visited Diocesan 
Headquarters to congratulate His Grace Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, with New Year and 
Christmas.

Rev. Fr. David Margaryan, Parish Priest of St. 
Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of 
Montreal attended the meeting.

RENCONTRE AVEC UNE DÉLÉGATION DU PARTI 
SOCIAL-DÉMOCRATE HUNCHAKIAN

Le 8 janvier 2019, une délégation du parti 
Social-Démocrate Hunchakian s’est rendue au Siège 
diocésain pour féliciter le Primat, l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, à l’ occasion du Nouvel An et de Noël.

Le Père David Margaryan, Curé de la Paroisse 
de la Cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur de 
Montréal, assistait à la rencontre.
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ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

Աստուծոյ կամքով ու ողորմութեամբ, Յունուար 16-էն 

մինչեւ 28, 2019, մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 

Սուրբ Ծննդեան սքանչելի տօնի առիթով, օրհնութեամբ 

Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Աբգար Եպս. 

Յովակիմեանի եւ առաջնորդութեամբ՝ Արժ. Տէր Կոմիտաս 

Քհնյ. Միրզախանեանի ուխտաւորներուն խումբը 

մեկնեցաւ Երուսաղէմ ուխտագնացութեան՝ այցելելով 

Տէրունական սրբավայրերը Ս. Երկրի:

PILGRIMAGE TO JERUSALEM

With God’s will and mercy, from January 16th to 
28th, 2019, on the occasion of the glorious feast of 
Nativity of our Lord and Savior Jesus Christ, and with 
the blessing of His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, a spiritual journey to the Holy Land in the 
footsteps of Christ was undertaken by a group of 
pilgrims led by Rev. Fr. Komitas Mirzakhanyan.

PÈLERINAGE À JÉRUSALEM

Par la volonté et la miséricorde de Dieu, du 16 au 
28 janvier 2019, à l’occasion de la glorieuse fête de 
la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, et avec la 
bénédiction de Msg. Abgar Hovakimyan, Primat, un 
voyage spirituel a été entrepris vers la Sainte Terre, 
sur les traces du Christ, par un groupe de pèlerins 
dirigé par le Rév. Père Komitas Mirzakhanyan.
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ՏՆՕՐՀՆԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄՕՏ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆԻՆ ՄԷՋ

17 Յունուար 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 
Առաջնորդ, Գերշ. Տ. Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեանի 
օրհնութեամբ եւ Արժ. Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեանի 
ու Արժ. Տ. Հայարի քահանայ Թանաշեանի 

մասնակցութեամբ, Գանատայի մօտ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Դեսպանատունին մէջ տեղի ունեցաւ 
Տնօրհնէքի աւանդական արարողութիւնը։

HOME-BLESSING AT THE EMBASSY OF ARMENIA

On January 17, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimian, Primate, assisted by Rev. Fr. David 
Margaryan, Parish Priest of St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, and 
Rev. Fr. Hayari Tanashian, conducted the traditional 
Home-Blessing “Doun Orhnek” of the Embassy of the 
Republic of Armenia to Canada. 

BÉNÉDICTION À L’AMBASSADE DE L’ARMÉNIE

Le 17 janvier 2019, Msg. Abgar Hovakimian, 
Primat du Diocèse Arménien du Canada, assisté par 
le Rév. Père David Margaryan, Curé de la Cathédrale 
Saint Grégoire l’Illuminateur de Montréal, et du Rév. 
Père Hayari Tanashian, a célébré la traditionnelle 
bénédiction « Doun Orhnek » de l’ambassade de la 
République d’Arménie au Canada. 
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ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՂՕԹՔ

20 Յունուար 2019-ին, Գանատահայոց Առաջնորդ՝ 

Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի օրհնութեամբ, 

Մոնթրէալի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ 

Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Դաւիթ քհնյ. 

Մարգարեանը, ուղեկցութեամբ՝ Բարեշնորհ Քամի 

սարկաւագ Սարիմանուկեանի եւ պատարագեան 

հատուածներու կատարմամբ՝ Եկեղեցւոյս «Կոմիտաս» 

երգչախումբին, մասնակցեցան միջեկեղեցական 

արարողութեանը, Մոնթրէալի Սբ. Անտրէ եւ Փոլ 

եկեղեցւոյ մէջ։ 

ECUMENICAL PRAYER
FOR CHRISTIAN UNITY

On January 20, 2019, with blessings of Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, Rev. Fr. David Margaryan, 
Parish Priest of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal, Deacon Kami Sarimanukian, 
and “Komitas” Church Choir members, participated 
in an Ecumenical Prayer for Christian Unity at The 
Church of St. Andrew and St. Paul.

PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Le 20 janvier 2019, avec la bénédiction de 
Msg. Abgar Hovakimyan, Primat, le Rév. Père 
David Margaryan, Curé de la Cathédrale Saint-
Grégoire l’Illuminateur de Montréal, le diacre Kami 
Sarimanukian et les membres de la chorale «Komitas» 
ont participé à une prière œcuménique pour l’unité 
des chrétiens, à l’Église Saint-André et Saint-Paul.
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ԼԻԼԻԱՆ ՍՎԱՃԵԱՆ «Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ» ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԵՑԱՒ

3 Փետրուար 2019-ին, Միսիսոկայի Ս. Վարդան Հայց. 
Առաք. եկեղեցւոյ 28-ամեակի առթիւ՝ Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագ մատուցեց Գանատահայոց Թեմի բարեջան 
Առաջնորդ՝ Գերշ.  Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեանը, իրեն 
առընթերական ունենալով ծուխի հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. 

Միւռոն Քհնյ. Սարգիսեանը։ Յընթացս Ս. Պատարագի 
ան ընթերցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակն ուղուած Ազնուափայլ 
Տիկին Լիլիան Սվաճեանին, ով արժանացաւ «Սուրբ 
Ներսէս Շնորհալի» պատուոյ բարձր շքանշանին:

MRS. LILIAN SEVADJIAN RECEIVES
ORDER OF “ST. NERSES SHNORHALI”

On February 3, 2019, the 28th anniversary of St. 
Vartan Armenian Church of Mississauga, Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, assisted by Rev. Fr. 
Myron Sargsyan, Parish Priest, celebrated Divine 
Liturgy during which he announced the encyclical 
issued by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch 
and Catholicos of All Armenians and addressed to 
Mrs. Lilian Sevadjian by which she received the order 
of “St. Nerses Shnorhali”.

MME. LILIAN SEVADJIAN REÇOIT
L’ORDRE DE « NERSES SHNORHALI »

Le 3 février 2019, le 28e anniversaire de l’Église 
arménienne St. Vartan de Mississauga, la Messe 
solennelle a été célébrée par le Primat, Msg. Abgar 
Hovakimyan, assisté du Rév. Père Myron Sargsyan, 
Curé. Msg. Hovakimyan a annoncé l’Encyclique 
du Sa Sainteté Karekine II, Patriarche suprême et 
Catholicos de tous les Arméniens et adressée à Mme. 
Lilian Sevadjian par laquelle Mme. Sevadjian a reçu 
la médaille « St. Nerses Shnorhali ».
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ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԸ ԿԸ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԷ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ

7 Փետրուար 2019-ին, Ամերիկայի Արեւմտեան 
Թեմի Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանը հյուրընկալեց Գանատահայոց Թեմի 
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեանին 

ու Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ Հոգեշնորհ Տ. 
Դանիէլ Ծ. Վրդ. Ֆընտըքեանին Ամերիկայի Արեւմտեան 
Թեմի Առաջնորդարանին մէջ:

VISIT TO THE WESTERN DIOCESE

On February 7, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan and the Very Rev. Fr. Daniel Findikyan, 
Primates of the Diocese of the Armenian Church of 
Canada and the Eastern Diocese of the Armenian 
Church, were welcomed to the Headquarters of 
the Western Diocese by His Eminence Archbishop 
Hovnan Derderian.

LA VISITE AU DIOCESE DE L’OUEST

Le 7 février 2019, Sa Grâce, l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, et le Très Révérend Père Daniel 
Findikyan, Primats du Diocèse de l’Église 
arménienne du Canada et du Diocèse de l’Est de 
l’Église arménienne, ont été accueillis au siège du 
Diocèse de l’ouest par son Éminence l’Archevêque 
Hovnan Derderian.



Թեմական Տարեգիրք 2019-2020Diocesan Yearbook 2019-2020 Annuaire diocésain 2019-2020

16

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԶՕՐԱՒԱՐԻ ՍԻՐՈՅ ԵՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ

16 Փետրուարի 2019, օրհնութեամբ՝ Գանատահայոց 

Առաջնորդ, Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանին, 

նախաձեռնութեամբ՝ հոգեւոր հովիւի, Արժ. Տ. Դաւիթ 

քհնյ. Մարգարեանին, հովանաւորութեամբ՝ Ս. Գր. 

Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդին 

եւ կազմակերպութեամբ՝ նորաստեղծ «Կամար» 

երիտասարդաց միութեան, նշուեցաւ Սուրբ Սարգիս 

զօրաւարի՝ սիրոյ եւ երիտասարդութեան տօնը.

CELEBRATION OF THE FEAST OF SAINT SARKIS 
THE PATRON OF YOUTH AND LOVE

On February 16, 2019, the “Kamar” Youth 
Association of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal organized the celebration of 
the Feast of Saint Sarkis - the Patron of Youth and 
Love at the Diocesan Cathedral. His Grace Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, blessed the celebration.

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE SAINT SARKIS 
PROTECTEUR DE LA JEUNESSE ET DE L’AMOUR

Le 16 février 2019, l’association de la jeunesse 
«Kamar» de la Cathédrale arménienne Saint-Grégoire 
l’Illuminateur de Montréal a organisé la célébration 
de la fête de Saint Sarkis, Protecteur de la jeunesse 
et de l’amour, à la Cathédrale diocésaine. Msg. Abgar 
Hovakimyan, Primat, a béni la célébration.
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ

ԳԱՆԱՏԱՅԻ ԶԻՆՈՒԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ

24 Փետրուար 2019-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ 

Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ ընդունեց, 

ճանաչողական այցով մը, Հայաստան ժամանած 

Գանատայի ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդ Հոգեշնորհ 

Գիյ վարդապետ Չափտլեյնիին՝ ուղեկցութեամբ 

Գանատահայոց Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. 

Յովակիմեանին, ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդ Գերշ. Տ. 

Վրթանես եպս. Աբրահամեանին եւ Գանատահայոց Թեմի 

փոխառաջնորդ Արժ. Տ. Զարեհ Ա.Քհնյ. Զարգարեանին:

Վեհափառ Հայրապետը ողջունեց Զինուած Ուժերու 

հոգեւոր առաջնորդներուն փոխգործակցութիւնը՝ այն 

կարեւոր եւ օգտակար նկատելով փորձի փոխանակման եւ 

բանակի մէջ հոգեւորականներու ծառայութիւնն առաւել 

արդիւնաւէտ դարձնելու տեսանկիւնէն: 

Հայրապետը նաեւ անդրադարձ կատարեց Հայոց 

բանակի հոգեւոր առաջնորդութեան գործունէութեանը եւ 

եկեղեցականներու ծառայութեանը: Նորին Սրբութիւնը 

փաստեց, որ հայ ժողովուրդի պատմութեան ընթացքին 

Հայ Եկեղեցին ու անոր սպասաւորները մշտապէս 

կանգնած եղեր են հայ զինուորականի կողքին՝ 

միասնաբար պայքարելով ժողովուրդի ազատութեան 

եւ Հայոց անկախ պետականութեան կերտման ու 

պաշտպանութեան համար:

Գանատայի ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդը եւս իր այցը 

Հայաստան լաւագոյն առիթ նկատեց՝ զօրամասերու 

մէջ հոգեւոր ծառայութեան իրականացման փորձով եւ 

ոլորտին առնչուող գիտելիքներով կիսուելու:
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CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS RECEIVED
CHAPLAIN GENERAL OF THE CANADIAN ARMED FORCES

On February 24, 2019, in the Mother See of Holy 
Etchmiadzin, His Holiness Karekin II, Supreme 
Patriarch and Catholicos of All Armenians received 
Brigadier-General Guy Chapdelaine, Chaplain 
General of the Canadian Armed Forces, who 
arrived in Armenia on a cognitive visit. He was 
accompanied by Bishop Abgar Hovakimyan, Primate 
of the Armenian Diocese of Canada, Bishop Vrtanes 
Abrahamyan, Head Chaplain of the Armenian 
Armed Forces, and Rev. Archpriest Zareh Zargarian, 
Vicar of the Armenian Diocese of Canada.

His Holiness welcomed the cooperation between 
the Head Chaplains, stressing its’ importance in 
terms of the exchange of experience and making the 

clergy service more effective in the Army.
The Catholicos also referred to the activities of the 

Armenian Army’s spiritual leadership and the service 
of the clergy. His Holiness stated that throughout the 
history of the Armenian people the Armenian Church 
and its servants were constantly standing beside the 
Armenian soldier, struggling for the freedom of the 
Armenian people and for the establishment and 
protection of the independent Armenian statehood.

Chaplain General Chapdelaine also noted his 
visit to Armenia as a good opportunity to share with 
the spiritual leadership of the Armenian Army the 
experience of conducting spiritual service in military 
units and relevant knowledge in the field.
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LE CATHOLICOS DE TOUS LES ARMÉNIENS ACCUEILLE 
L’AUMÔNIER GÉNÉRAL DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Le 24 février 2019, Sa Sainteté Karekin II, 
Patriarche Suprême et Catholicos de tous les 
Arméniens a accueilli au Saint-Siège d’Etchmiadzine 
le brigadier général Guy Chapdelaine, aumônier 
général des Forces armées canadiennes qui se 
trouvait en Arménie pour une visite cognitive, 
accompagné de Msg. Abgar Hovakimyan, Primat du 
Diocese de Canada, de l’aumônier général des Forces 
armées arméniennes Msg. Vrtanes Abrahamyan, et 
Révérend Archiprêtre Père Zareh Zargarian, Vicaire 
du Diocese de Canada. 

Sa Sainteté a salué la coopération entre les 
aumôniers des deux pays en considérant l’importance 
des échanges d’expériences pour l’amélioration des 

enjeux stratégiques confrontées par les aumôniers.
Le Catholicos a fait une courte présentation sur les 

services d’aumônerie des Forces armées arméniennes, 
en soulignant l’importance de son rôle et de son impact. 
Sa Sainteté a aussi mentionné que dans l’histoire du 
people arménien l’Église et le Clergé étaient toujours 
à côté de l’armée et des soldats, en participant dans 
leur mission de la libération du peuple arménien et 
l’établissement d’un état souverain et de sa défense.

De sa part l’aumônier général Chapdelaine a 
souligné que sa visite en Arménie était une occasion 
importante pour partager avec l’aumônier général 
Abrahamyan les enjeux, les priorités, les défis 
confrontés dans les détachements.
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ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ԹԵՄԻ

930 PROGRESS AVENUE ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱԼՈՒԱԾԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

Այսու, Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Գանատայի 
թեմը մեծ ուրախութեամբ կը յայտարարէ եկեղեցւոյ 
իր զաւակներուն եւ համայն թորոնթոհայութեան, որ ի 
գործ դնելով 29 Յունուար 2019-ին վաճառքի դրուած 
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
կալուածի գնման առաջին իր իրաւունքը, 28 Փետրուար 
2019-ին Armen Ontario-էն գնեց ՀԲԸՄ-ի կալուածը, որ 
կը գտնուի 930 Progress Avenue-ի վրայ, հանդիսանալով 
սոյն կալուածի օրինական տէրը։

Այս առթիւ, Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Գանատայի Թեմը շնորհակալութիւն կը յայտնէ 
գանատահայ համայնքին ընդհանրապէս, եւ Թորոնթոյի 
Սբ. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ համայնքի զաւակներուն՝ 
յատկապէս, վերջին չորս ամիսներու ընթացքին իրենց 
անվերապահ դիրքորոշումին եւ ցուցաբերած բարոյական 
աջակցութեան համար: Յաղթահարելով բոլոր 
խոչընդոտները, իրականութիւն դարձուցինք վերոյիշեալ 
կալուածը գնելու առաջին մեր իրաւունքը։

Սոյն կալուածի պատմական այս ձեռքբերումը հարթակ 
կը հանդիսանայ երիտասարդ նոր սերունդին հետեւելու 
իրենց նախորդներու ուղիէն եւ իրականացնելու նոր 
երազներ յետագայ սերունդներուն համար, բաւարարելու 
մեր համայնքի համար անհրաժեշտ եւ կարեւոր նկատուող 
պահանջները։

Արդ, Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Գանատայի 
Թեմը մեծապէս կը գնահատէ անվերապահ նուիրումը 
եւ ցուցաբերած աշխատանքը Գանատահայոց Թեմի 

Փոխ Առաջնորդ եւ Սբ. Երրորդութիւն Հայաստանեայց 
Առաքելական եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տէր 
Զարեհ Աւագ Քհնյ. Զարգարեանին եւ այս առթիւ 
կազմուած յատուկ յանձնախումբի անդամներուն՝ Պրն. 
Օհան Օհաննէսեանին՝ Ատենապետ Գանատահայոց 
Թեմի պատկառելի Թեմական Խորհուրդի, Պրն. Ժաք 
Ստեփանեանին՝ Ատենապետ Թեմական Կալուածոց 
Մարմնի, Տիկ. Ռոզին Իմաստունեանին՝ Ատենապետուհի 
Ս.Ե.Հ.Ա եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի, Պրն. Արա 
Պոյաճեանին՝ Ատենապետ Ս.Ե.Հ. եկեղեցւոյ Շինութեան 
յանձնախումբի։

ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ, Հայց. Առաք. Սուրբ 
Եկեղեցւոյ Գանատահայոց Թեմի

ԿԱԼՈՒԱԾՈՑ ԱՒԱՆԴԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆ, Հայց. 
Առաք. Սուրբ Եկեղեցւոյ Գանատահայոց Թեմի

ԾԽԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ, Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. 
Առաք. Եկեղեցւոյ

1 Մարտ, 2019
Թորոնթօ
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THE ARMENIAN DIOCESE PURCHASES 930 
PROGRESS AVENUE, TORONTO PROPERTY

It is with great pleasure that the Armenian Apostolic 
Church Canadian Diocese announces to our faithful 
and community at large, that on Thursday February 
28, 2019, after exercising its right of first refusal on 
January 29, 2019, became the legal owner of 930 
Progress Avenue, Toronto property by purchasing it 
from Armen Ontario/AGBU of Toronto.

On this occasion the Armenian Apostolic Church 
Canadian Diocese would like to thank our faithful 
across Canada and in particular, the Holy Trinity 
Armenian Church community of Toronto, for its 
steadfast stand and moral support during the last four 
months, as we overcame the challenges of exercising 
our right to purchase this property.

This historic real estate acquisition lays the ground 
for the younger generation to follow the path of their 
predecessors, and realize new dreams for generations 
to come by meeting much needed and important 
future needs of our community.

The Armenian Apostolic Church Canadian 
Diocese would like to acknowledge the invaluable 
dedication and hard work of Rev. Archpriest Fr. 
Zareh Zargarian, Vicar, Armenian Church Diocese of 
Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian 
Church and the Special Committee members, Mr. 
Ohan Ohanessian-Chair, Diocesan Council of the 
Armenian Church Diocese of Canada, Mr. Jack 
Stepanian-Chair of the Diocesan Board of Trustees, 
and Mrs. Rosine Imasdounian-Chair of HTAC Parish 
Council and Mr. Ara Boyajian-Chair of HTAC 
Construction Committee.

DIOCESAN COUNCIL, ARMENIAN HOLY 
APOSTOLIC CHURCH CANADIAN DIOCESE

BOARD OF TRUSTEES, ARMENIAN HOLY 
APOSTOLIC CHURCH CANADIAN DIOCESE

PARISH COUNCIL, HOLY TRINITY ARMENIAN 
CHURCH

March, 1, 2019
Toronto

LE DIOCESE ARMENIEN ACQUIERT LA PROPRIETE 
DE 930 PROGRESS AVENUE A TORONTO

C’est avec une immense joie que le Diocèse de 
l’Église apostolique arménienne du Canada, annonce 
à ses fidèles et à l’ensemble de la communauté, que 
le jeudi 28 février 2019, après avoir exercé son droit 
de premier refus le 29 janvier 2019, est devenu le 
propriétaire légal du 930 Progress Avenue, à Toronto 
en l’achetant de Armen Ontario / UGAB de Toronto.

À cette occasion, le Diocèse canadien de la Sainte 
Église apostolique arménienne tient à remercier 
nos fidèles du Canada, et plus particulièrement la 
communauté de l’Église arménienne de la Sainte-
Trinité de Toronto, pour leur détermination et leur 
soutien moral au cours des quatre derniers mois, 
alors que nous relevions les défis de l’exercice de 
notre droit d’acheter cette propriété.

Cette acquisition immobilière historique ouvre la 
voie pour que la jeune génération suive le chemin de 
ses prédécesseurs et réalise de nouveaux rêves pour 
les générations à venir en répondant aux besoins 
urgents et indispensables de notre communauté.

Le Diocèse canadien de la Sainte Église 
apostolique arménienne, aimerait rendre hommage 
au dévouement inestimable et au travail acharné du 
Révérend Archiprêtre, Zareh Zargarian, Vicaire du 
Diocèse de l’Église arménienne du Canada et Curé 
de l’Église arménienne de la Sainte-Trinité, ainsi que 
les membres du comité spécial, M. Ohan Ohanessian, 
Président du Diocèse de l’Église apostolique 
arménienne du Canada, M. Jack Stepanian, Président 
du Conseil des curateurs du Diocèse et Mme Rosine 
Imasdounian, Présidente du Conseil paroissial de 
l’Église arménienne de la Sainte-Trinité et M. Ara 
Boyajian, Président du comité de construction de 
l’Église arménienne de la Sainte-Trinité.

CONSEIL DIOCÉSAIN, DIOCÈSE CANADIEN 
DE LA SAINTE ÉGLISE APOSTOLIQUE 
ARMÉNIENNE

CONSEIL D’ADMINISTRATION, DIOCÈSE 
CANADIEN DE LA SAINTE ÉGLISE APOSTOLIQUE 
ARMÉNIEN

CONSEIL PAROISSIAL, ÉGLISE ARMÉNIENNE 
DE LA SAINTE-TRINITÉ

1er mars 2019
Toronto
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ՄՈՆՐՐԷԱԼԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՆԻՍՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

17 Մարտ  2019-ին Գանատահայոց Առաջնորդ, 

Գերշ. Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեանի նախագահութեամբ 

տեղի ունեցաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ 

Եկեղեցւոյ Տարեկան Անդամական Ժողովը։

Ժողովի ընթացքին կարդացուեցաւ եւ վաւերացուեցաւ 

նախորդ նիստի ատենագրութիւնը, ներկայացուեցան 

տեղեկագրութիւնները՝ հոգեւոր հովիւին, Ծխական 

Խորհուրդի, Թեմական պատգամաւորներուն, այլ 

Յարակից եւ Հաշուեքննիչ Մարմիններուն։ 

ANNUAL ASSEMBLY OF ST. GREGORY
THE ILLUMINATOR ARMENIAN

CATHEDRAL OF MONTREAL

The Annual General Membership Assembly of 
St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of 
Montreal, was held on March 17, 2019, presided by 
His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate.

The previous assembly minutes were approved 
during the meeting, after which the reports of the 
Pastor, Parish Council, Diocesan Delegates, Sub-
Committees, Auditing Committee, and the Financial 
Statement of the Parish council were presented.

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA CATHÉDRALE 
ARMÉNIENNE SAINT-GRÉGOIRE
L’ILLUMINATEUR DE MONTRÉAL

L’Assemblée générale annuelle de la cathédrale 
arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur de 
Montréal, s’est tenue le 17 mars 2019, présidé par 
Msg. Abgar Hovakimyan, Primat. 

Les rapports de l’assemblée précédente ont été 
approuvés lors de la réunion, après quoi les rapports 
du curé, du Conseil de la paroisse, des délégués 
diocésains, des sous-comités, et du Comité de 
vérification ont été présentés.
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ՀՈԳԵՒՈՐ ԴԱՍԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄԸ ՍՈՒՐԲ ՊԷՆՈՒԱ-ՏՈՒ-ԼԱՔ ՊԵՆԵՏԻԿԵԱՆ ՎԱՆՔԻ ՄԷՋ

19-20 Մարտ, 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 
հոգեւոր հայրերը, Սուրբ Պէնուա- Տու- Լաք պենետիկեան 
վանքի մէջ հաւաքուեցան, Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի հովանու ներքոյ: 

Քէպէքի եւ Օնթարիոյ նահանգներէն ժամանած հոգեւոր 
հայրերը առանձնացան ապրելու հոգեւոր մթնոլորտը եւ 
վանական կեանքը:

CLERGY RETREAT AT SAINT-BENOÎT-DU-LAC 
BENEDICTINE MONASTERY

On March 19-20, 2019, Clergy of the Armenian 
Diocese of Canada from Quebec and Ontario 
gathered under the auspices of the Diocesan Primate, 
Bishop Abgar Hovakimyan, at Saint-Benoît-du-
Lac Benedictine Monastery, to enjoy the spiritual 
atmosphere and the monastic life.

RETRAITE DU CLERGÉ AU MONASTÈRE 
BÉNÉDICTIN DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC

Le 19 et 20 mars 2019, Des membres du clergé 
de Québec et de l’Ontario du Diocèse arménien 
du Canada sse sont recueillis sous les auspices du 
Msg. Abgar Hovakimyan, Primat, au Monastère 
bénédictin de Saint-Benoît-du-Lac, pour profiter de 
l’atmosphère spirituelle et de la vie monastique.
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Մարտ 1, 2019-ին, Գանատահայոց Թեմը եւ Սուրբ 
Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցին յայտարարեցին, 
որ յաջողութեամբ պսակուեցաւ՝ 930 Փրոկրէս պողոտայ 
հասցէով Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 
հարեւանութեան գտնուող ՀԲԸՄ-ի կալուածը գնելու 
աշխատանքները:

Այս պատմական նուաճում մըն է Հայաստանեայց 
Առաքելաքան եկեղեցւոյ, Գանտահայոց Թեմին եւ 
յատկապէս Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 
կողմէ:

11 Նոյեմբեր 2018-ին, Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ 
մէջ տեղի ունեցած արտահերթ անդամական ընդհանուր 
ժողովի ընթացքին՝ Գանատահայոց Թեմի բարեջան 
Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանը 
իր օրհնութիւնը տուաւ ծուխի ղեկավարութեան եւ 
անդամներուն նշեալ կալուածը ձեռք բերելու՝ ի շահ 
Թորոնթոյի Հայ համայնքի բարօրութեան եւ ի օգուտ 
ապագայ սերունդներուն: 

Հրաշքի համազօր այս իրագործումը կատարուեցաւ 
շնորհիւ յատուկ յանձնախումբի մը, որ գլխաւորուած 
էր Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ եւ 
Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդական փոխանորդ՝ Արժ. 
Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանէ եւ որուն անդամներն 
էին ծուխի նուիրեալ անդամներ՝ Օհան Օհաննէսեան, 
Ժագ Ստեփանեան, Ռոզին Իմաստունեան եւ Արա 
Պոյաճեան, որոնք տրուած շատ նեղ ժամանակամիջոցին 
աշխատեցան տքնաջանօրէն եւ ձեռնհասութեամբ:

Այս կալուածի գնումը հաստատուեցաւ միաձայն 
որոշումովը Ծխական Խորհուրդին, Թեմական 
Խորհուրդին եւ Կալուածոց Աւանդապահ Մարմինին 
բծախնդիր գործատարութեամբը Թեմիս Կանոնագրին, 
հիմք ունենալով Նոյեմբեր11, 2018-ի ծխական 
անդամական ժողովի համապատասխան որոշումը, որ 

կը ցոլացնէր Թորնոթոհայ համայնքին եւ ընդհանրապէս 
Գանատահայ համայնքին բաղձանքը:

Այս գնումը կարելի դարձաւ համաձայն 5 տարուայ 
գրաւագրութեան մը, ուր գրաւի դրուած է միայն նոյն 
ինքը գնուած կալուածը: Ըստ Թեմի կանոնագրութեան 
կալուածը արձանագրուած է Թեմի անունին:

Այս գնման ֆինանսաւորումը կը նախատեսէ գնուած 
կալուածին վարձակալութեան ծրագրին շնորհիւ բոլոր 
ծախսերուն եւ պարտքի տոկոսներուն վճարումը, 
ներառեալ տասնմէկ յառաջիկայ ամիսներուն համար 
թոյլտուութիւնը, որպէսզի ՀԲԸՄ-ը շարունակէ այնտեղ 
իր գործունէութիւնը առանց որեւէ հատուցման:

Գրաւագրութեան գլխաւոր գումարը վճարելի է հինգ 
տարուայ վերջաւորութեան: Այս ժամանակաշրջանը 
առիթը կ'ընծայէ որպէսզի Թեմը եւ Սուրբ Երրորդութիւն 
Հայց. Առաք. Եկեղեցին մշակեն Թորոնթոյի գաղութին 
ընդհանրապէս օգտակար ծրագիր մը կալուածին 
գործածութեան համար:

Այս նուաճումը կը ներկայացնէ Գանատահայոց 
Թեմի եւ Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ 
համար հսկայական ու աննախադէպ ֆինանսական եւ 
այլ մարտահրաւէրները: Մարտահրաւէրներ, որոնք 
պատմական են ու կը պահանջեն մեր համայնքներէն ոչ 
միայն նիւթական աջակցութիւն, այլ եւ նոր մտապատկեր 
եւ նոր համայնքային կառուցողական ծրագրումներ, 
Թորոնթոյի աճող մեր Հայ համայնքի ներկայ եւ ապագայ 
կարիքները բաւարարելու համար:

Մենք վստահ ենք, որ միասին, կրնանք աւելի զօրաւոր 
համայնք մը կառուցել, մեր ներկայ կարիքները հոգալու 
համար եւ միասնաբար պատրաստուելու համար 
ապագայի պահանջներուն:

Մոնթրէալ, Մարտ 20, 2019
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ANNOUNCEMENT

On March the 1st, 2019, the Diocese and the Holy 
Trinity Armenian Church announced the successful 
purchase of the AGBU property next to the Holy 
Trinity Armenian Church, located at 930 Progress 
Ave., Toronto.

This is a historic achievement by the Armenian 
Holy Apostolic Church, Canadian Diocese at large 
and Holy Trinity Armenian Church in particular. 
On November 11, 2018, at the special membership 
meeting held at the Holy Trinity Armenian Church, 
His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, gave 
his blessings to the leadership and members of the 
Parish, to secure this property for the good of the 
Toronto Armenians and for the benefit of generations 
to come.

Short of a miracle, this purchase was spearheaded 
and successfully brought to fruition, by a handful of 
committed members of the Holy Trinity Armenian 
Church, namely Ohan Ohanessian, Jack Stepanian, 
Rosin Imasdounian, and Ara Boyajian who tirelessly 
worked under extremely tight timelines, headed by 
Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the 
Diocese of the Armenian Holy Apostolic Church, and 
Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church.

Based on the resolution passed by the Parish 
membership on Nov. 11, 2018, and the expressed 
wishes of the Toronto Armenians, and the larger 
Armenian Canadian community, it was the 
unanimous decision of the Parish Council and the 
joint Diocesan Council and the Diocesan Board of 
Trustees, to approve the purchase of this property in 
strict accordance to the Bylaws of the Diocese.

This purchase was made possible based on the 
successful financing of the project by securing a 

five year term mortgage, using only this property as 
collateral, and registering the property in the name 
of the Diocese, as per the Bylaws of the Diocese. 

The Diocese’s own feasibility study and the cash 
flow projections confirm that over the next five 
years, the Diocese, will head lease the premises, and 
be able to carry the property, including making the 
interest payments. This will also include any loss of 
income due to granting AGBU, the right to continue 
its operation and activities in the building, free of 
charge for eleven months, at absolutely no cost to 
AGBU.

The principal amount of the mortgage will be due 
in five years. This will provide adequate time for 
the Diocese and the Holy Trinity Armenian Church, 
to strategize and plan to undertake a much needed 
project, which will benefit the Toronto community at 
large. 

This accomplishment presents huge and 
unprecedented financial and other challenges to the 
Diocese and the Holy Trinity Armenian Church. 
Challenges that are historic in proportions, that 
will require not only financial support from all our 
communities, but also require a new vision and a new 
sense of community building to meet the current and 
future needs of our growing Armenian community in 
Toronto. 

We believe, together, we can build a stronger 
community, based on our collective vision of serving 
our present needs and preparing for the future.

Montreal, March 20, 2019
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DÉCLARATION

Le 1er mars 2019, le Diocèse et l’Église arménienne 
de la Sainte-Trinité ont annoncé l’achat triomphal de 
la propriété de l’UGAB, adjacent à l’Église, située au 
930, avenue Progress, à Toronto.

Il s’agit là d’une réalisation historique de la part du 
Diocèse de la Sainte Église apostolique arménienne 
du Canada, en général, et en particulier, de l’Église 
arménienne de la Sainte-Trinité. Le 11 novembre 
2018, lors de l’assemblée extraordinaire des membres 
qui s’est tenue à l’Église arménienne de la Sainte-
Trinité, Sa Grâce, l’Évêque Abgar Hovakimyan, 
Primat, a donné sa bénédiction aux dirigeants et aux 
membres de la paroisse pour protéger cette propriété 
pour le bien des Arméniens de Toronto et pour le 
bien des générations à venir.

A moins d’un miracle, cet achat a été dirigé et mené 
à bien par une poignée de membres engagés de l’Église 
arménienne de la Sainte-Trinité, notamment Ohan 
Ohanessian, Jack Stepanian, Rosin Imasdounian, 
et Ara Boyajian, qui ont travaillé sans relâche dans 
des délais extrêmement serrés, sous la direction du 
Révérend Archiprêtre Zareh Zargarian, Vicaire du 
Diocèse de la Sainte Église apostolique arménienne 
et curé de l’Église arménienne de la Sainte-Trinité.

Basé sur la résolution adoptée par les membres 
de la paroisse, le 11 novembre 2018 et la demande 
exprimée par les Arméniens de Toronto et la 
communauté arménienne canadienne, il s’agissait 
d’une décision conjointe unanime du Conseil de 
la paroisse, du Conseil diocésain et du Conseil 
d’administration diocésain, d’approuver l’achat de 
cette propriété, en respectant la conformité des 
statuts du Diocèse.

Cet achat a été rendu possible grâce au financement 
réussi du projet en garantissant une hypothèque à 

terme de cinq ans, en utilisant uniquement cette 
propriété à titre de garantie, et en enregistrant la 
propriété au nom du Diocèse, conformément aux 
statuts du Diocèse.

L’étude de faisabilité et le flux de trésorerie du 
Diocèse confirment qu’au cours des cinq prochaines 
années, le Diocèse assurera la location des locaux et 
sera en mesure de soutenir l’immeuble, y compris les 
versements d’intérêts. Cela comprendra également 
toute perte de revenu due à l’entente d’accorder à 
l’UGAB le droit de poursuivre son exploitation et 
ses activités dans le bâtiment pendant onze mois, 
gratuitement.

Le montant principal de l’hypothèque sera dû 
dans cinq ans. Cela donnera suffisamment de temps 
au Diocèse et à l’Église arménienne de la Sainte-
Trinité pour élaborer une stratégie et planifier la mise 
en œuvre d’un projet indispensable, qui profitera à 
l’ensemble de la communauté de Toronto.

Cette réalisation représente des défis financiers 
énormes et sans précédent pour le Diocèse et 
l’Église arménienne de la Sainte-Trinité. Des défis 
historiques dans des proportions, qui nécessiteront 
non seulement le soutien financier de toutes nos 
communautés, mais également une nouvelle vision 
et un nouveau sens de la reconstruction de la société 
afin de répondre aux besoins actuels et futurs de 
notre communauté arménienne en pleine croissance 
à Toronto. Ensemble, nous croyons que nous pouvons 
construire une communauté plus forte, basée sur 
notre vision collective de répondre à nos besoins 
actuels et de préparer l’avenir.

Montréal, le 20 mars 2019
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ՏԻԿՆԱՆՑ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

24 Մարտ, 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի 

հովանու ներքոյ, Գանատահայոց Թեմի Տիկնանց 

Կեդրոնական վարչութեան կազմակերպմամբ, 

վարչութեան ատենապետուհի Ազնուափայլ Տիկին 

Անիթա Օհաէսսեանի նախագահութեամբ՝  Համիլթընի 

Սուրբ Մարիամ Աստուածածին Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ 

մէջ տեղի ունեցաւ վարչութեան տարեկան միջոցառումը:

THE LADIES GUILD CENTRAL COUNCIL

On March 24, 2019, the Ladies Guild Central 
Council of the Armenian Diocese of Canada, held 
its annual event at St. Mary Armenian Church of 
Hamilton. The event was held under the auspices of 
His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, and 
presided over by Mrs. Anita Ohanessian, the Guild 
Chaiperson.

LE CONSEIL CENTRAL DU CERCLE DES DAMES

Le 24 mars 2019, le Conseil central du cercle des 
dames du Diocèse arménien du Canada a tenu son 
événement annuel à l’Église arménienne Ste. Marie 
de Hamilton. L’événement a eu lieu sous les auspices 
de Sa Grâce l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat, et 
présidé par Mme Anita Ohanessian, la présidente du 
cercle.



Թեմական Տարեգիրք 2019-2020Diocesan Yearbook 2019-2020 Annuaire diocésain 2019-2020

28

«ԱՐԱՐԱՏ» ՃԱՄԲԱՐԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ ԱՆԻ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆԸ

Կ'ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ «ԹԱԳՈՒՀԻԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ» ՇՔԱՆՇԱՆԻՆ

(SOVEREIGN’S MEDAL FOR VOLUNTEERS)

27 Մարտ 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 
«Արարատ» ամառային երիտասարդական ճամբարի 
գործադիր տնօրեն Տիկին Անի Ալթունեանը արժանացաւ 
կամաւորներու համար՝ «Թագուհիի Գերագոյն» 
շքանշանին (Sovereign’s Medal for Volunteers): 

Գանատայի Գլխաւոր Նահանգապետ Նորին 
Գերազանցութիւն Ժուլի Բայէթի անունով՝ շքանշանը 
յանձնեց Միսիսուկայի քաղաքապետուհի Մեծայարգ 
Պոնի Գրոմպին: 

Պաշտօնական մէջբերումը հետեւեալն է՝ 
«Արդէն երկու տասնամեակներ է, որ Անի 

Ալթունեանը կը նպաստէ Օթաուայի, Թորոնթոյի եւ 
Միսիսակայի համայնքներուն: Անիկա 2005 թուականէն 
ի վեր կամաւոր եղած է Գանատահայ երիտասարդներուն 
համար՝ Արարատ ամառային ճամբարի իւրայատուկ 
ծրագրին: Անոր ղեկավարութեամբ՝ ճամբարը նուաճում 
մը կը վայելէ, թէ՛ մասնակիցներուն թիւի եւ թէ՛ աւելի 
լայն տարածք ունենալու առնչութեամբ:»

©
 M

is
si

ss
au

ga
 C

ity
 H

al
l



Թեմական Տարեգիրք 2019-2020Diocesan Yearbook 2019-2020 Annuaire diocésain 2019-2020

29

ANI ALTOUNIAN, CAMP ARARAT
EXECUTIVE DIRECTOR, DECORATED WITH

THE SOVEREIGN’S MEDAL FOR VOLUNTEERS

On March 27, 2019, Ani Altounian, Diocesan 
Summer Youth Camp «Ararat» Executive Director, 
was decorated with the Sovereign’s Medal for 
Volunteers.

On behalf of the Governor General of Canada, 
Her Excellency the Right Honourable Julie Payette, 
the Medal has been presented by Her Worship Bonnie 
Crombie, Mayor of Mississauga.

The official citation reads as follows:
«Ani Altounian has been giving back to 

communities in Ottawa, Toronto and Mississauga 
for over two decades. Since 2005, she has volunteered 
with the Ararat Summer Camp, a unique program for 
Canadian-Armenian youth. Under her leadership, 
the camp has grown in terms of both attendees and 
geographic reach.»

ANI ALTOUNIAN, DIRECTRICE EXÉCUTIVE DU 
CAMP ARARAT, DÉCORÉE DE LA MÉDAILLE DU 

SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Le 27 mars 2019, Ani Altounian, directrice 
exécutive du camp d’été diocésain pour les jeunes 
«Ararat», a été décorée de la Médaille du souverain 
pour les bénévoles.

Au nom de la gouverneure générale du Canada, 
Son Excellence la très honorable Julie Payette, la 
médaille a été remise par Son Honneur Bonnie 
Crombie, mairesse de Mississauga.

La citation officielle se lit comme suit :
« Ani Altounian redonne aux communautés 

d’Ottawa, de Toronto et de Mississauga depuis plus 
de deux décennies. Depuis 2005, elle est bénévole au 
camp d’été Ararat, un programme unique destiné 
aux jeunes Canadiens d’origine arménienne. Sous sa 
direction, le camp a pris de l’ampleur en termes de 
nombre de participants et de portée géographique. »
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ԻՇԽԱՆՈՒՀԻ ՎԵՐՈՆԻՔ ՄՈՒՐԱՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ՝ Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. ԵԿԵՂԵՑԻ

Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ եւ Ս. 
Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ 
Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քահանայ Զարգարեանի հրաւէրով, 
Կիրակի, 31 Մարտ, 2019-ին Ս. եւ Անմահ Պատարագին 
ներկայ գտնուեցան մեծարգոյ հիւրեր՝ Իշխանուհի 
Վերոնիք Մուրատ (Կայսր Նաբոլէոն Պոնաբարտի 

շառաւիղ՝ Իշխան Ալեն Մուրատի տիկինը) եւ Դոկտ. Հելէն 
Վարի (Թորոնթոյի մէջ Սքոթլանտական գունդի պատուոյ 
գնդապետ եւ «Ճորճ եւ Հելէն Վարի» հիմնադրամի 
հիմնադիրներէն), ընկերակցութեամբ՝ Տիկին Անն Մարի 
Փարաղամեանի։

THE VISIT OF PRINCESS VÉRONIQUE MURAT TO 
HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

On March 31, 2019 by the invitation of Rev. 
Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar and Parish 
Priest, distinguished guests: Princess Véronique 
Murat, spouse of Prince Alain Murat (direct 
descendant of Emperor Napoléon Bonaparte) and 
Dr. Helen Vari, Honorary Colonel of the Toronto 
Scottish Regiment and Co-Founder of George and 
Helen Vari Foundation accompanied by Ms. Anne 
Mary Paraghamian attended the Divine Liturgy.

VISITE DE LA PRINCESSE VÉRONIQUE MURAT À 
L’ÉGLISE ARMÉNIENNE DE LA SAINTE-TRINITÉ 

Le 31 mars 2019 à l’invitation du Révérend 
Archiprêtre Zareh Zargarian, Vicaire et Curé de la 
paroisse, des invités de marque, la Princesse Véronique 
Murat, épouse du Prince Alain Murat (descendant 
direct de l’Empereur Napoléon Bonaparte) et la Dre 
Helen Vari, Colonel honoraire du Régiment Écossais 
de Toronto et cofondatrice de la Fondation George 
et Helen Vari, accompagnées de Mme Anne Mary 
Paraghamian, ont assisté à la Divine Liturgie.
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ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ

14 Ապրիլ 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 
Բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպիսկոպոս 
Յովակիմեանը, առընթերակայ ունենալով Համիլթընի 
Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ 
Արժ. Տ. Հրանդ քահանայ Մանուկեանը, Օնթարիոյ, 
Համիլթընի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ 
մէջ Ծաղկազարդի առիթով հանդիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագ մատուցեց:

Պատարագի ընթացքին, Գերշ. Սրբազան Հայրը 
յայտնեց, որ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ-ի Հայրապետական տնօրինութեամբ, Արժ. Տ. 
Հրանդ քահանայ Մանուկեանը արժանացաւ Լանջախաչ 
կրելու իրաւունքին:

Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, Սրբազան Հայրը 
մանուկներուն օրհնեց:

PALM SUNDAY

On April 14, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, assisted by Rev. Fr. Hrant 
Manukyan, Parish Priest, celebrated Palm Sunday 
Liturgy at St. Mary Armenian Apostolic Church of 
Hamilton. During the Liturgy, His Grace announced 
that with His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch 
and Catholicos of All Armenians pontifical blessings, 
Rev. Fr. Hrant Manukyan has been bestowed the 
privilege of wearing a pectoral cross (Lanjakhach). 
After the Liturgy, Primate blessed the kids.

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Le 14 avril 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, assisté du Rév. Père Hrant Manukyan, Curé, a 
célébré la Messe du Dimanche des Rameaux à l’Église 
arménienne St. Mary de Hamilton. Au cours de la 
liturgie, Sa Grâce a annoncé que par la Bénédiction 
pontificale de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche 
Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, le Rév. 
Père Manukyan s’est vu accorder le privilège de porter 
une Croix Pectorale (Lanjakhach). Après la liturgie, 
le Primat a béni les enfants.
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ԿԱՐԳ ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ

Հինգշաբթի, 18 Ապրիլ, 2019-ին, Գանատահայոց 
Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. 
Յովակիմեանը, Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն 
Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ մէջ կատարեց Ոտնլուայի 

արարողութիւնը: Արարողութեան մասնակցեցան 
Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ շաբաթօրեայ դպրոցի 
շրջանաւարտները:

WASHING OF THE FEET SERVICE

On Thursday, April 18, 2019 His Grace Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate of the Armenian 
Church Diocese of Canada conducted the ceremony 
of the Washing of the Feet at Holy Trinity Armenian 
Church of Toronto. The students of graduating class 
of St. Sahag & St. Mesrop Armenian Saturday School 
took part in this ceremony.

SERVICE DE LAVEMENT DES PIEDS

Le jeudi 18 avril 2019 Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat du Diocese arménien du Canada, a dirigé 
la cérémonie du Lavement des pieds à l’Église 
arménienne de la Sainte-Trinité de Toronto. Les 
étudiants de la classe terminale de l’École arménienne 
de samedi St. Sahag et St. Mesrop ont pris part à cette 
cérémonie.
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ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿ

21 Ապրիլ, 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, իրեն 

առընթերակայ ունենալով Թեմի Փոխառաջնորդ եւ 

Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ 

Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քահանայ Զարգարեանը, Թորոնթոյի 

Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ 

Յարութեան տօնի առիթով Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ 

մատուցեց:

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

HOLY EASTER

On April 21, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, assisted by Rev. Archpriest Zareh Zargarian, 
Diocesan Vicar and Parish Priest, celebrated Easter 
Liturgy at Holy Trinity Armenian Church of Toronto. 

CHRIST IS RISEN!
BLESSED IS THE RESURRECTION OF CHRIST!

PÂQUES 

Le 21 avril 2019, l’Évêque Abgar Hovakimyan, 
Primat, assisté par le Révérend Archiprêtre Zareh 
Zargarian, Vicaire du Diocese et Curé de l’Église de 
la Sainte-Trinité de Toronto, a célébré la Liturgie 
Divine de Pâques.

CHRIST EST RESSUSCITÉ!
BÉNIE SOIT LA RÉSURRECTION DU CHRIST! 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐԲ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

24 Ապրիլ 2019-ին, Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ 
Նահատակներուն բարեխօսական կարգ կատարուեցաւ 
գլխաւորութեամբ` Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանին 
եւ առընթեր Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 

Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. 
Դաւիթ քհնյ. Մարգարեանին ու սարկաւագաց դասին: 
Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Մոնթրէալի Սբ. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Առաջնորդարանիստ եկեղեցւոյ մէջ:

COMMEMORATION SERVICE OF THE HOLY 
MARTYRS OF THE ARMENIAN GENOCIDE

On April 24, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, assisted by Rev. Fr. David Margaryan, Parish 
Priest, and Deacons, presided over the observation 
of the Feast of the Holy Martyrs of the Armenian 
Genocide. The service was held at St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DES SAINTS 
MARTYRS DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Le 24 avril 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, assisté du Rév. Père David Margaryan, Curé 
de la paroisse et des diacres, a présidé à l’observation 
de la fête des Saints Martyrs du génocide arménien. 
L’office de prière a eu lieu à la Cathédrale arménienne 
Saint-Grégoire l’Illuminateur de Montréal.
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ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳ ԳԱՆԱՏԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ԼՈՅՍ ՇԻՐԻՄԻՆ

Ապրիլ 25, 2019-ին, Գանատահայոց Առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, առընթերակայ 
ունենալով Արժ. Տ.Դաւիթ քհնյ. Մարգարեանը, Արժ. Տ. 
Կոմիտաս քհնյ. Միրզախանեանը եւ Արժ. Տ. Հայարի 

քհնյ. Թանաշեանը, հոգեհանգստեան արարողութիւն 
կատարեցին, Գանատահայոց Թեմի առաջին Առաջնորդ՝ 
լուսահոգի Արքեպիսկոպոս Վազգէն Քէշիշեանի հոգւոյն 
խաղաղութեան համար։

REQUIEM IN MEMORY OF THE FIRST PRIMATE
OF THE DIOCESE OF CANADA

On April 25, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, assisted by Rev. Fr. David 
Margaryan, Rev. Fr. Komitas Mirzakhanian, and Rev. 
Fr. Hayari Tanashian, conducted a Requiem Service 
in memory of His Eminence Archbishop Vazken 
Kechichian, the First Primate of the Armenian 
Church Diocese of Canada.

REQUIEM À LA MÉMOIRE DU PREMIER PRIMAT DE 
L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE DU CANADA

Le 25 avril 2019, Son Excellence l’Evêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, assisté par le Rév. Père David 
Margaryan, le Rév. Père Komitas Mirzakhanyan, et 
Rév. Père Hayari Tanashian, a célébré un Requiem 
à la mémoire de Son Éminence l’Archevêque Vazken 
Kechichian le premier Primat du Diocèse de l’Église 
Apostolique Arménienne du Canada.
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ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՐԻՒՆԱՀԱՒԱՔ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ

27 Ապրիլ, 2019-ին, Գանտահայոց Թեմի Առաջնորդ 

Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի օրհնութեամբ, Տիկին 

Հիլտա Թորշուճու-Սաքարի կազմակերպութեամբ՝ տեղի 

ունեցաւ Տարեկան Արիւնահաւաք ի յիշատակ Հայոց 

Ցեղասպանութեան Սրբոց Նահատակացն։

16 տարիէ ի վեր, Մոնթրէալի ու Լավալի Հայ 

համայնքը՝ Գանատահայոց Տիրախնամ Թեմի հովանու 

ներքոյ ու «HEMA-Quebec»-ի հետ համագործակցութեամբ, 

կը կազմակերպէ արիւնահաւաք ի յիշատակ Հայոց 

Ցեղասպանութեան տարելիցին։

ANNUAL BLOOD DRIVE IN MEMORY OF HOLY 
MARTYRS OF THE ARMENIAN GENOCIDE

On April 27, 2019, with blessings of His Grace 
Bishop Abgar Hovakimyan, Primate of the Armenian 
Diocese of Canada, Annual Blood Drive in memory 
of Holy Martyrs of the Armenian Genocide was 
organized by Mrs. Hilda Tursucuyan Cakar. 

For over 16 years now, the Montréal/Laval 
Armenian community, under the auspices of the 
Diocese of the Armenian Apostolic Church of 
Canada, has been organizing a blood drive with 
Héma-Quebec to commemorate the Anniversary of 
the Armenian Genocide.

COLLECTE DE SANG ANNUELLE EN MÉMOIRE DES 
SAINTS MARTYRS DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Le 27 avril 2019, avec la bénédiction de 
Monseigneur Abgar Hovakimyan, Primat du Diocèse 
arménien du Canada, une collecte de sang, en 
mémoire des Saints Martyrs du génocide arménien, 
a été organisée par Mme Hilda Tursucuyan Cakar.

Depuis plus de 16 ans, la communauté arménienne 
montréalaise / lavalloise, sous les auspices du Diocèse 
de l’Église apostolique arménienne du Canada, 
organise une collecte de sang en collaboration avec 
Héma-Québec pour commémorer l’anniversaire du 
génocide arménien.
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ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎ 2019

Ամէն տարի, Աւագաժողովի (Senate) նախագահի 

հովանու ներքոյ Օթթաուայի մէջ կը կազմակերպուի 

Ազգային Աղօթքի Նախաճաշ, ուր Մեր Տէր Յիսուս 

Քրիստոսի անունին տակ կը հաւաքուին հասարակութեան 

տարբեր շերտերու ներկայացուցիչները։

2006 թուականէն սկսեալ՝ Ազգային Աղօթքի 

Նախաճաշի զուգահեռ կը կազմակերպուի նաեւ Ազգային 

Քրիստոնէական Երիտասարդական Գագաթաժողովը 

(նախապէս ճանչցուած որպէս Ազգային Ուսանողներու 

Ատեան), ուր երիտասարդներուն համար կը ստեղծուի՝ 

Գանատայի Խորհրդարանի շրջանակներէն ներս 

ծառայող անձերու հետ հանդիպելու հնարաւորութիւն։ 

Ժողովը կլոր սեղանի շուրջ կը ստեղծէ՝ դպրոցներու, 

եկեղեցիներու, քաղաքականներու կամ հանրային ոլորտի 

մէջ հաւատքը զօրացնելու նշանակութեան իմաստը 

բացայայտել աջակցող քննարկումներուն մասնակցելու 

առիթ։

Այս տարի՝ Փաթիլ Իմաստունեանը, Անի Մարգարեանը 

եւ Տեսիլ Թաշճեանը մասնակցեցան Ազգային 

Քրիստոնէական Երիտասարադական Գագաթաժողովին, 

որ տեղի ունեցաւ 1-3 Մայիս 2019-ին: 

Փաթիլին, Անիին եւ Տեսիլին առիթ ընծայուեցաւ ոչ 

միայն ժողովին մասնակցելու, այլեւ Առաջնորդներու 

Ընթրիքին (Leadership Dinner) ինչպէս եւ Ազգային Աղօթքի 

Նախաճաշին (National Prayer Breakfast):

Գանատահայոց Թեմը պիտի շարունակէ սատարել 

երիտասարդներուն, որ մասնակցին Խորհրդարանի 

երիտասարդական այս կարեւոր ծրագիրին։ 
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NATIONAL CHRISTIAN YOUTH SUMMIT 2019

Every year, under the auspices of the Speaker of 
the Senate, the National Prayer Breakfast is being 
organized in Ottawa, where leaders from all walks of 
life meet in the spirit of Jesus Christ.

Since 2006, the National Christian Youth Summit 
(formerly known as the National Student Forum), 
has been organized in conjunction with the National 
Prayer Breakfast to provide an opportunity for youth 
and young adults to meet and converse with those 
who serve on and around Parliament Hill.

The Summit allows participating in round-table 
and panel discussions designed to help discover what 
it means to bring faith into our nation be that in 
schools, churches, politics or the public sphere.

The Summit is also an opportunity for young 

people to meet other like-minded youth across the 
nation that are passionate about living out their 
calling and relationship in Jesus Christ.

This year, Patil Imasdounian, Annie Markarian, 
and Décile Tachdjian participated in the National 
Christian Youth Summit held on May 1-3, 2019.

Throughout the three days of the Summit, Patil, 
Annie, and Décile got a chance not only to be part 
of the Youth Summit, but also to participate in 
the Leadership Dinner and the National Prayer 
Breakfast.

In future, the Diocese will continue to provide 
institutional support for the youth to be part of 
this important youth program provided by the 
Parliament.
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LE SOMMET NATIONAL CHRÉTIEN DE LA JEUNESSE 2019

Chaque année, sous les auspices du Président du 
Sénat, le Petit déjeuner de prière national est organisé 
à Ottawa, où des leaders de tous les horizons se 
rencontrent dans l’esprit de Jésus-Christ.

Depuis 2006, le Sommet National de la Jeunesse 
Chrétienne (anciennement le Forum National des 
Étudiants) a été organisé en concert avec le Petit 
déjeuner de prière national pour permettre aux 
adolescents et aux jeunes adultes de rencontrer et 
de converser avec ceux qui servent sur la Colline 
Parlementaire.

Le sommet permet de participer à des réunions 
et des discussions de groupe, conçues pour aider à 
découvrir ce que signifie d’introduire la foi dans 
notre pays, soit dans les écoles, les églises, la politique 

ou la sphère publique.
Le Sommet est aussi une occasion pour les jeunes 

de rencontrer d’autres jeunes de notre vaste pays 
partageant les mêmes idées, passionnés de vivre leur 
conviction et leur relation en Jésus-Christ.

Cette année, Patil Imasdounian, Annie Markarian, 
et Décile Tachdjian ont pu participer au Sommet 
national chrétien de la jeunesse le 1-3 mai 2019. 

Pendant les trois jours du Sommet, Patil, Annie, 
et Décile ont eu la chance de participer au Sommet, 
mais aussi au Dîner de leadership et au Petit déjeuner 
de prière national.

Le Diocese continuera de soutenir les jeunes pour 
qu’ils puissent participer au ce programme important 
offert par le Parlement. 
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ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ ՔԱՀԱՆԱՅ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԸ ԱՐԺԱՆԱՑԱՒ ԼԱՆՋԱԽԱՉ ԿՐԵԼՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻՆ

5 Մայիս 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 

Բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպիսկոպոս 

Յովակիմեանը, Սուրբ Պատարագի ընթացքին յայտնեց, 

որ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ-ի 

Հայրապետական տնօրինութեամբ, Մոնթրէալի Սուրբ 

Գրիգոր Լուասաւորիչ եկեղեցւոյ հոգեւոր հիվիւ Արժ. Տ. 

Դաւիթ քահանայ Մարգարեանը արժանացաւ Լանջախաչ 

կրելու իրաւունքին:

REV. FR. DAVID MARGARYAN 
HAS BEEN BESTOWED A PECTORAL CROSS

On May 5, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, during the Divine Liturgy, announced that 
with His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and 
Catholicos of All Armenians pontifical blessings, Rev. 
Fr. David Margaryan, Parish Priest of St. Gregory 
the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, 
has been bestowed the privilege of wearing a Pectoral 
Cross (Lanjakhach).

DÉCERNEMENT DE CROIX PECTORALE AU 
RÉVÉREND PÈRE DAVID MARGARYAN

Le 5 mai 2019, lors de la Liturgie Divine, Msg. 
Abgar Hovakimyan, Primat, a annoncé que par 
la Bénédiction pontificale de Sa Sainteté Karekin 
II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les 
Arméniens, le Révérend Père David Margaryan, 
Curé de la Cathédrale arménienne St. Grégoire 
l’Illuminateur de Montréal, s’est vu accorder le 
privilège de porter une Croix Pectorale (Lanjakhach). 
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ԱՐԺ. Տ. ՀԱՅՐԱՐԻ ՔԱՀԱՆԱՅ ԹԱՆԱՇԵԱՆԸ ԱՐԺԱՆԱՑԱՒ ԼԱՆՋԱԽԱՉ ԿՐԵԼՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻՆ

5 Մայիս 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի Բարեխնամ 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպիսկոպոս Յովակիմեանը, 
Սուրբ Պատարագի ընթացքին յայտնեց, որ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ-ի Հայրապետական 

տնօրինութեամբ, Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցւոյ 
հոգեւոր հիվիւ Արժ. Տ. Հայարի քահանայ Թանաշեանը 
արժանացաւ Լանջախաչ կրելու իրաւունքին:

REV. FR. HAYARI TANASHIAN
HAS BEEN BESTOWED A PECTORAL CROSS

On May 5, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, during the Divine Liturgy, 
announced that with His Holiness Karekin II, 
Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians 
pontifical blessings, Rev. Fr. Hayari Tanashian, 
Parish Priest of St. Mesrob Armenian Church of 
Ottawa, has been bestowed the privilege of wearing a 
Pectoral Cross (Lanjakhach). 

DÉCERNEMENT DE CROIX PECTORALE AU 
RÉVÉREND PÈRE HAYARI TANASHIAN

Le 5 mai 2019, lors de la Liturgie Divine, Sa Grâce 
l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat, a annoncé 
que par la Bénédiction pontificale de Sa Sainteté 
Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous 
les Arméniens, le Révérend Père Hayari Tanashian, 
Curé de l’Église arménienne St. Mesrob d’Ottawa, 
s’est vu accorder le privilège de porter une Croix 
Pectorale (Lanjakhach).
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ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Մայիս ամսուայ մէջ երկու շաբաթ, խումբ մը 
այցելուներ անմոռաց շրջապտոյտ մը վայելեցին: 
Ուխատագնացութիւնը՝ Թուրքիոյ մէջ հայկական 
պատմական տարբեր վայրերու բացառիկ պտոյտ մըն էր: 
Ուխտաւորները (հնարաւորութիւն ըլլալու պարագային) 
միացան տեղական հոգեւորականներուն եւ տեղական 
ծուխերու անդամներուն: Պտոյտը նաեւ առանձնայատուկ 
էր իւրաքանչիւր մասնակիցի համար, որովհետեւ այն 
հրաշալի առիթ էր աշխարհագրականօրէն ինչպէս 
եւ հոգեւորապէս մերձանալու մեր պապենական 
ակունքներուն: Ամբողջ ճանապարհին, մենք՝ 
ուխտաւորներս, բոլորս ալ համաձայն էինք այն կարծիքի 
մասին, որ բարձր գնահատենլի է մեր շրջանակներէն 
անդին մեր ազգակցութիւնը Հայերու (եւ այլ ազգերու) 
հետ:

Մենք երախտապարտ ենք բոլոր այն 
պատասխանատուներուն, որոնք աջակցեցան 
պտոյտը յաջողութեամբ պսակելու: Առաջին հերթին, 
ուղեւորութիւնը կայացաւ նախաձեռնութեամբ 
ու հովանաւորութեամբ Գանատահայոց Թեմի 
Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանի, 
կազմակերպութեամբ՝ Տիկնանց Կեդրոնական վարչութեան, 
գլխաւորութեամբ վարչութեան ատենապետուհի 
Տիկին Անիթա Օհանէսեանի, եւ մասնակցութեամբ 
Տիկին Այտա Աֆարեանի, Տիկին Տիանա Պօղոսեանի 
եւ Սիլվա Մերմերի, որոնք, իւրաքանչիւրը իր հերթին 
անմիջականօրէն համագործակցեցան Թուրքիոյ մէջ 
փորձառու զբօսաշրջութեան խումբի, մանաւանդ Տիար 

Գէորգ Սապունճիի հետ: Մեր այցելած սրբավայրերու 

մէջ աղօթքները բարձրացան գլխաւորութեամբ 

Գանատահայոց Թեմի Փոխ Առաջնորդ եւ Թորոնթոյի 

Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր 

Զարեհ աւագ քահանայ Զարգարեանի, իսկ սոփրանօ 

Լէնա Պէյլարեանը, իր հզօր ու պայծառ ձայնով, 

տպաւորիչ պահերուն, երգչախումբի բացակայութեան 

բացը լրացուց: 

Պտոյտը պաշտօնապէս սկսաւ Պոլիսէն, երեք փուլերով, 

ըստ քաղաքի հայկական ներկայութեան: Խումբը 

ուղղուեցաւ Գումգաբի շրջանի մէջ գտնուող հայկական 

հին թաղամասը, ուր Սուրբ Աստուածածին Աթոռանիստ 

եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ կարճ արարողութիւն 

մը, ապա, ուխտաւորները այցելեցին Կ.Պոլսոյ Հայոց 

Պատրիարքարանը եւ հանդիպեցան Պատրիարքական 

Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձր. Տէր Արամ Արքեպս. 

Աթէշեանին եւ այլ հոգեւորականներուն հետ: Յաջորդ 

օրը խումբը այցելեց Պալաթի Սուրբ Հրեշտակապետաց 

եկեղեցին, Պալաթը՝ Յոյներու, Հրեաներու ինչպէս եւ 

Հայերու ապրած Պոլսական թաղամաս է:

Վերջապէս, խումբը այցելեց Պէյօղլու թաղամասի Շիշլի 

հայկական գերեզմանատունը, ուր կը գտնուին յայտնի 

դէմքերու շիրիմները: Գեղազարդ տապանաքարերէն 

մէկն էր բանաստեղծ Դանիէլ Վարուժանի յուշարձանը, 

որուն վրայ փորագրուած է անոր «Անդաստան» 

բանաստեղծութենէն քանի մը տողեր:
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Թէեւ այս այցի հիմնական նպատակը այսպիսի 

վայրեր այցելել էր, բայց մեր ուղեւորութիւնը 

անխուսափելիօրէն դարձաւ բազմակողմանի եւ 

լայնածաւալ ուսուցման առիթ մը: Ի վերջոյ, Թուրքիան 

գոյներու, տարածքներու, բնանկարներու, մշակոյթներու 

եւ քաղաքակրթութիւններու գեղադիտակ մըն է: Անոր 

պատմութիւնը, ինչպէս իր աշխարհագրութիւնը, անվերջ 

շերտ-շերտ, բարդ եւ գալարուն ու շրջադարձերով լեցուն 

է: Մենք չենք կրնար մոռնալ կամ անտեսել, տարիներու 

ընթացքին կատարուած բռնութիւնը, որ նպաստեր է 

բնակչութեան փոքրամասնութեան նուազումին, բայց 

այն չի բացառեր այդ փաստը, որ կան նաեւ շատ կարեւոր 

բաներ, որոնք բաց սրտով տեսնելու եւ հասկանալու 

արժանի են: 

Պոլսոյ մէջ մնացած ժամանակը նուիրուած էր 

քաղաքի այդ երեւոյթներուն: Մենք այցելեցինք 

Բիւզանդական ժամանակաշրջանին պատկանող 

յայտնի Սուրբ Սոֆիա տաճարը (վերակառուցուեր 

է 537 թուականին), ինչպէս նաեւ Օսմանեան 

ժամանակաշրջանին պատկանող Կապոյտ մզկիթը 

(կառուցուեր է 1609-1617 ժամանակաշրջանին): 

Մենք տեսանք նաեւ ստորգետնեայ վաղեմի ջրամբարը, 

նաւարկեցինք Պոսֆորի նեղուցով եւ վայելեցինք քաղաքը 

շրջապատող հմայիչ տեսարանները տարբեր բլուրներու 

գագաթներուն վրայէն: Հանդիպեցանք կայսերական 

ճոխութեան եւ ճարտարապետական շքեղութեան հմայիչ 

օրինակներու, ինչպէս Թոփգափու Պալատը (կառուցուեր 

է 1459-1465-ին), Պեյլարպեյի Պալատը (նախագիծը 

գծեր է Սարգիս Պալեանը եւ կառուցուեր է 1860-ական 

թուականներուն): Հաճելի առիթ էր նաեւ Մեծ Շուկայի 

ճամբաներուն մէջ զբօսնել եւ հիանալ ծախու դրուած 

ապրանքներու բազում տեսականիով:

Մեր յաջորդ հանգրուանի՝ Իզմիրի ճամբու վրայ, 

կանգ առինք Իզնիք քաղաքի մէջ (պատմականօրէն 

յայտնի է Նիկիա): Այստեղ 325 թուականին եկեղեցւոյ 

հայրերը գումարեր են առաջին Տիեզերական ժողովը 

ու ընդուներ են «Նիկիո հանգանակը»: Որպէս Հայերու 

ներկայացուցիչ ժողովին մասնակցեր է Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորիչի կրտսեր որդին՝ Արիստակէս հայրապետը: 

Քաղաքի մէջ այցելեցինք հինաւուրց եկեղեցւոյ 

վերականգնուած մանցորդները: Ան նոյնպէս Սուրբ 

Սոֆիա կը կոչուէր բայց շատ աւելի փոքր չափով քան 

նոյն անունը կրող Պոլսոյ եկեղեցին, այստեղ 787-ին 

գումարուեցաւ նաեւ 7-րդ Տիեզերական ժողովը: 

Յաջորդ օրը, Մայրերու օրը, մենք Եփեսոս լեռան 

մօտ գտնուող Կաթողիկէ եւ Մահմետական Սրբավայր՝ 

Սուրբ Մարիամ Աստուածածինի տունը գացինք: Երկու 

կրօնի հաւատաւորներէն շատեր կը հաւատան, որ 

Յովհաննէս Առաքեալը հոս պահեր է Սուրբ Կոյսին 

եւ ան այնտեղ ապրեր է իր կեանքի մնացած օրերը: 

Այնուհետեւ այցելեցինք Եփեսոսը, տեսանք յունական 

հին քաղաքի խորհրդաւոր աւերակները, նոյն այն վայրը 

ուր Պօղոս Առաքեալ որոշ ժամանակ մը քարոզեր 

է (52-55 թուականներուն): Առաջ անցանք դէպի 

մօտակայ Շիրինս գիւղը ու անոր գեղատեսիլ հովիտը: 

Այն յունական գիւղ էր մինչեւ որ յունա-թուրքական 

պատերազմի աւարտին (1919-1922) դարձաւ լքուած 

վայր մը: Վերջին տասնամեակներուն ջանքեր կը 

գործադրուին պահպանելու եւ վերականգնելու անոր 

պատմական տուներն ու շէնքերը:

Կապատովկիայի ճանապարհի վրայ, մենք այցելեցինք 

Բամուգգալէի սպիտակ կրաքար դարատափները, բոբիկ 

ոտքերով քալեցինք հանքային տաքուկ ջուրերուն մէջ 

եւ տեսանք յունա-հռոմէական Հեռոփոլիս քաղաքի 

աւերակները:

Կապատովկիայի մէջ այցելեցինք տարբեր 

երկրաբանական վայրեր, այն իւրայատուկ 

տարածաշրջան մըն է, իր ժայռոտ ու գունագեղ 

հեքիաթային բնութեամբ: Մեր խումբէն մի քանի 

քաջասիրտ անձինք, այնքան հեռու գացին, որ անոնք 
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տաք օդով թռչող օդապարիկներով գացին արեւածագի 
կախարդական պատկերը դիտելու: Ցամաքի վրայ 
մնացողներս գացինք Իհլարա հովիտը, դէպի վար իջանք 
ապա շատ կտրուկ սանդուխներով բարձրացանք վեր, 
մտնելու համար Բիւզանդական ժայռափոր եկեղեցիները 
եւ վանքերը, որոնք տեղ գտած էին հովիտի բարձր 
ժայռերուն մէջ: Բաց երկնքի տակ գտնուող Կորեմի 
թանգարանին մէջ եւս հանդիպեցանք ժայռափոր 
եկեղեցիներու եւ վանքերու, որոնք աւելի ճարտար 
տարբերակներ էին: 

Երբ Ատանայի ճամբան բռնեցինք, կանգ առինք 
Կայսերիի մէջ եւ այցելեցինք Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
հայկական եկեղեցին: Եկեղեցւոյ շուրջը շատ ցաւալի 
էր, ուր խոտերով ծածկուած խոպան տարածքը ու 
օրինազանց տնակները կային: Եկեղեցւոյ կառուցուածքը 
պահապնելու համար անհրաժեշտ է ամրացնել զայն 
պողպատէ ձողերով: Սակայն մուտքի մօտ կանգնած 
շագանակի եւ հիւթեղ նուշի գեղեցիկ ծառերը կարծես 
յոյս կը ներշնչեն ու կենսունակութիւն կը խոստանան: 
Եկեղեցի մտանք, տեսանք անոր իւրայատկութիւնները ու 
այնտեղ կատարուեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն 
ի յիշատակ ուխտաւորներու ննջեցեալներու հոգիներուն: 

Ապա բլուրը բարձրանանք դէպի Թալաս կոչուած 
տեղը, ուր հնարաւոր է տեսնել Կայսերին՝ իր ետեւի 
լեռներուն հետ ամբողջութիւն մը կազմած տեսարանը: 
20-րդ դարի սկիզբներուն, Թալասը նստավայր կը 
հանդիսանար Թուրքիոյ այս տարածաշրջանին մէջ 
գտնուող Ամերիկեան եւ Գանատական միսիոներներուն 
ու օգնութեան եկած մարդոց: (Անցած տարի Կոմիտաս 
հիմնարկի հրատարակած՝ Գանատացի հեղինակ Ուինտի 
Էլիօթի գրած նշանաւոր պատմութիւնը, թէ ինչպէս 
այդ խումբը փրկեր է հազարաւոր որբ երեխաներու 
կեանքերը): 

Կեսարիայէն դէպի Ատանա տանող ճամբան, մեզի 
հնարաւորութիւնը պարգեւեց Արգեոս լեռը վերջին 

անգամ տեսնելու, Ռոքի եւ Ալփեր լեռները յիշեցնող 
սքանչելի լեռնային տեսարաններու շղթայի մը մէջէն 
տանելով: Երբ շարունակեցինք դէպի Միջերկրական Ծովի 
դիմացը գտնուող քաղաքը՝ Գարաթաշը ճանապարհը 
հարթուեցաւ: Այսպիսով գացինք Իսքանտարուն 
(պատմական անունը Ալեքսանտրիդա), ուր այցելեցինք 
նեղ առեւտուրի փողոցի մը վրայ գտնուող Քառասուն 
Մանուկ հայկական եկեղեցին ու հանդիպեցանք այնտեղ 
ծառայող երիտասարդ քահանային: Այնուհետեւ 
շարունակեցինք դէպի հայկական Վաքիֆլի գիւղը, 
որ կը գտնուի հսկայ Մուսա Լեռան փէշերուն եւ 
այցելեցինք Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին: Մօտակայ 
նոճի ծառերու ներկայութեամբ մենք մեզի ջերմօրէն 
հիւրընկալուած զգացինք: Ճանապարհին, լեռան 
լանջին նարինջի պարտէզի մը մէջ գտնուող ճաշարանի 
մէջ ընթրեցինք: Ճաշարանի բացօթեայ մասը ստորոտի 
գեղեցիկ տեսարանը կ'արտացոլեր, աջին մշուշով 
ծածկուած ծովն ու ծովափն էր, հիւսուած ծովու մէջ 
ընկղմած լեռնաշղթայի հետ: Բարդ է ըսել եթէ այդ 
պահին մեր խումբի մէջ կար մէկը որ գիտակցէր թէ այդ 
լեռան ետեւը Սուրիան է ինչպէս եւ Քեսապը:

Յաջորդ օրը Գարատաշի լողափի վրայ որոշ ժամանակ 
անցնելէ ետք, երեկոյեան տօնին կը սպասէինք, քանի 
յաջորդ օրը Պոլիս պիտի վերադառնայինք: Երբ հասանք 
ծովափնեայ բացօթեայ ճաշարանը, Մայր Բնութիւնը 
զմայլեցուց մեզի եւս մէկ անզուգական տեսարանով 
մը: Մենք ոգեւորուեցանք տեսնելով՝ ծովու շողշողացող 
ջուրի երեսին, պայծառ երկնքի մէջ փայլող լիալուսնի 
շողերու արտացոլման հրաշալի տեսարանը: Այնպիսի 
տպաւորութիւն էր, որ յանկարծակիօրէն կենդանացեր է 
19-րդ դարի հայ-ռուս ծովանկարիչ Իվան Այվազովսկին 
ու ստեղծագործեր է ծովափնեայ անեզր պատկեր մը: 

Ըսելու մի քանի բան մնաց: Առաջինը, բոլորը 
համաձայն են, որ ուտելիքները թարմ ու համեղ էին: 
Այս կը հաստատէ պապերու այն խօսքը, երբ կը 
յայտնէին Պապենական Երկրի անուշահամ ուտեստի 
մասին: Երկրորդ, հեղինակը տեղացի ժողովուրդի հետ 
առնչուելով նկատեր է անոնց ընկերային, ջերմ ու 
փափկանկատ վերաբերմունքը:

Ընդհանուր առմամբ, ուղեւորութիւնը՝ երկրագունդի 
այս հողամասի մէջ արմատ ունեցող մեզմէ 
իւրաքանչիւրի համար տուն դառնալու յուզիչ միջոց 
մըն էր: Անխուսափելիօրէն, տարբեր առումներով այն 
լուսաբանութեան հետաքրքիր փորձ մըն էր:

Վահան Էտուարտ Պէնկլեան
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TRIP TO THE ARMENIAN HERITAGE SITES IN TURKEY

For two weeks in May a group of faithful Armenians 
experienced the trip-of-a-lifetime. It was a pilgrimage 
to various Armenian heritage sites in Turkey. In this 
mission, where possible, the group joined local clergy 
and congregations in fellowship and solidarity. The 
trip was also a special personal journey for each 
participant, as it was an extraordinary opportunity 
to get closer to one’s family roots, both geographically 
and spiritually. Along the way, we “pilgrims” bonded 
with one another and came to a keen appreciation of 
our kinship with Armenians (and other folks) beyond 
our usual circles.

We acknowledge with gratitude all those 
responsible for contributing to the success of the 
trip. In the first place, the trip was conceived and 
authorized by His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate of the Armenian Diocese of Canada. It was 
further developed and organized by the Women’s 
Guild Central Council, led by Anita Ohanessian 
(Chair), Ayda Afarian, Diana Bogosyan and 
Silva Mermer, all of whom in turn worked in close 
collaboration with the team of Kevork Sabuncu of 
Oselo International Tours.

The trip officially began in Istanbul, with three 
sessions devoted to the Armenian presence in the 
city. The group went to the Old Armenian Quarter 
in the Kumkapi neighborhood where a short 
service was celebrated at Surp Asdvadzadzin [Holy 

Mother of God] Patriarchal Church, after which we 
visited the offices of the Armenian Patriarchate of 
Constantinople where we had an audience with the 
Vicar General and other key clergy. The following 
day the group visited the historic Surp Hreshdagabet 
[Holy Archangel] Armenian Church in the Balat 
neighborhood. Finally, the group visited the Shishli 
Armenian Cemetery in the Beyoglu neighborhood, 
where many prominent leaders of the community are 
buried. Amidst the ornate tombstones lies a memorial 
to poet Taniel Varoujan (1884-1915) which contains 
a few lines from his poem Andastan. 

The core mission of the trip was related to sites such 
as these, but our journey also became a multifaceted 
and wide-ranging learning experience. The land we 
visited is a kaleidoscope of colors, patterns, spaces, 
landscapes, cultures and civilizations. Its history, 
like the land itself, is endlessly layered, complicated 
and full of twists and turns. 

The rest of our time in Istanbul was devoted seeing 
its famous sites. We visited the Byzantine-era Basilica 
of the Hagia Sophia [Holy Wisdom] (inaugurated in 
537 A.D.), as well as the nearby Ottoman-era Blue 
Mosque (built 1609-1617). We explored an ancient 
underground cistern, took a scenic boat cruise along 
the Bosphorus, and enjoyed spectacular views of the 
surrounding city from several hilltop lookout points. 
We encountered stunning examples of imperial 
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opulence and architectural splendor in the case of 
Topkapı Palace (originally built 1459-1465) and 
Beylerbeyi Palace (designed by Sarkis Balyan and 
built during the 1860s). We entered the maze of alleys 
within the Grand Bazaar and were confronted by the 
overwhelming profusion of goods displayed for sale. 

Special mention must be made of the side trip we 
took along the shore of the Sea of Marmara to the 
city of Tekirdagh (Rodosto), once home to a thriving 
Armenian community. We sampled its famous kefte 
for lunch, had a relaxing walk along its seaside 
boardwalk and visited a small boutique vineyard in 
a nearby farming area. 

En route to our next base of operations in Izmir 
(Smyrna), we stopped in the town of Iznik (Nicaea). 
It was here that the church fathers met at the first 
Ecumenical Council in 325 A.D. and adopted the 
Nicene Creed. While in the town, we visited the 
reconstructed remains of an ancient church. Also 
called the Hagia Sophia but much smaller in size 
than its namesake in Istanbul, it was the site of the 
seventh Ecumenical Council in 787 A.D.

The next day – Mother’s Day – we went to the 
House of the Virgin Mary, a Catholic shrine on a 
mountainside near Ephesus. We then visited Ephesus 
itself where we explored the majestic ruins of this 
ancient Greek city, a place where the Apostle Paul 
practiced his ministry for several years (c. 52-55 
A.D.). We proceeded to the nearby village of Shirince 
and its picturesque hillside setting. This had been 
a Greek village up until it was abandoned near the 
end of the Greco-Turkish War (1919-1922). In recent 
decades efforts have been made to preserve and 
restore its historic houses and buildings.

On the way to Cappadocia, we visited the white 
travertine terraces at Pamukkale, walked barefoot 

in pools of warm mineral water and explored the 
ruins of the adjacent Greco-Roman city of Hierapolis 
[Holy City]. 

In Cappadocia we visited various geological 
sites featuring the bizarre craggy landscapes and 
enigmatic fairy chimneys the region is known for. A 
number of brave souls from our group went so far 
as to view this magical setting at sunrise from the 
vantage point of a soaring hot air balloon. Back down 
on earth, we went to the Ihlara Valley, descended to 
the bottom and then climbed up long steep staircases 
to enter the Byzantine cave churches and monastic 
spaces that were carved out of the rock on the high 
canyon walls. At the Göreme Open Air Museum, we 
encountered other more elaborate examples of such 
rock-cut churches and monasteries.

As we made our way towards Adana, we stopped 
in Kayseri to visit the Surp Krikor Lusavorich [Saint 
Gregory the Illuminator] Armenian Church. The area 
around the church is rather desolate and dreary, and 
the structure of the church has had to be reinforced in 
many places by steel bars. But the beautiful chestnut 
trees and lush almond trees standing near the 
entrance seem to promise something more hopeful 
and vital. Inside the church and with the memorial 
candles lit, a hokehankist [requiem service] was held 
for the deceased relatives of those who participated 
in the pilgrimage. 

Afterwards, we travelled up the side of a hill to an 
area identified as Talas, which offered a panoramic 
view of Kayseri with its mountainous backdrop. By the 
early 20th century, Talas served as the headquarters 
for the American and Canadian missionaries and 
relief workers in this part of Turkey. (The remarkable 
story of how this group saved the lives of thousands 
of orphans, as written by Canadian author Wendy 
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Elliott, was published last year by the Gomidas 
Institute.) 

The road from Kayseri to the Adana area offered 
a last glimpse of Mount Erciyes (Argaeus) and took 
us through a magnificent series of ever-changing 
mountain scenes, reminiscent of the Rockies or the 
Alps. The land flattened out as we continued on to 
Karataş, a resort town on the Mediterranean Sea.

From this base of operations, we travelled to 
the port city of Iskenderun (Alexandretta) where 
we visited the Karasun Manuk [Forty Infants] 
Armenian Church on a narrow commercial street 
and met the young priest who is now serving the 
area. We then continued on to the Armenian village 
of Vakıflı, located on a lower part of the south face 
of the utterly massive Musa Dagh, where we visited 
its Surp Asdvadzadzin Armenian Church. After the 
service was over, outside among the tall cypress trees, 
we were warmly embraced by the congregation.

We had dinner further up the road at a hillside 
restaurant in the middle of an orange grove. Its 
outdoor patio afforded a view of the valley floor 
below, with a mist-covered sea and shoreline to 
the right, and a mountain ridge behind the valley 
plunging into the sea. It’s not clear if anyone in the 
group was aware of it at the time, but directly behind 
that mountain was the Syrian border and the town 
of Kessab.

The following day in Karatash we spent some time 
on the beach, and in the evening we were looking 
forward to a celebration, since we were flying back 
to Istanbul the next day. As we arrived for dinner at 
an open-air restaurant overlooking the sea, Mother 
Nature surprised us with one more amazing scene. 
We were treated to the sublime sight of a perfect 
full moon, set against a jet-black sky, low above the 

horizon, its reflection shimmering across the surface 
of the water. It felt as if an iconic seascape by the 19th 
century Russian-Armenia painter Ivan Aivazovsky 
had suddenly come to life on a very grand scale.

A couple of things remain to be said. First, our 
group found the food to be consistently fresh and 
delicious. This confirms the oft-stated opinion from 
the older generation that food always tasted better 
in the Old Country. Second, the author noticed that 
in his various interactions with the local population, 
everyone was unfailingly friendly, considerate and 
kind. 

All in all, the trip was an eye-opening and 
thought-provoking experience on many levels. It 
was an emotional homecoming for those of us with 
family roots in this part of the world, and it served to 
strengthen and enrich one’s sense of what it means to 
be an Armenian.

 Vahan Edward Benglian Jr.
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VOYAGE AUX SITES DU PATRIMOINE ARMÉNIEN EN TURQUIE

Pendant deux semaines au mois de mai (7-20), 
un groupe de visiteurs - 16 de la région de Toronto, 
3 de Montréal et un de Moscou - a vécu un voyage 
inoubliable. Ce fut un pèlerinage sur divers sites 
du patrimoine arménien en Turquie. Dans cette 
mission et dans la mesure du possible, le groupe a 
rejoint le clergé local et les congrégations locales 
dans la camaraderie et la solidarité. Cet excursion 
était également un voyage spécial pour chaque 
participant, car c’était une occasion extraordinaire 
de se rapprocher de leurs racines familiales, à la 
fois géographiquement et spirituellement. Lors du 
parcours, nous, «pèlerins», nous sommes devenus 
proches les uns des autres et avons pleinement 
apprécié notre parenté avec les Arméniens (et d’autres 
peuples) au-delà de nos cercles habituels.

Nous reconnaissons avec gratitude la contribution 
de toutes les personnes responsables au succès du 
voyage. En premier lieu, le voyage était conçu et 
autorisé par l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat 
du Diocèse arménien du Canada. Il a ensuite été 
développé et organisé par le Conseil central de la 
guilde des femmes, dirigé par Anita Ohanessian 
(présidente), Ayda Afarian, Diana Bogosyan et Silva 
Mermer, qui ont toutes travaillé à leur tour en étroite 
collaboration avec l’équipe de professionnels du 
voyage en Turquie, notamment Kevork Sabuncu. Le 
Révérend Archiprêtre Zareh Zargarian, Vicaire du 

Diocèse arménien du Canada et Curé de l’Église de 
la Sainte-Trinité de Toronto, a dirigé les prières sur 
les lieux saints que nous avons visités. En l’absence 
d’une chorale, la soprano Lena Beylerian a mis en 
valeur ces moments évocateurs avec sa voix forte et 
radieuse.

Le voyage a officiellement commencé à Istanbul 
avec trois sessions consacrées à la présence 
arménienne dans la ville. Le groupe s’est rendu 
dans l’ancien quartier arménien de Kumkapi, où un 
bref service a été célébré à l’Église patriarcale Surp 
Asdvadzadzin (Sainte Mère de Dieu), suivi d’une 
visite au Patriarcat arménien d’Istanbul pour une 
rencontre avec le Vicaire général, l’Archevêque Aram 
Ateshian et d’autres membres importants du clergé. 
Le lendemain, le groupe a visité l’Église arménienne 
historique Surp Hreshdagabet (Saint Archange) à 
Balat, un quartier d’Istanbul autrefois peuplé de 
Grecs, de Juifs, ainsi que d’Arméniens. Enfin, le 
groupe a visité le cimetière arménien de Shishli, dans 
le quartier de Beyoglu, où sont enterrés de nombreux 
dirigeants éminents de la communauté. Au milieu 
des pierres tombales ornées, se trouve un mémorial 
du poète Taniel Varoujan (1884-1915) qui affiche 
quelques lignes de son poème Andastan

Bien que la mission principale du voyage ait été 
liée à de tels sites, notre parcours est inévitablement 
devenu une expérience d’apprentissage multiforme 
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et diversifiée. Après tout, la Turquie est un 
kaléidoscope de couleurs, d’espaces, de paysages, 
de cultures et de civilisations. Son histoire comme 
sa géographie se superpose sans cesse, complexe et 
pleine de rebondissements. Nous ne pouvons oublier, 
ni ignorer les éruptions de violence qui ont décimé 
ses populations minoritaires au fil des ans, mais 
cela ne nie pas le fait qu’il y a beaucoup de choses 
importantes qui méritent d’être vues et comprises à 
cœur ouvert.

Le reste de notre temps à Istanbul a été consacré 
à visiter des endroits comme la célèbre Basilique 
Hagia Sophia (Sagesse divine) de l’époque byzantine 
(inaugurée en 537 après J.-C.), ainsi que la Mosquée 
Bleue datant de l’époque ottomane (construite en 
1609-1617). Nous avons exploré une ancienne citerne 
souterraine, fait une croisière en bateau le long du 
Bosphore et admiré des vues spectaculaires sur la 
ville environnante depuis plusieurs belvédères. Nous 
avons rencontré des exemples saisissants d’opulence 
impériale et de splendeur architecturale dans le cas 
du palais de Topkapi (construit entre 1459-1465) et 
du palais de Beylerbeyi (conçu par Sarkis Balyan et 
construit au cours des années 1860). Et en bonne 
mesure, nous sommes entrés dans le dédale des 
ruelles du Grand Bazar et avons eu un aperçu de la 
profusion accablante des marchandises présentées à 

la vente.
En route vers notre prochaine base d’opérations à 

Izmir, nous nous sommes arrêtés dans la ville d’Iznik 
(connue historiquement sous le nom de Nicée). C’est 
ici que des membres représentants des Églises se sont 
réunis au premier Concile œcuménique en 325 après 
JC et ont adopté le credo de Nicée. L’Arménie était 
représentée par l’Évêque Arisdagés, qui était le fils 
cadet de Saint Grégoire l’Illuminateur. Pendant notre 
séjour en ville, nous avons visité les restes reconstruits 
d’une ancienne Église, aussi appelée Hagia Sophia, 
mais de taille beaucoup plus petite que son analogue 
à Istanbul. Elle fut le site du septième Concile 
œcuménique en 787 après J.-C.

Le lendemain, jour de la fête des mères, nous 
nous sommes rendus à la Maison de la Vierge 
Marie, un sanctuaire catholique et musulman, situé 
sur une montagne, près d’Éphèse. Des dévots des 
deux religions croient que l’Apôtre Jean a emmené 
Marie dans ce refuge où elle a vécu toute sa vie. 
Nous avons ensuite visité Éphèse pour explorer les 
ruines spectaculaires de cette ancienne cité grecque, 
un lieu où l’Apôtre Paul avait exercé son ministère 
pendant plusieurs années (de 52 à 55 après J.-C.). 
Nous nous sommes rendus au pittoresque village 
voisin de Shirince, dominé par la colline. Ce village 
était grec jusqu’à son abandon vers la fin de la guerre 
gréco-turque (1919-1922). Au cours des dernières 
décennies, des efforts ont été déployés pour préserver 
et restaurer ses maisons et bâtiments historiques.

Sur notre chemin vers le Cappadoce, nous avons 
visité les terrasses en travertin blanc de Pamukkale, 
nous avons marché pieds nus dans des bassins d’eau 
minérale chaude et exploré les ruines de la ville 
gréco-romaine adjacente de Hiérapolis (ville sainte).

En Cappadoce, nous avons visité divers sites 
géologiques présentant des paysages escarpés et 
bizarres et des cheminées de fées énigmatiques qui 
font la réputation de la région. Quelques âmes 
courageuses de notre groupe sont même allées jusqu’à 
regarder ce cadre magique au lever du soleil d’une 
position avantageuse du haut d’une montgolfière. 
De retour sur terre, nous sommes allés dans la 
vallée d’Ihlara, descendant jusqu’au fond, puis 
avons grimpé de longs escaliers raides pour entrer 
dans les  Églises rupestres byzantines et les espaces 
monastiques creusés dans le roc sur les hauts murs 
du canyon. Au musée de plein air de Goreme, 
nous avons observé d’autres exemples plus élaborés 
de telles Églises et Monastères taillés dans le roc.
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Alors que nous nous dirigions vers Adana, nous 
nous sommes arrêtés à Kayseri pour visiter l’Église 
arménienne de Surp Krikor Lusavorich (Saint-
Grégoire-l’Illuminateur). Le terrain autour de 
l’Église est plutôt morne, avec des champs isolés, 
parsemés de mauvaises herbes et flanqué d’un amas 
d’immeubles d’habitation. La structure de l’Église 
a dû être renforcée dans de nombreux endroits par 
des barres d’acier. Mais les beaux châtaigniers et 
l’abondance des amandiers qui se tiennent près de 
l’entrée semblent promettre de l’espoir et de vitalité. 
Après que nous soyons entrés dans l’Église et que 
nous ayons examiné ses caractéristiques, un service 
de requiem (hokehankist) a été célébré à la mémoire 
des membres décédés des familles des pèlerins.

Plus tard, nous avons remonté le flanc d’une 
colline jusqu’à un endroit connu sous le nom de 
Talas, qui offrait une vue panoramique de Kayseri 
avec sa toile de fond montagneuse. Au début du 
20ème siècle, Talas servit de quartier général aux 
missionnaires américains et canadiens et aux 
travailleurs humanitaires dans cette partie de la 
Turquie. (L’histoire remarquable de sauvetage de 
ce groupe de la vie de milliers d’orphelins, telle que 
écrite par l’écrivaine canadienne Wendy Elliott, a été 
publiée l’an dernier par l’Institut Gomidas.)

La route de Kayseri vers la région d’Adana nous a 
offert notre dernier aperçu du mont Erciyes (Argée) et 
nous a fait découvrir une magnifique série de scènes 
de montagne en perpétuelle évolution, rappelant les 
Rocheuses et les Alpes. En poursuivant notre route 
vers Karatash, une station balnéaire de la mer 
Méditerranée, la terre s’est aplatie.

De cette base d’opérations, nous nous sommes 
rendus dans la ville portuaire d’Iskenderun 
(historiquement connue sous le nom d’Alexandrette), 

où nous avons visité l’Église arménienne Karasun 
Manuk (Quarante Bébés), située dans une rue 
commerçante, étroite, et avons rencontré le jeune 
Prêtre qui dessert maintenant la région. Nous 
avons ensuite poursuivi notre route vers le village 
arménien de Vakifli, situé dans la partie inférieure 
de la pente sud de l’immense Musa Dagh, où nous 
avons visité l’Église arménienne Surp Asdvadzadzin. 
Sous l’imposante présence des cyprès d’à proximité, 
nous avons été chaleureusement accueillis par la 
plus grande fête de bienvenue que nous ayons eue 
pendant le voyage.

Nous avons dîné plus loin dans un restaurant 
sur le flanc d’un coteau au milieu d’une orangeraie. 
Son patio extérieur offrait une vue sur le fond de la 
vallée, sur une mer recouverte de brouillard, sur le 
rivage situé à droite, et sur une crête de montagne 
située derrière la vallée qui plonge dans la mer. Il 
n’est pas clair si des membres de notre groupe étaient 
au courant à ce moment, que juste derrière cette 
montagne se trouvait la frontière syrienne, ainsi que 
la ville de Kessab.

Le jour suivant à Karatash, nous avons passé un 
peu de temps sur la plage et le soir, nous avions hâte 
de célébrer l’événement car le lendemain on rentrait 
à Istanbul. Alors que nous arrivions à dîner dans un 
restaurant en plein air surplombant la mer, la Mère 
Nature nous a surpris encore une fois avec une scène 
incroyable. Nous avons eu droit à la vue sublime 
d’une pleine lune parfaite, adossée à un ciel noir de 
jais, au-dessus de la mer, dont les reflets scintillaient 
à la surface de l’eau. C’était comme si une marine 
d’Ivan Aivazovsky, peintre russo-arménien du XIXe 
siècle, avait soudainement pris vie à une échelle 
grandiose.

Il reste encore quelques mots à dire. Premièrement, 
le consensus est que la nourriture était toujours 
fraîche et délicieuse. Cela confirme l’opinion souvent 
exprimée de la génération âgée, selon laquelle 
les aliments goutaient meilleur dans le vieux 
pays. Deuxièmement, l’auteur a constaté dans ses 
interactions avec la population locale, que presque 
tout le monde était infailliblement amical, prévenant 
et gentil.

Dans l’ensemble, ce voyage a été un retour 
émouvant pour ceux d’entre nous qui avons des 
racines familiales dans cette partie du monde. 
Inévitablement, ce fut une expérience révélatrice et 
stimulante à plusieurs niveaux.

Vahan Edward Benglian Jr.
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ԳԱՆԱՏԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

14-15 Մայիս 2019-ին, Թեմի դիւանապետ՝ Լեւոն 

Իսախանեանը, մասնակցեցան Օթթաուայի մէջ տեղի 

ունեցած Գանատական Եկեղեցիներու Խորհուրդի 

կառավարիչ մարմնի ժողովին։

Գանատական Եկեղեցիներու Խորհուրդը հիմնուեցաւ 

1944 թուականին, ու կը ներգրաւէ Գանատայի մէջ 

գտնուող 85% քրիստոնեաները ներկայացնող 25 

դաւանանքները։

THE GOVERNING BOARD MEETING OF THE 
CANADIAN COUNCIL OF CHURCHES

On May 14-15, 2019, Levon Isakhanyan, Diocesan 
Chancellor, participated in the Governing Board 
meeting of the Canadian Council of Churches held in 
Ottawa, Ontario.

The Canadian Council of Churches was formed 
in 1944 and it unites 25 Canadian denominations 
representing 85% of the Christians in Canada.

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU CONSEIL 
CANADIEN DES ÉGLISES

Du 14 au 15 mai 2019, Levon Isakhanyan, 
chancelier diocésain, a participé à la réunion du 
Comité Directeur du Conseil canadien des Églises, 
tenue à Ottawa (Ontario).

Le Conseil canadien des Églises a été formé en 
1944 et réunit 25 dénominations canadiennes, 
représentant 85% des chrétiens du Canada.
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ՀՈԳԵՇՆՈՐՀ Տ. ԻՍԱՀԱԿ ՎՐԴ. ՊՕՂՈՍԵԱՆԸ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ ԿԸ ՄԱՏՈՒՑԷ

19 Մայիս, 2019-ին, Սուրբ Էջմիածինի 
միաբանութեան անդամ, Մայիս 25, 2019-ին, Թեմի 
առաջնորդի կայանալիք ընտրութիւններու թեկնածու, 
Հոգեշնորհ Տ. Իսահակ Վրդ. Պօղոսեանը Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագ մատուցեց Լաւալի Սուրբ Խաչ Հայց. Առաք. 
եկեղեցւոյ մէջ:

DIVINE LITURGY CELEBRATED BY
VERY REV. FR. ISAHAK POGHOSYAN

On May 19, 2019, Very Rev. Fr. Isahak Poghosyan, 
a member of the Brotherhood of Holy Etchmiadzin, a 
candidate for the elections of the Diocesan Primate to 
be held on May 25, 2019, celebrated Divine Liturgy 
in Holy Cross Armenian Church of Laval. 

LITURGIE DIVINE CÉLÉBRÉE PAR
LE TRÈS RÉVÉREND PÈRE ISAHAK POGHOSYAN

Le 19 mai 2019, le Très Révérend Père Isahak 
Poghosyan, membre de la Fraternité de Sainte-
Etchmiadzine, candidat aux élections du Primat 
diocésain qui se tiendra le 25 mai 2019, a célébré la 
divine Liturgie à l’Église arménienne Sainte-Croix de 
Laval.
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ՀՈԳԵՇՆՈՐՀ Տ. ՆԵՐՍԵՀ ՎՐԴ. ԽԱԼԱԹԵԱՆԸ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ ԿԸ ՄԱՏՈՒՑԷ

19 Մայիս, 2019-ին, Սուրբ Էջմիածինի 
միաբանութեան անդամ, Մայիս 25, 2019-ին, Թեմի 
առաջնորդի կայանալիք ընտրութիւններու թեկնածու, 
Հոգեշնորհ Տ. Ներսեհ Վրդ. Խալաթեանը Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագ մատուցեց Մոնթրէալի Հայց. Առաք. Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ 
մէջ:

DIVINE LITURGY CELEBRATED BY
VERY REV. FR. NERSEH KHALATYAN

On May 19, 2019, Very Rev. Fr. Nerseh Khalatyan, 
a member of the Brotherhood of Holy Etchmiadzin, a 
candidate for the elections of the Diocesan Primate to 
be held on May 25, 2019, celebrated Divine Liturgy 
in St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 
of Montreal.

LITURGIE DIVINE CÉLÉBRÉE PAR
LE TRÈS RÉVÉREND PÈRE NERSEH KHALATYAN

Le 19 mai 2019, le Très Révérend Père Nerseh 
Khalatyan, membre de la Fraternité de Sainte- 
Etchmiadzine, candidat aux élections du Primat 
diocésain qui se tiendra le 25 mai 2019, a célébré la 
Divine Liturgie à la Cathédrale arménienne Saint-
Grégoire-l ’Illuminateur de Montréal.
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ԹԵՄԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ 36-ՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

Գանատահայոց Թեմի 36-րդ Տարեկան Թեմական 
Պատգամաւորական ժողովը կայացաւ Մայիս 24-26, 
2019-ին, Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցւոյ հիւրընկալութեամբ։ Գանատայի 
չորս կողմի ծուխերէն, ժողովին մասնակցելու եկած 
պատգամաւորները, նշեցին նաեւ Հայց. Առաք. Սուրբ 
Մեսրոպ եկեղեցւոյ Ծուխի հիմնադրաման 40-ամեակը։

Ժողովը նախագահեց Գանատահայոց Թեմի 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեանը։

Մայիս 25-ին, Գերաշնորհ Տ. Աբգար եպս. 
Յովակիմեանը վերընտրուեցաւ Գանատահայոց Թեմի 
Առաջնորդ: 

Ժողովի ընթացքին ներկայացուեցան 2018 թուականի 
գործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ հայերէն, անգլերէն եւ 
ֆրանսերէն լեզուներով տարեգիրքը:

Պատգամաւորները քննարկեցին եւ համապատասխան 
որոշումներ ընդունեցին ըստ Գանատահայոց Թեմի 
առաքելութիւններու՝ Տիկնաց Կեդրոնական Մարմին 
(WGCC), Հայաստանի Երեխաներու Հիմնադրամ (CFFA), 
Գանատահայոց Կատարողական Արուեստներու 
Յանձնախումբ (CAAPA), Արարատ ճամբար, 
Առաջնորդարանի մնայուն հիմնադրամ եւ ընդհանուր 
նիւթաբարոյական զեկոյցներուն։

Ժողովի ընթացքին ընտրուեցան Թեմական Խորհուրդի, 
Խնամակալ Խորհուրդը, Ընտրողական եւ Հաշուէքննիչ 
յանձնախումբերու անդամները։

Շաբաթ օրը երեկոյեան, Սուրբ Մեսրոպ Եկեղեցւոյ 
Ծխական Խորհուրդը խնճոյք կազմակերպած էր, ի 
պատիւ ժողովի մասնակիցներուն եւ նշելու Քանատայի 
մայրաքաղաք Օթթաուայի Ծուխի 40-ամեակը։
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THE 36TH ANNUAL DIOCESAN ASSEMBLY

The 36th Annual Assembly of the Armenian 
Diocese of Canada, hosted by St. Mesrob Armenian 
Apostolic Church of Ottawa was held on May 24-26, 
2019, in Ottawa, Ontario. Delegates from parishes 
across Canada, along with participation in the 
Diocesan Assembly, had an opportunity to celebrate 
the historical milestone in the chronical of the 
Armenian Holy Apostolic Church in Canada - the 
40th anniversary of the establishment of the parish 
of St. Mesrob Armenian Church.

His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, 
presided over the Assembly.

On May 25, Bishop Hovakimyan, has been re-
elected as Primate of the Armenian Holy Apostolic 
Church Canadian Diocese. 

To summarize the 2018 diocesan activities, 
the Annual Report, and a Yearbook in Armenian, 

English, and French were presented to the delegates.
Reports of diocesan ministries - Women’s Guild 

Central Council (WGCC), the Children’s Fund 
For Armenia (CFFA), the Canadian Armenian 
Association of Performing Art (CAAPA), the Ararat 
Summer Youth Camp, as well as the reports of the 
Chancellery and the Diocesan Endowment Fund, 
were discussed and appropriate resolutions were 
approved by the delegates.

The Assembly elected members of the Diocesan 
Council - the highest executive body of the Diocese, 
Board of Trustees, Nominating and Auditing 
Committees. 

On Saturday evening, the Parish Council of St. 
Mesrob Church organized a banquet in honour of the 
Diocesan Delegates and to mark the 40th Anniversary 
of the National Capital Parish.
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LA 36E ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE ANNUELLE 

La 36è Assemblée annuelle du Diocèse arménien 
du Canada, organisée par l’Église arménienne 
Saint Mesrob a eu lieu du 24 au 26 mai 2019 à 
Ottawa. Des délégués représentant les Paroisses 
à travers le Canada, à part leur participation à 
l’Assemblée diocésaine ont eu l’occasion de célébrer 
le parcours historique et la chronicité de la Sainte 
Église apostolique arménienne au Canada, le 40è 
anniversaire de l’établissement de la Paroisse de 
l’Église arménienne Saint-Mesrob.

Mgr Abgar Hovakimyan présida l’Assemblée.
Le 25 mai, Msg. Abgar Hovakimyan a été réélu 

Primat du Diocèse de la Sainte Église apostolique 
arménienne du Canada. 

Pour résumer les activités diocésaines de 2018, le 
rapport annuel et un annuaire en arménien, anglais 
et français ont été présentés aux délégués.

Des rapports annuels du Conseil central du 
Cercle des femmes (WGCC), du Fonds pour enfants 
de l’Arménie (CFFA), de l’Association arménienne 
canadienne des arts de performance (CAAPA), 
du camp d’été Ararat, ainsi que les rapports de la 
Chancellerie et du fonds de Dotation diocésain, ont 
été discutés et des résolutions appropriées ont été 
approuvées par les délégués.

L’Assemblée a élu des membres du Conseil 
diocésain, du Conseil d’administration, des Comités 
de nomination et de vérification.

Le samedi soir, le Conseil paroissial de l’Église 
Saint-Mesrob a organisé un banquet en l’honneur 
des délégués diocésains et à l’occasion du 40è 
anniversaire de l’établissement de la paroisse de la 
capitale nationale.
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ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԱԲԳԱՐ ԵՊՍ. ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆԸ 

ԳԱՆԱՏԱՀԱՅՈՑ ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԱԾ ԱՌԱՋՆՈՐԴ
25 Մայիս 2019-ին, Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ Հայց. 

Առաք. եկեղեցւոյ հիւրընկալութեամբ տեղի ունեցած 
Թեմական Պատգամաւորական 36-րդ Ժողովի ընթացքին՝ 
Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը վերընտրուեցաւ 
Գանատահայոց Առաջնորդ: 

Միւս երկու թեկնածուներն էին Սուրբ Էջմիածինի 
Միաբանութեան անդամներ՝ Հոգեշնորհ Տ. Իսահակ Վրդ. 
Պօղոսեանն ու Հոգեշնորհ Տ. Ներսեհ Վրդ. Խալաթեանը:

Թեմակալ Առաջնորդը՝ գլուխն է Թեմին եւ Գանատայի 
մէջ կը ներկայացնէ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ 
Ան նախագահն է եւ գործադիր տնօրէնը Թեմական 
ժողովին եւ Թեմական խորհուրդի բոլոր թեմակալ 
կազմակերպութիւններուն ու յանձնախումբերուն։ 
Իր որոշումները բոլոր կրօնական, ծիսական եւ 
կարգապահական հարցերու մէջ՝ վերջնական են, 
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ օրէնքներու եւ կանոններու 
ընդհանուր սահմանին մէջ։ Իբրեւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի ներկայացուցիչը՝ ան պաշտօնական 
յարաբերութիւններ կը պահէ ուրիշ եկեղեցիներու, 
հաստատութիւններու, կազմակերպութիւններու եւ 
քաղաքային իշխանութիւններու հետ։

HIS GRACE BISHOP ABGAR HOVAKIMYAN
RE-ELECTED PRIMATE OF THE ARMENIAN 

CHURCH DIOCESE OF CANADA

On May 25, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, during the 36th Annual Diocesan 
Assembly of the Armenian Diocese of Canada, hosted 
by St. Mesrob Armenian Church of Ottawa, has been 
re-elected as Primate.

The other two candidates were members of the 
Brotherhood of Holy Etchmiadzin - the Very Rev. 
Fr. Isahak Poghosyan and the Very Rev. Fr. Nerseh 
Khalatyan.

The Primate is the Head of the Diocese and the 
representative of His Holiness Supreme Patriarch 
and Catholicos of All Armenians in Canada. He 
is the President and supreme executive officer of 
the Diocesan Assembly, the Diocesan Council, 
all Diocesan organizations and committees. His 
decisions in all religious, ritual and disciplinary 
matters are final within the general requirements of 
the statutes and canons of the Armenian Church. As 
the representative of the Catholicos of All Armenians, 
he maintains official relations with other churches, 
institutions, organizations and with civil authorities.

SON EXCELLENCE L’ÉVÊQUE ABGAR HOVAKIMYAN 
RÉÉLU PRIMAT DU DIOCÈSE DE L’ÉGLISE 

ARMÉNIENNE DU CANADA

Le 25 mai 2019, Msg. Abgar Hovakimyan a été 
réélu  Primat du Diocèse de l’Église apostolique 
arménienne du Canada, lors de la 36e assemblée 
annuelle du Diocèse arménien du Canada, organisée 
par l’Église arménienne St. Mesrob d’Ottawa.

Les deux autres candidats dans cette sélection 
étaient les membres de la Fraternité de Sainte- 
Etchmiadzine - le Très Rév. Père Isahak Poghosyan et 
le Très Rév. Père Nerseh Khalatyan.

Le Primat est le chef du Diocèse et le représentant 
au Canada de Sa Sainteté le Patriarche suprême et 
Catholicos de tous les Arméniens. Il est le président 
et le directeur général de l’Assemblée diocésaine, du 
Conseil diocésain, et de toutes les organisations et 
comités diocésains. Ses décisions relatives à toutes 
les questions religieuses, rituelles et disciplinaires 
sont finales selon les exigences générales des statuts 
et des chanoines de l’Église arménienne. En tant que 
représentant du Catholicos de tous les Arméniens, il 
entretient des relations officielles avec d’autres Églises, 
institutions, organisations et autorités civiles.
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ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 40-ԱՄԵԱԿԸ

25 Մայիս, 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի հովանու 

ներքոյ, մայրաքաղաքի Հայ համայնքի որդիները 

նշեցին՝ Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ ծուխի հիմնադրման 

40-ամեակը, անոնց միացան նաեւ Գանատայի այլ 

քաղաքներէն ժամանած հիւրեր: Գերշ. Սրբազան Հայրը 

բարձր գնահատեց համայնքի հեռատես ղեկավարները, 

որոնք ծուխը հիմնադրեցին եւ սատարեցին:

40TH ANNIVERSARY OF ST. MESROB CHURCH

On May 25, 2019, under the auspices of Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, the 40th anniversary of 
the establishment of parish of St. Mesrob Armenian 
Church of Ottawa was celebrated by the Armenian 
community of the national capital joined by the 
guests from all parts of Canada. His Grace praised 
the dedication of the visionary community leaders, 
who established and support the parish. 

40E ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE SAINT-MESROB 

Le 25 mai 2019, sous les auspices du Msg. Abgar 
Hovakimyan, Primat, le 40e anniversaire de la 
création de la paroisse de l’Église arménienne Saint-
Mesrob d’Ottawa a été célébré par la communauté 
arménienne de la capitale nationale, accompagnée 
par des invités de toutes les régions de Canada. 
Monseigneur a loué le dévouement des leaders 
visionnaires de la communauté, qui ont établi et 
soutiennent la paroisse.
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ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ՄԷՋ «ՀՐԱՇԱՓԱՌ»Ի ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

29 Մայիս, 2019-ին, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Հայց. Առաք.Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի 
մէջ տեղի ունեցաւ «Հրաշափառ»-ի արարողութիւն՝ 

ի պատիւ Գանատահայոց Թեմի վերընտիր Առաջնորդ 
Գերաշնորհ Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանի:

WONDROUSLY GLORIOUS
SERVICE IN MONTREAL

On 29 May 2019, «Hrashapar» (wondrously 
glorious) service was held in St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal in 
honour of His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, the 
newly re-elected Primate of the Armenian Church 
Canadian Diocese.

SERVICE MERVEILLEUSEMENT GLORIEUX 
« HRACHAPAR » À MONTRÉAL

Le 29 mai 2019, le service «Hrachapar» 
(merveilleusement glorieux) a eu lieu à la 
Cathédrale Saint-Grégoire l’Illuminateur de 
Montréal en l’honneur de Son Excellence l’Évêque 
Abgar Hovakimyan, le Primat nouvellement réélu de 
Diocèse canadien de l’Église arménienne. 
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ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՄԷՋ «ՀՐԱՇԱՓԱՌ»Ի ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

2 Յունիս, 2019-ին, Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն 
Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ տեղի 
ունեցաւ «Հրաշափառ»-ի արարողութիւն՝ ի պատիւ 

Գանատահայոց Թեմի վերընտիր Առաջնորդ Գերաշնորհ 
Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանի:

WONDROUSLY GLORIOUS
SERVICE IN TORONTO

On Sunday, June 2, 2019, «Hrashapar» 
(wondrously glorious) service was held in Holy 
Trinity Armenian Church in honour of His Grace 
Bishop Abgar Hovakimyan, the newly re-elected 
Primate of the Armenian Church Canadian Diocese.

SERVICE MERVEILLEUSEMENT GLORIEUX 
« HRACHAPAR » À TORONTO

Le dimanche 2 juin 2019, le service «Hrachapar» 
(merveilleusement glorieux) a eu lieu à l’Église de 
la Sainte-Trinité en l’honneur de Son Excellence 
l’Évêque Abgar Hovakimyan, le Primat nouvellement 
réélu de Diocèse canadien de l’Église arménienne.
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ՍԱՍՈՒՆ ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ 15-ՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԼՈՅԹԸ

8 Յունիս 2019-ին, տեղի ունեցաւ Թորոնթոյի Ս. 

Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Սասուն Պարախումբի 15-

րդ Տարեկան ելոյթը: Պարախումբը հիմնուած է 2004 

թուականին նախաձեռնութեամբ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. 

Քհնյ. Զարգարեանի: Պարախումբի Գեղարուեստական 

ղեկավար եւ պարուսոյցն է Տիար Սեւակ Աւագեան, 

իսկ օգնական տնօրէն եւ զգեստի համակարգող՝ Սարին 

Աւագեան: 

SASSOUN DANCE ENSEMBLE’S
15TH ANNUAL PERFORMANCES

On June 8, 2019, the 15th annual performance 
of the Sassoun Dance Ensemble of Holy Trinity 
Armenian Apostolic Church of Toronto was held. 

Sassoun Dance Ensemble was founded in 2004. 
The ensemble’s Artistic Director and Choreographer 
is Mr. Sevag Avakian and the Assistant Director and 
Costume Coordinator is Ms. Sareen Avakian.

15E PERFORMANCE ANNUELLE
DE L’ENSEMBLE DE DANSE SASSOUN

Le 8 juin 2019, la 15e performance annuelle de 
l’Ensemble de danse Sassoun de l’Eglise apostolique 
arménienne Sainte-Trinité de Toronto a eu lieu. 

L’Ensemble a été fondée en 2004 par le Rév. 
Archiprêtre Zareh Zargarian. Le directeur artistique 
et chorégraphe est M. Sevag Avakian et la directrice 
adjointe et coordonnatrice des costumes est Mme 
Sareen Avakian.
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ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԱՒԱՐՏԻ ԱՌԻԹՈՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

8 Յունիս, 2019-ին, Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժարանի աշակերտները 

աւարտական ներկայացումով փակեցին ընթացիկ 

տարեշրջանը: Աշակերտները կատարեցին սաղմոսներ, 

աղօթքներ, հոգեւոր եւ ազգային խմբային երգեր: Արժ. 

Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան, բարձր գնահատեց 

Կիրակնօրեայի պատասխանատուներու աշխատանքը եւ 

զոհաբերութիւնները հայ զաւակներուն քրիստոնեական 

հաւատքով ու արժէքներով դաստիարակելու 

Աստուածահաճոյ առաքելութեան համար: 

TORONTO SUNDAY SCHOOL
YEAREND EVENT

On June 8, 2019, the Yearend Event of Sunday 
School of Holy Trinity Armenian Church of Toronto 
took place in the Church. The students sang psalms, 
prayers, religious and national songs. Rev. Archpriest 
Zareh Zargarian, Vicar, Parish Priest, highly 
appreciated the Sunday School teachers for their 
marvelous work and sacrifice.

ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE
DE L’ÉCOLE DU DIMANCHE DE TORONTO

Le 8 juin 2019, l’événement de fin d’année scolaire 
de l’école de dimanche de l’Église arménienne de la 
Sainte-Trinité de Toronto a eu lieu à l’Église. Les 
élèves ont chanté des psaumes, des prières, des chants 
religieux et nationaux. Le Révérend Archiprêtre Zareh 
Zargarian, a fortement apprécié les enseignants pour 
leur travail merveilleux et leurs sacrifices.
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ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԱՒԱՐՏԻ ԱՌԻԹՈՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

16 Յունիս, 2019-ին, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ 

կամարներու տակ տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյս կիրակնօրեայ 

դպրոցի տարեշրջանի աւարտի միջոցառումը: 

Ծուխի հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Դաւիթ Քհնյ. 

Մարգարեանը, բարձր գնահատեց Կիրակնօրեայ դպրոցի 

ուսուցիչներուն, ծնողներուն եւ աշակերտութեանը իրենց 

անբասիր աշխատանքի եւ զոհաբերութիւններու համար:

MONTREAL SUNDAY SCHOOL
YEAREND EVENT

On June 16, 2019, the Yearend Event of Sunday 
School of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal took place in the Church. 
Rev. Fr. David Margaryan, Parish Priest, highly 
appreciated the Sunday School teachers, parents, and 
children for their marvelous work and sacrifice.

ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE 
DE L’ÉCOLE DU DIMANCHE DE MONTRÉAL 

Le 16 juin 2019, l’événement de fin d’année de 
l’école du dimanche de la Cathédrale arménienne 
Saint-Grégoire l’Illuminateur de Montréal a eu lieu 
à l’Église. Le Rév. Père David Margaryan, Curé de 
la paroisse, a fortement apprécié les enseignants, les 
parents et les enfants de l’école du dimanche pour 
leur travail merveilleux et leurs sacrifices.
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«ՀԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՅ» ԱՌԻԹՈՎ՝ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՄԷՋ ՊԱՐՏԷԶԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ 

16 Յունիս, 2019-ին, Ս. Երրորդութիւն Հայց. 

Առաք. եկեղեցւոյ տարեկան «Հայրերու Օրուայ» 
առիթով պարտէզագնացութիւն մը տեղի ունեցաւ 

«Milne Dam Conservation» հանրային պարտէզին մէջ, 

կազմակերպութեամբ եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի եւ 

Տիկնաց Վարչութեան: Միջոցառումին ներկայ գտնուեցաւ 

Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար Եպս. 

Յովակիմեանը:

FATHERS’ DAY PICNIC IN TORONTO

On June 16, 2019, the Holy Trinity Armenian 
Church’s Annual Fathers’ Day Picnic at Milne Dam 
Conservation Park was organized by the Parish 
Council and the Women’s Guild. With invitation of 
Rev. Archpriest Zareh Zargarian, Diocesan Vicar, 
Parish Priest, His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, attended the picnic.

PIQUE-NIQUE DE LA FÊTE DES PÈRES À TORONTO

Le 16 juin 2019, le pique-nique annuel de la fête des 
Pères de l’Église arménienne de la Sainte-Trinité au 
Parc de conservation du barrage Milne a été organisé 
par le Conseil paroissial et le cercle des femmes. A 
l’invitation du Rév. Père Zareh Zargarian, Vicaire et 
Curé de la paroisse, Son Excellence l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, a assisté au pique-nique. 
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ԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ՕՐ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՄԷՋ

20 Յունիս, 2019-ին, Ս. Երրորդութիւն Հայց. 

Առաք. եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ «Աւագներու Օր» 
խորագրով եկեղեցւոյ տարեկան միջոցառումը: Այս 

առիթով Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցեց եկեղեցւոյ 

հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը, 

իրեն առընթերակայ ունենալով Բարեշնորհ Գրիգոր 

սրակաւագ Թոզաքն ու Բարեշնորհ Նուրհան սարկաւագ 

Իփեկճիեանը: Յաւարտ Սուրբ Պատարագի ներկաները 

առիթն ունեցան իրար հետ ճաշելու եւ զուարճալի 

մթնոլորտ մը վայելելու:

SENIORS’ CELEBRATION DAY IN TORONTO

On June 20, 2019, the Annual Seniors’ Celebration 
Day took place at Holy Trinity Armenian Church.

The Divine Liturgy was celebrated by Rev. 
Archpriest Fr. Zareh Zargarian, assisted by Dn. 
Krikor Tozak and Dn. Nurhan Ipekciyan.

Following the Liturgy, everyone enjoyed a delicious 
meal and uplifting entertainment.

FÊTE DES AÎNÉS À TORONTO 

Le 20 juin 2019, la célébration annuelle de la 
journée des aînés a eu lieu à l’Église arménienne de 
la Sainte-Trinité. La Divine Liturgie a été célébrée 
par le Révérend Archiprêtre Zareh Zargarian, assisté 
des diacres Krikor Tozak et Nurhan Ipekciyan. Suite 
à la liturgie, les ainés ont savouré un délicieux repas 
et des divertissements stimulants.
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄՕՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՒ ԼԻԱԶՕՐ ԴԵՍՊԱՆԻ ՀԵՏ 

21  Յունիս 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ 

Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի գլխաւորութեամբ, 

Հայ համայնքէն պատուիրակութիւն մը այցելեց 

Գանատայի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան 

դեսպանութիւնը, հանդիպելու եւ բարի գալուստ մաղթելու 

Գանատայի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան 

արտակարգ եւ լիազօր դեսպան նշանակուած Վսեմաշուք 

Տիկին Անահիտ Յարութիւնեանին:

MEETING THE AMBASSADOR-DESIGNATE
OF ARMENIA TO CANADA

On June 21, 2019, a delegation of the Canadian 
Armenian community, under the leadership of His 
Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, paid a 
visit to the Embassy of Armenia in Canada to meet 
and greet Her Excellency Anahit Harutyunyan, the 
Ambassador-designate of the Republic of Armenia to 
Canada.

RENCONTRE AVEC L’AMBASSADRICE
DÉSIGNÉE D’ARMÉNIE AU CANADA

Le 21 juin 2019, une délégation de la communauté 
arménienne, dirigée par Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, s’est rendue à l’Ambassade d’Arménie au 
Canada pour rencontrer et souhaiter la bienvenue à 
Son Excellence Anahit Harutyunyan, Ambassadrice 
désignée de la République d’Arménie au Canada.
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ԼԱՒԱԼԻ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴԱՇՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ

7 Յուլիս 2019-ին, Գանատահայոց Առաջնորդ Գերշ. 

Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը ներկայ գտնուեցաւ, Սենթ 

Զօթիքի մէջ, Լաւալի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ կազմակերպութեամբ 

տեղի ունեցած Տարեկան դաշտագնացութեան:

Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Կոմիտաս քհնյ. 

Միրզախանեանի գլխաւորութեամբ, հաւատացեալները 

հաւաքուեցան զուարճալի խաղեր խաղալու, Հայկական 

երաժշտութիւն լսելու եւ համեղ կերակուր ուտելու:

ANNUAL PICNIC OF HOLY CROSS CHURCH

On July 7, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, attended the Annual Picnic organized by 
Holy Cross Armenian Church of Laval in St. Zotique.

Faithful community members gathered under 
the guidance of the Parish Priest, Rev. Fr. Komitas 
Mirzakhanyan, enjoyed various games, Armenian 
music, and delicious food.

PIQUE-NIQUE ANNUEL DE L’ÉGLISE SAINTE-CROIX

Le 7 juillet 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, Primat, 
a assisté au pique-nique annuel organisé par l’Église 
Sainte-Croix de Laval à la plage Saint-Zotique.

Des membres fidèles de la communauté, réunis 
autour du Curé de la paroisse, le Rév. Komitas 
Mirzakhanyan ont trouvé plaisir dans divers jeux, 
de la musique arménienne et une cuisine délicieuse.
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ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄՕՏ ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ և ԼԻԱԶՈՐ ԴԵՍՊԱՆԻ ՀԱՒԱՏԱՐՄԱԳՐԵՐՈՒ ՅԱՆՁՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

9 Յուլիս 2019-ին, Գանատայի մօտ Հայաստանի 

Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան տիկին 

Անահիտ Յարութիւնեանի հրաւէրով, Գանատահայոց 

Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը 

ներկայ գտնուեցաւ Քէպէք քաղաքի Գանատայի գլխաւոր 

նահանգապետի պաշտօնական նստավայրի մէջ, տեղի 

ունեցած դեսպանի հաւատարմագրերու յանձման 

արարողութեանը, ուր դեսպան Յարութիւնեանը իր 

հաւատարմագրերը յանձնեց Գանատայի գլխաւոր 

նահանգապետ վսեմաշուք տիկին Ժուլի Բայէթին:

PRESENTATION OF THE LETTERS OF CREDENCE

On July 9, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, upon the invitation of Her Excellency 
Anahit Harutyunyan, Ambassador of the Republic of 
Armenia to Canada, attended the Ceremony of the 
presentation of letters of credence to Her Excellency 
the Right Honourable Julie Payette, Governor 
General of Canada, held at the Citadelle of Quebec.

PRÉSENTATION DES LETTRES DE CRÉANCE

Le 9 juillet 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, à l’invitation de Son Excellence Anahit 
Harutyunyan, Ambassadrice de la République 
d’Arménie au Canada, a assisté à la cérémonie de 
remise des lettres de créance à Son Excellence la très 
honorable Julie Payette, gouverneure générale du 
Canada, qui s’est tenue à la Citadelle de Québec.
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ՍՈՒՐԲ ՎԱՐԴԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ 2019

8-12 Յուլիս, 2019-ին, Արժ. Տ. Միւռոն քհնյ. 
Սարգիսեանի հոգատարութեան ներքոյ հաւաքուեցան 
մանուկներ եւ պատասխանատուներ մասնակցելու Սբ. 
Վարդան Ամառային 17-րդ Ճամբարին։ Երեխաներն 

վայելեցին շարք մը միջոցառումներ, ուր աղօթեցին, 
հայկական երաժշտութեան ու խոհանոցին ծանօթացան, 
մարզանք ըրին ու ձեռային աշխատանքներ ունեցան։

ST. VARTAN DAY CAMP 2019

On July 8-12, 2019, under the leadership of Rev. 
Fr. Myron Sarkissian, the 17th annual St. Vartan 
Summer Day Camp gathered campers, counsellors 
and counsellors in training. Kids enjoyed a variety 
of activities including prayer, Armenian music, 
Armenian cooking, sports and crafts.

CAMP DE JOUR ST. VARTAN 2019

Du 8 au 12 juillet 2019, sous la direction de Rev. 
Père Myron Sarkissian, le 17e camp d’été annuel 
St. Vartan rassemblait campeurs, conseillers et 
conseillers en formation. Les enfants ont participé 
à une variété d’activités, y compris la prière, la 
musique arménienne, la cuisine arménienne, les 
sports et l’artisanat.
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ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

27 Յուլիս 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի 

օրհնութեամբ, Գանատայի Դաշնային կառավարութեան 

աջակցութեամբ (New Horizons for Seniors Program) Թեմի 

նախաձեռնած «Երէցներու Արուեստի Սթիւտիոյ» ծրագրի 

շրջանակէն ներս, Գանատահայոց Թեմը կազմակերպեց 

առաջին այցը դէպի Մոնթրէալի Գեղարուեստի 

թանգարանը:

MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS

On July 27, 2019, the Armenian Diocese of 
Canada, with blessings of His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, organized the first visit to the 
Montreal Museum of Fine Arts, within the framework 
of the “Senior Studio Art Project” launched by the 
Diocese with support from the Federal Government 
(New Horizons for Seniors Program). 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Le 27 juillet 2019, le Diocèse arménien du 
Canada, avec la bénédiction de l’Evêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, a organisé la première visite 
au Musée des Beaux-arts de Montréal dans le cadre 
du projet «Atelier d’art pour les Aînés » lancé par 
le Diocèse avec le soutien du Gouvernement fédéral 
(programme Nouveaux Horizons pour les aînés).
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ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԼՈՒՐՏԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՕՐ ՍՐԲԱՎԱՅՐԸ

28 Յուլիս 2019-ին, Մոնթրէալի, Լավալի եւ 
Օթթաուայի Հայց. Առաքելական եկեղեցիներու 
հաւատաւորները, Քէպէք նահանգի Ռիկօյի Լուրտի 
Աստուածամօր Սրբավայրի մէջ, Գանատահայոց Թեմի 

բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի 
հովանու ներքոյ հաւաքուեցան տօնելու Տեառն Մերոյ 
Յիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպութեան տօնը։

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES

On July 28, 2019, faithful of the Armenian Holy 
Apostolic Church from Montreal, Laval, and Ottawa, 
gathered under the auspices of His Grace Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, at the Sanctuaire Notre 
Dame de Lourdes in Rigaud, Quebec, to celebrate the 
feast of Transfiguration of Our Lord Jesus Christ.

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES

Le 28 juillet 2019, les fidèles de la Sainte Église 
apostolique arménienne de Montréal, de Laval et 
d’Ottawa se sont réunis sous les auspices de Son 
Excellence Mgr. Abgar Hovakimyan, Primat, au 
Sanctuaire Notre Dame de Lourdes, à Rigaud, 
Québec, pour célébrer la fête de la Transfiguration de 
Notre Seigneur Jésus-Christ. 
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ԳԱՆԱՏԱՅԻ ԲՆԻԿ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹԷՆԷՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԸ

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԳԱՆԱՏԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԸ

Օգոստոս 3, 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի հրաւէրով, 

Ալպերթայէն, Գանատայի բնիկ ազգաբնակչութենէ 

ընտանիք մը այցելեց Թեմիս Առաջնորդարանը:

Սրբազան Հօր միանալով՝ Լաւալի Սուրբ Խաչ 

եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Կոմիտաս քհնյ 

Միրզախանեանը, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 

Առաջնորդարանիստ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. 

Տ. Դաւիթ քհնյ Մարգարեանն ու Առաջնորդարանի 

դիւանապետ Տիար Լեւոն Իսախանեանը, ջերմ ընդունեցին 

հիւրերուն ու անոնց ներկայացուցին Թեմի պատմութիւնն 

ու ընթացիկ գործունէութիւնը:

Ներկայացմանը յաջորդեց աւանդական նախաճաշի 

մը հիւրասիրութիւնը:

Հիւրերը իրենց ընտանիքի պատմութեան մասին 

յայտնեցին ու պատմեցին թէ ինչպէս դար մը առաջ, 

Հայոց Ցեղասպանութենէն, Զորթեան ընտանիքի միակ 

վերապրողը հասաւ Հիւսիսային Ամերիկա եւ թէ ինչպէս 

Զորթեաններու արիւնը միաձուլուեցաւ լեռները ապրող 

Քրի բնիկ ժողովուրդի հետ:

Զորթեան ընտանիքի անդամներուն մէկ մասը 

Գալիֆորնիա կ'ապրին, իսկ միւս մասը Ալպերթայի 

ժայռոտ լեռներու Քրի ազգաբնակիչութենէն մաս կը 

կազմեն, կը պահպանեն ժառանգութիւնը եւ կը պատուին 

ոչնչացումը յաղթահարաց այս ժողովուրդներուն 

գոյատեւութիւնը եւ մշակոյթը:

Զորթեան ընտանիքը իրենց հերթին Սրբազան Հօր 

Ալպերթա հրաւիրեցին:
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VISIT OF A FAMILY OF ORIGINAL PEOPLES TO THE DIOCESE

On August 3, 2019, upon invitation of His Grace 
Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, a family of 
Original Peoples of Canada from Alberta visited the 
Diocesan Headquarters.

Bishop Hovakimyan accompanied by Rev. Fr. 
Komitas Mirzakhanyan, Parish Priest of Holy 
Cross Armenian Church of Laval, Rev. Fr. David 
Margaryan, Parish Priest of St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, 
and Mr. Levon Isakhanyan, Diocesan Chancellor, 
welcomed the guests and introduced them to the 
history and the ongoing activities of the Diocese. The 
introduction was followed by a traditional breakfast.

The guests shared the story of their family as to 
how a century ago, the only survivor of the Armenian 
genocide from the Zorthian family arrived to North 
America and how the Zorthian blood line was 
eventually integrated into the Mountain Cree. 

The Zorthian family, some that are living in 
California and some that are now Cree, a tribe of 
original peoples living in the rocky mountains of 
Alberta, treasure their heritage and celebrate the 
survival and culture of these peoples that overcame 
the extinction.

Zorthians invited the Diocesan Primate to visit 
them in Alberta.



Թեմական Տարեգիրք 2019-2020Diocesan Yearbook 2019-2020 Annuaire diocésain 2019-2020

78

UNE FAMILLE AUTOCHTONE VISITE LE DIOCÈSE

Le 3 août 2019, sur l’invitation de Msg. Abgar 
Hovakimyan, Primat, une famille autochtone 
canadienne de l’Alberta s’est rendue au Siège 
diocésain.

Msg. Hovakimyan accompagné du Rév. Komitas 
Mirzakhanyan, Curé de l’Église arménienne Sainte-
Croix de Laval, du Rév. David Margaryan, Curé 
de la Cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur de 
Montréal et de M. Levon Isakhanyan, chancelier 
du Diocèse, a accueilli les invités et leur a présenté 
l’histoire et les activités du Diocèse. L’introduction 
a été suivie d’un petit déjeuner traditionnel.

Les invités ont raconté l’histoire de leur famille, 

expliquant comment il y a un siècle, l’unique 
survivant du génocide arménien de la famille 
Zorthian est arrivé en Amérique du Nord et comment 
la lignée Zorthian a finalement été intégrée aux Cris 
Montagnards.

La famille Zorthian, certains vivant en Californie, 
et certains qui sont à présent des Cris, une tribu 
des peuples autochtones, originaire des montagnes 
Rocheuses de l’Alberta, chérit leur patrimoine et 
célèbre la survie et la culture de ces deux peuples qui 
ont vaincu l’extinction.

Les Zorthians ont invité Msg. Hovakimyan 
diocésain à leur rendre visite en Alberta.
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

10 Օգոստոս 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 
բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. 
Յովակիմեանի օրհնութեամբ, Գանատայի Դաշնային 
կառավարութեան աջակցութեամբ (New Horizons for 

Seniors Program) Թեմի նախաձեռնած «Երէցներու 
Գեղարուեստական Արուեստանոց» ծրագրի շրջանակէն 
ներս, Գանատահայոց Թեմը կազմակերպեց երկրորդ 
այցը դէպի Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը:

SECOND VISIT TO THE MUSEUM OF FINE ARTS

On August 10, 2019, the Armenian Diocese of 
Canada, with blessings of Bishop Hovakimyan, 
Primate, organized the second visit to the Montreal 
Museum of Fine Arts, within the framework of the 
“Senior Studio Art Project” launched by the Diocese 
with support from the Federal Government (New 
Horizons for Seniors Program). 

DEUXIÈME VISITE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le 10 août 2019, le Diocèse arménien du Canada, 
avec la bénédiction de l’Evêque Abgar Hovakimyan, 
Primat, a organisé la deuxième visite au Musée 
des Beaux-arts de Montréal dans le cadre du projet 
«Atelier d’art pour les Aînés » lancé par le Diocèse 
avec le soutien du Gouvernement fédéral (programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés).
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«ԱՐԱՐԱՏ» ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՃԱՄԲԱՐ 2019

10-17 Օգոստոս 2019-ին, Գանատահայոց 
Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. 
Յովակիմեանի հովանաւորութեամբ տեղի ունեցաւ Թեմի 
տարեկան «Արարատ» ամառնային երիտասարդական 
ճամբարը:

Այս տարի իւրայատուկ տարի մըն էր «Արարատ» 
ճամբարի համար, որովհետեւ նշուեցաւ մեր 
սիրելի «Արարատ» ճամբարի 15-ամեակը: Ոչ 
միայն 15-ամեակի առիթն էր, այլեւ այս տարուայ 
ստուարաթիւ մասնակիցներուն թիւը, շուրջ 190 
անհատ (ճամբարականներ, պատասխանատուներ 
եւ անձնակազմի անդամներ) «Արարատ» ճամբարի 
ընտանիքէն մաս կազմեցին: 

«Արարատ» ճամբարի առանձնայատկութիւնն ու 
իւրօրինակութիւննէ ծրագրուած յայտագիրը: Գանատայի 

չորս կողմէն՝ Թորոնթոյէն, Մոնթրէալէն, Օթթաուայէն, 
Լաւալէն, Միսիսոկայէն, Համիլթընէն, Սէնթ Գաթրինզէն 
եւ Վանքուվըրէն, մէկ շաբթուայ համար հաւաքուած 
երիտասարդները, եկած էին իրենց ազգային ինքնութիւնը 
վերահաստատելու, Հայկական մշակոյթի եւ լեզուի հետ 
առնչուելու ու իրենց հաւատը ամրապնդելու:

Այս տարի թեման էր «Ընտանիքի Տարի» բնաբանը, 
ինչպէս նաեւ նշուեցաւ Կոմիտաս վարդապետի 
150-ամեակը: Մեր առօրեայ ծրագիրը հիմնուած էր այս 
թեմայի շուրջ: Առաւօտուն, մեր կրտսեր ճամբարականները 
կը շրջագայէին կրօնական, պատմական եւ մարզական 
ծրագիրներու հանգրուաններով: Կրօնական 
գիտելիքներու հայթայթումը ստանցնած էին հոգեւոր 
հայրեր՝ Համիլթընի Արժ. Տ. Հրանդ քհնյ. Մանուկեանը 
եւ Լաւալի Արժ. Տ. Կոմիտաս քհնյ. Միրզախանեանը: 
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Ամէն օր, զանազան գործունէութիւններով 
երեխաները կ'առաջնորդուէին սորվելու Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցւոյ եւ Ամենակալ Աստուծոյ հետ 
իրենց հարաբերութիւնը զօրացնելու մասին: 

Ճամբարականներու առաւօտեան յայտագրի մէջ 
կարեւոր տեղ գրաւած էին նաեւ ժառանգութիւնն ու 
մշակոյթը: Իւրաքանչիւր օր Հայկական արուեստի, 
պարի, լեզուի եւ թատերգութեան հետ առնչուող 
գործունէութիւններով, ճամբարականներուն ծրագրուած 
էր սորվիլ Հայկական մշակոյթի ու ժառանգութեան 
մասին: 

Քանի որ կարգ մը ճամբարականներ Հայերէն չեն 
խօսիր, մենք հպարտօրէն՝ միայն լեզուի միջոցով չէ, որ 
իրենց համար հնարաւորութիւն ընձեռնեցինք սորվելու 
եւ կապ ունենալու իրենց Հայկական ինքնութեան հետ: 
Այս տարի ճամբարականներ ունեցանք, որ նոյնիսկ 
անգլերէնը սահուն չէին խօսիր: Իսկականին տպաւորիչ էր 
տեսնել, թէ ինչպէս Հայ երիտասարդութիւնը իրար հետ 
կը հաղորդակցի, կապ եւ բարեկամութիւն կը հաստատէ 
շրջանցելով լեզուի իմացութեան խոչընդոտը: 

Ժառանգութեան եւ արուեստի ու արհեստի մասին 
այս տարուայ յայտագիրը իւրայատուկ էր: Նիւթը 

Յովհաննէս Թումանեանն էր: Պարոն Սիմոնեանի 
կատարած թարգմանութեամբ՝ Հայերէն եւ Անգլերէն 
լեզուներով Ճամբարականները կարդացին Կոմիտաս 
Վարդապետի ու Թումանեանի ստեղծագործութիւնները: 
Ապա ճամբարականները գեղեցիկ կատարումներով 
ներկայացուցին այդ ստեղծագործութիւնները: 
Վերջապէս, որպէս ձեռային աշխատանք, 
ճամբարականները Թումանեանի ստեղծագործութեանց 
անձնաւորութիւնները վերնաշապիկներու վրայ գծեցին 
եւ ապա իրար վերնաշապիկներու վրայ ստորագրելով, 
որպէս յիշատակ իրենց հետ տուն տարին:

Ամեն տարի, ճամբարականներուն համար կարևոր է 
իրենց ստեղծագործութիւնները տուն տանիլը և պահելը, 
որպէսզի անոնց ոչ միայն իրենց ճամբարային դրական 
յիշողութիւններու մասին յիշեցնեն, այլ իրենց մշակոյթի 
տեղեկութիւններու մասին նաեւ: 

Երիտասարդներու համար ֆիզիքական 
վարժութիւնները անհրաժեշտ են ու «Արարատ» 
ճամբարը նկատի առնելով այս հանգամանքը, ջանք 
չխնայեց ամէն օր երեխաներուն աշխոյժ պահելու: Ամէն 
առաւօտ, պատասխանատուները տարբեր մարզաձեւեր 
ու խաղեր ունէին կիրառելու: Պատանիները Ֆութպոլ 
ու Պասքեթ խաղցան, ինչպէս նաեւ այլ խմբային ոգի 
ներշնչող խաղեր: 

Մինչ կրտսեր մասնակիցները կ'անցնէին առաւօտեան 
ծրագրի համար պատրաստուած գործունէութիւններով, 
անոնց աւագները ունեցան այլ ծրագիր: 14-15 տարեկան 
ճամբարականները մասնակցեցան՝ կորովի խումբի մը 
պատրաստած յատուկ ծրագրին, որ կը կոչուի «Արարատ» 
ճամբարի մարտահրաւէր: Մարտահրաւէրը մրցոյթ մըն է, 
ուր խումբերու բաժնուած ճամբարականները, օրական 
մրցումները աւարտելով, շաբթուան վերջը կ'ունենան 
դաբնեկիր: Ամէն օր, իրենց հասակակիցներուն յաղթելու 
համար, խումբերը կ'ունենան ֆիզիքական, մշակութային, 
մտաւոր եւ ակադեմական գործունէութիւններ: Այս տարի, 
յաւելեալ աշխատանք տարուեցաւ S.T.E.M 
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(գիտութիւն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտութիւն, 
մաթեմատիկա) գործունէութիւն կիրառելու ի նպաստ մեր 
երիտասարդութեան մտքերը աւելի պայծառացնելու: 
Այս տարի Challenge խումբը հրաշալիք մըն էր: 
Իւրաքանչիւր խումբ զանազան հերոսներէ բաղկացած 
էր, որոնց անձնաւորութիւնները մասնակիցներուն 
կողմէն մարմնաւորեցան շաբթուայ ընթացքին: Հրաշալի 
էր այսպիսի ստեղծագործութեան և ոգևորութեան 
հոգին զգալ այս տարուայ մրցոյթի գործադրութեան և 
մասնակցութեան մէջ: 

Ճաշէն վերջ, բոլոր ճամբարականները կը 
շարունակէին ճամբարի ընդհանուր ծրագիրը: Ամէն 
օր, պատասխանատուները կը խօսէին հայկական 
զանազան նիւթերու շուրջ: Թեմաները՝ հայկական 
երաժշտութեան պատմութեան, Հայոց պատմութեան 
մէջ յայտնի առասպելներու, Հայերու ու Բնիկներու 
եւ կամաւորութիւնն ու համաշխարհային քաղաքացի 
ըլլալու մասին էին:

Աւարտին հասաւ նաև «Ընտանեկան Ծառ» 
գործունէութիւնը, որ ճամբարականներուն ցոյց տուաւ, թէ 
ուրկէ եկեր են մեր ընտանիքները և թէ ինչպէս ժամանակի 
ընթացքին անոնք գաղթեր են առ սփիւռք:

Ապա, կը հասնի կէսօրէ ետքի ծրագիրը: Ամէն 
օր, ճամբարականները կը վայելէին շարք մը 
գործունէութիւններ, որոնք մեծ մասամբ կապուած են 
ջուրի հետ, ինչպէս լողափը, մեծ լողաւազանը եւ «Ջուր 
Աշխարհ»-ը, որ ճամբարականներուն հնարաւորութիւն 
տուաւ խաղալ եւ զուարճանալ: Ջուրի գործունէութեանց 
հետ նաեւ, ճամբարականները վայելեցին ձկնորսութիւնը, 
աղեղնաձգութիւնը եւ մանկական որսորդութիւն: 

Որոշ ազատ ժամէ ետք, արդէն ընթրիքի ժամանակն 
է: Ընթրիքէն վերջ, կը սկսէր մեր երեկոյեան 
ծրագիրը: Ամէն երեկոյ, պատասխանատուները բոլոր 
ճամբարականներուն համար՝ այս տարուայ «ընտանիքի 
տարի» թեմայի հետ առնչուող գործունէութիւններ կը 
պատրաստէին: Այս տար երեկոյեան ծրագիրէն մաս 

կազմեցին՝ ընտանեկան «փախուստի սենեակ»-ը, 
ընտանեկան վէճը, տաղանդաւոր ներկայացումները եւ 
պարը:

«Արարատ» ճամբարը ունի նաեւ ծրագիր, այն 
երիտասարդներուն համար, որոնք մեծ են մասնակից 
ըլլալու եւ փոքր են պատասխանատու ըլլալու: 16-17 
տարեկան այս երիտասարդները մաս կը կազմեն 2 տարի 
տեւողութեամբ պատասխանատուներու պատրաստման 
ծրագիրին: Անոնք փորձառու աշխատակազմի հետ 
աշխատելով կը սորվին իրենց համայնքներու մէջ յաջողակ 
վերակացուներ ըլլալ, ինչպէս եւ «Արարատ» ճամբարի 
ապագայ պատասխանատուներ: Ծրագիրին առաջնակարգ 
տեղը գրաւած էր թիմի ստեղծման, համագործակցութեան 
եւ դերակատարման գործունէութիւնը:

Ամէն տարի, «Արարատ» ճամբարը կ'օրհնուի 
ամբողջ Գանատայէն բծախնդրօրէն ընտրուած 
պատասխանատուներու սքանչելի խմբով մը: 
Իւրաքանչիւր տարի, շարք մը տարեկան հաճախող 
պատասխանատուներ կը հաւաքուին բոլոր այն անձանց 
հետ որոնք կը փափաքին գալ ու մաս կազմել «Արարատ» 
ճամբարի ընտանիքէն: Բոլոր անոնք որոնք կը ցանկանան 
այս ընտանիքէն մաս կազմել՝ «Արարատ» ճամբարի 
դռները միշտ ալ բաց են: Առանց այս կորովի խումբին, մեր 
ճամբարականները անմոռանալի այս փորձառութիւնը 
ապրելու հնարաւորութիւն չէին ունենար:

Հիմնադրման օրէն ի վեր առաջին անգամ ըլլալով՝ 
ճամբարի ծրագրի աւարտին, բոլոր ճամբարականները, 
խորհրդատուները և անձնակազմը ստացան իրենց 
վկայագրերը:

Մենք հպարտ ենք, որ Գանատայի Հայ 
երիտասարդութիւնը ունի «Արարատ» ճամբարի նման 
հնարաւորութիւն: Խորին շնորհակալութիւն բոլոր անոնց 
որոնք իւրաքանչիւր տարին, իւրայատուկ կը դարձնեն:

Թալիա Գալենտէր
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ANNUAL DIOCESAN SUMMER YOUTH CAMP “ARARAT” 2019

On August 10-17, 2019, the Annual Diocesan 
Summer Youth Camp “Ararat” was held under the 
auspices of His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate of the Armenian Diocese of Canada. 

Camp Ararat just had a very exciting year. 
This year marked the 15th year anniversary of our 
beloved Camp Ararat. Not only was it their 15th year 
anniversary, but we had an outstanding number of 
campers this year, with almost 190 bodies including 
campers, counsellors and staff as part of the Camp 
Ararat family. 

What makes Camp Ararat so unique and special 
is the programming. Youth all over Canada including 
Toronto, Montreal, Ottawa, Laval, Mississauga, 
Hamilton, St. Catherines and Vancouver come 
together for a week to explore their identity and learn 
about the Armenian culture, language and faith. 

This year, the theme was the Year of The Family, 
as well as celebrating 150 years of Komidas. Our 
daily programming was built on this theme. In 
the mornings, our younger campers rotate among 

religion, heritage, and sports programming. 
This year, religion class was led by clergymen, Der 

Hrant from Hamilton and Der Gomidas from Laval. 
Each day campers were guided to engage in their 
faith via a number of different activities teaching 
them about our religion and how to make a stronger 
relationship with God.

Heritage and Culture is another important part 
of a camper’s morning. Each day, different activities 
related to Armenian art, dance, language and drama 
are programmed for the campers to learn about their 
Armenian culture & heritage. Since some campers 
do not speak Armenian, we take pride in providing 
opportunities for these campers to learn and connect 
with their Armenian Identity in ways other than just 
language. This year, we also had campers who did 
not speak much English. It was truly heart-warming 
to see Armenian youth communicate, bond and 
create friendships even with a language barrier. 

The Heritage and Arts & Crafts programming was 
very special this year. Hovhaness Toumanian 
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was the theme. Campers read Toumanian fables 
with Der Gomidas in both Armenian and English, 
with translations done by Baron Simonian. Campers 
then acted out the fables through plays during drama. 
Finally, as a craft campers traced with carbon paper 
Toumanian characters onto keepsake T-shirts which 
campers then signed for each other. Every year, it is 
important for campers to take their creations home 
and keep them to remind them not only of their 
positive camp memories, but also information about 
their culture.

Physical activity is very important for youth, and 
Camp Ararat makes sure that the campers are active 
all day. Each morning, counsellors run different 
sports and games. They play traditional sports like 
soccer and basketball, but also other cooperative and 
team building games. 

While the younger campers are spending their 
time in the mentioned rotations, the older campers 
have a very different morning. Campers aged 14 & 
15, are part of a special program run by a very special 
group of people, The Camp Ararat “Challenge”. The 
Challenge is a race that the campers complete every 
day in special groups with a clear winner at the end 
of the week. Each day, groups undergo physical, 
cultural, mental, and academic activities against 
their peers to come out on top. This year, there was 
extra effort put on including S.T.E.M activities to 
further activate the minds of our bright youth. This 
year the Challenge theme was Marvel. Each team 
was composed of different superhero characters that 
they all embodied as the week went on. It was great 
to see such creativity and enthusiasm in the creation, 
execution and participation of the Challenge this 
year. 

After lunch, campers continued with camp-wide 
programming. Each day, counsellors ran lectures 
on varying Armenian topics. Topics included The 
History of Armenian Music, Debunking Myths in 
Armenian History, Armenians & The Indigenous, 
and Volunteerism & Being a Global Citizen. A 
“family tree” activity was also completed and shared 
with the campers demonstrating where our families 
came from and how they had migrated throughout 
the generations and into the diaspora.

Next comes the afternoon programming. Each 
day, campers were able to enjoy a number of 
different water related activities including the 
beach waterfront, large swimming pool, and “Djur 
Ashkhar” where campers got to play water games on 

the field. In addition to the water activities, campers 
also enjoy fishing, archery and BB gunning. 

After some free time, it is time to eat dinner! After 
dinner, our evening program begins. Every night, 
counsellors created camp-wide activities. These 
activities relate back to our annual theme, this year 
being the Year of the Family. A family-based “escape 
room”, Family Feud, CIT Olympics, and Talent Show 
& Dance were part of the evening program this year.

Camp Ararat also runs a program for those who 
are too old to be a camper, but too young to be a 
counsellor. These 16-17 year olds are part of the two 
year Counsellor in Training program. They work with 
experienced staff who train them on how to be a great 
leader in their communities and a great counsellor at 
Camp Ararat. Team-building, cooperation and role-
playing activities are heavily incorporated into the 
program.

Every year, Camp Ararat is blessed with a great 
team of carefully selected counsellors from across 
Canada. Each year, there are a number of counsellors 
who have been coming back for years, and a number 
of counsellors who want to be part of the Camp Ararat 
family for the first time. The Camp Ararat doors are 
always open for who ever wants to be a part of it. 
Without this strong group, our campers would not be 
able to have such an unforgettable experience. 

For the first time since its establishment, upon 
completion of the Camp program, all the campers, 
counsellors and staff received their certificates.

We are proud that the Armenian Youth of Canada 
have an opportunity like Camp Ararat. Thank you to 
everyone who makes every year special.

By Talia Kalender
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Du 10 au 17 août 2019, le camp diocésain annuel 
d’été « Ararat » s’est déroulé sous les auspices de Son 
Excellence Monseigneur Abgar Hovakimyan, Primat 
du Diocèse arménien du Canada. 

Le camp Ararat vient de vivre une année très 
excitante. Cette année a non seulement marqué le 
15e anniversaire de notre cher camp Ararat, mais 
aussi nous avons eu un nombre remarquable de 
campeurs, avec près de 190 participants, y compris 
les campeurs, les conseillers et le personnel faisant 
partie de la famille du Camp Ararat.

Ce qui rend le camp Ararat si unique et si spécial, 
c’est la programmation. Des jeunes de partout au 
Canada, y compris Toronto, Montréal, Ottawa, 
Laval, Mississauga, Hamilton, St. Catharines et 
Vancouver, se réunissent pendant une semaine pour 
explorer leur identité et en apprendre davantage sur 
la culture, la langue et la foi arméniennes.

Cette année, le thème était « l’Année de la famille 
» et la célébration des 150 ans de Komitas. Notre 
programmation quotidienne a été préparée sur 
ces thèmes. Tous les matins, nos jeunes campeurs 
alternaient entre les programmes religieux, 
patrimoniaux et sportifs.

Les cours de religion étaient dirigés par le clergé, 
Père Hrant de Hamilton et Père Komitas de Laval. 
Chaque jour, les campeurs étaient guidés pour 
s’engager dans leur foi par biais d’un certain nombre 
d’activités différentes, leur enseignant notre religion 
et sur la manière de renforcer leur relation avec Dieu. 

Le patrimoine et la culture sont les sujets 
importants de la matinée des campeurs. Chaque 
jour, différentes activités, liées à l’art arménien, à la 
danse, à la langue et au théâtre sont organisées pour 
permettre aux campeurs de découvrir leur culture 

et leur patrimoine arméniens. Comme certains 
campeurs ne maitrisent pas l’arménien, nous 
sommes fiers à leur offrir des occasions d’apprendre 
et de communiquer avec leur identité arménienne 
autrement que par la langue. Cette année, nous avons 
également eu des campeurs qui ne parlaient presque 
pas l’anglais. C’était vraiment réconfortant de voir 
ces jeunes Arméniens se communiquer, créer des 
liens d’amitiés même avec une barrière de langage.

La programmation des sujets du patrimoine et 
des arts et métiers était très spéciale cette année. Le 
thème était Hovhaness Toumanian. Les campeurs 
ont lu des fables de Toumanian avec Der Komitas 
en arménien et en anglais, traduction réalisée par 
Baron Simonian. Les campeurs ont ensuite joué 
les fables à travers des pièces de théâtre. Enfin, 
en tant qu’artisanat, les campeurs ont tracé par 
papier carbone les personnages toumanianiens sur 
des t-shirts souvenirs qu’ils ont ensuite signés l’un 
pour l’autre. Chaque année, il est important que les 
campeurs rapportent leurs créations à la maison 

CAMP DIOCÉSAIN ANNUEL D’ÉTÉ «ARARAT» POUR LES JEUNES 2019
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et les gardent pour se rappeler de leurs souvenirs 
évidents, ainsi que des informations sur leur culture.

L’activité physique est très importante pour les 
jeunes et Camp Ararat s’assure que les campeurs sont 
actifs toute la journée. Chaque matin, les conseillers 
organisent différents jeux sportifs traditionnels 
comme le football et le basket-ball, ainsi que d’autres 
jeux de sociétés. 

Tandis que les jeunes campeurs passent leur temps 
dans les rotations mentionnées, les plus âgées ont un 
matin très différent. Les campeurs âgés de 14 et 15 
ans font partie d’un programme spécial dirigé par 
un groupe de personnes exceptionnel. Le « Défi » du 
Camp Ararat. Le défi est une course que les campeurs 
complètent chaque jour en groupes spéciaux avec 
un gagnant absolu à la fin de la semaine. Chaque 
jour, les groupes effectuent des activités physiques, 
culturelles, mentales et académiques contre leurs 
pairs pour s’imposer. Cette année, des efforts 
supplémentaires ont été déployés pour inclure les 
activités de S.T.I.M. (sciences, technologie, ingénierie, 
mathématiques) afin de stimuler davantage l’esprit 
de nos jeunes. Chaque année, le défi a son propre 
thème. Cette année c’était Marvel. Chaque équipe 
était composée de différents personnages de super 
héros qu’ils incarnaient tous au fil de la semaine. 
C’était formidable de voir une telle créativité et un 
tel enthousiasme dans la création, réalisation et 
participation au défi de cette année.

Après le déjeuner, tous les campeurs poursuivent 
la programmation à l’échelle du camp. Chaque jour, 
les conseillers organisent des conférences sur divers 
causes arméniens. Les sujets abordés comprenaient 
l’Histoire de la musique arménienne, les Mythes 
réfutables de l’histoire arménienne, les Arméniens 
et les peuples autochtones, le bénévolat et le fait 
d’être un citoyen du monde. Une activité d’« arbre 
généalogique » a également été réalisée et partagée 
avec les campeurs, démontrant d’où venaient nos 
familles et comment elles avaient émigré à travers les 
générations et s’étaient établies dans la diaspora.

Vient ensuite la programmation de l’après-midi. 
Chaque jour, les campeurs expérimentent un certain 
nombre d’activités relatives à l’eau comme la plage, 
la grande piscine et « Jur Achkhar » où les campeurs 
peuvent participer à des jeux aquatiques sur le 
terrain. En plus des activités nautiques, les campeurs 
peuvent également profiter de la pêche, du tir à l’arc 
et du tir au canon.

Après un peu de détente, c’est le temps de dîner. 

Puis c’est le programme du soir qui commence. 
Chaque soir, les conseillers créent des activités à 
l’échelle du camp. Ces activités sont liées à notre 
thème annuel, c’est-à-dire « l’Année de la famille ». 
Une « salle d’évasion » familiale, la guerre des clans, 
jeux de conseiller en formation et le spectacle de 
talent et de dance faisaient partie du programme des 
soirées.

Le camp Ararat gère également un programme 
pour ceux qui sont trop vieux pour être campeurs, 
mais trop jeunes pour être conseillers. Ces 16-17 ans 
font partie du programme de deux ans de formation 
en conseiller. Ils travaillent avec du personnel 
expérimenté qui les forme à devenir de grands leaders 
dans leurs communautés et d’excellents conseillers au 
Camp Ararat. Le travail en équipe, la coopération et 
les activités en compétence sont largement intégrés 
au programme.

Chaque année, le Camp Ararat a la chance de 
compter sur une excellente équipe de conseillers 
bénévoles, soigneusement sélectionnés de partout 
au Canada. Plusieurs de ces conseillers reviennent 
depuis des années et d’autres souhaitent faire partie 
de la famille Camp Ararat pour la première fois. Les 
portes du Camp Ararat sont toujours ouvertes pour 
quiconque veut en faire partie. Sans cette équipe 
solide, nos campeurs ne pourront pas vivre une 
expérience aussi inoubliable.

Pour la première fois depuis sa création, à la fin 
du programme, tous les campeurs, conseillers et 
membres du personnel ont reçu leurs certificats.

Nous sommes fiers que la jeunesse arménienne 
du Canada ait une occasion comme le camp Ararat. 
Merci à tous ceux qui rendent chaque année spéciale.  

Par Talia Kalender
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FIRST ARTISTIC WORKSHOP FOR SENIORS

On August 17, 2019, first artistic workshop for 
seniors has been organized by the Armenian Diocese 
of Canada, with blessings of His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, within the framework of the 
“Senior Studio Art Project” launched by the Diocese 
with support from the Federal Government (New 
Horizons for Seniors Program). 

PREMIER ATELIER ARTISTIQUE POUR LES AINÉS

Le 17 août 2019, le premier atelier artistique pour 
les ainés a été organisé par le Diocèse arménien du 
Canada, avec la bénédiction de Sa Grâce l’Évêque 
Abgar Hovakimyan, Primat, dans le cadre du «Projet 
artistique de studio pour ainés » lancé par le Diocèse 
avec le soutien du gouvernement fédéral (programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés).

ԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԸ

17 Օգոստոս, 2019-ին, Թեմի նախաձեռնութեամբ 
ու Գանատայի դաշնային կառավարութեան 
աջակցութեամբ, «Երէցներու Գեղարուեստական 
Արուեստանոց» ծրագրի շրջանակներէն ներս, տեղի 

ունեցաւ աւագներու առաջին գեղարուեստական 
աշխատաժողովը, կազմակերպութեամբ՝ Գանատահայոց 
Թեմի Առաջնորդարանի, օրհնութեամբ՝ Թեմի բարեխնամ 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի: 
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ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԱՅ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ՊԱՐՏԷԶԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ

18 Օգոստոս, 2019-ին, Սուրբ Աստուածածնի 

Վերափոխման տօնի օրը, յաւարտ Սուրբ Պատարագի 

Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ 

Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանը ներկայ գտնուեցաւ 

Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդի կազմակերպութեամբ տեղի ունեցած 

տարեկան պարտէզագնացութեանը: Սրբազան Հայրը 

օրհնեց հաւատաւորներուն բաժնուած խաղողը:

PICNIC ON THE FEAST OF ASSUMPTION

On August 18, 2019, on the Feast of the Assumption 
of the Holy Mother-of-God, Bishop Hovakimyan, 
Primate, upon conclusion of Divine Liturgy, attended 
the annual pique-nique organized by the Parish 
Council of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal. Bishop Hovakimyan blessed 
grapes that were distributed among faithful.

PIQUE-NIQUE À LA FÊTE DE L’ASSOMPTION

Le 18 août 2019, jour de la fête de l’Assomption 
de la Sainte Mère-de-Dieu, l’Évêque Hovakimyan, 
Primat, âpres la Divine Liturgie, a assisté au pique-
nique annuel, organisé par le Conseil Paroissial de la 
Cathédrale arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur 
de Montréal. L’Évêque Hovakimyan a béni les raisins 
qui ont été distribués parmi les fidèles.
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ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԱՅ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ՕԹԹԱՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

Օգոստոս 18, 2019-ին, Ս. Աստուածածնայ 

Վերափոխման տօնի առիթով, Թեմիս բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, 

իրեն առընթերկայ ունենալով Արժ. Տ. Վազգէն քհնյ. 

Պոյաջեանը ու Բարշ. Քամի սարկ. Սարիմանուկօղլուն, 

Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ 

մէջ Սուրբ Պատարագ մատուցեց: Յաւարտ Սուրբ 

Պատարագի, Սրբազան Հայրը կատարեց Խաղողօրհնէքի 

արարողութիւնը, ապա օրհնուած խաղողը բաժանուեցաւ 

ներկայ հաւատացեալներուն:

ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER-OF-GOD 

On August 18, 2019, on the Feast of the 
Assumption of the Holy Mother-of-God, Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, assisted by Rev. Fr. Vazgen 
Boyajyan, and Dn. Kami Sarimanukoglu, celebrated 
Divine Liturgy in St. Mesrob Armenian Church of 
Ottawa. After the Liturgy, Bishop Hovakimyan 
blessed grapes that were distributed among faithful.

L’ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE-MARIE

Le 18 août 2019, à l’occasion de la fête de 
l’Assomption de la Sainte Vierge, Msg. Abgar 
Hovakimyan, Primat, assisté du Rév. Père Vazgen 
Boyajyan et le diacre Kami Sarimanukoglu a célébré 
la Divine Liturgie à l’Église arménienne St. Mesrob 
d’Ottawa. Après la Liturgie, Msg. Hovakimyan a 
béni les raisins qui furent distribués aux fidèles.
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ՕԹԹԱՈՒԱՅԻ ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

Օգոստոս 18, 2019-ին, Ս. Աստուածածնայ 
Վերափոխման տօնին, Թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի նախագահութեամբ 
տեղի ունեցաւ Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ Հայց. Առաք. 
Եկեղեցւոյ Արտակարգ Անդամական Ժողովը: 

Ժողովը գումարուած էր քննարկելու Օթթաուայի 
մէջ հայկական եկեղեցի ու համայնքային նոր կեդրոն 
ունենալու նպատակով՝ 5065 Thunder Road հասցէով, 6 
ակր տարածութեամբ հողի եւ նախկին Carlsbad Springs 
հասարակական կեդրոնի գնելու հարցը: Ժողովը բաց էր՝ 
երկրիս մայրաքաղաքի համայն հայութեան համար: 

Ծխական Խորհուրդի գանձապահ Տիար Ժան-Ֆիլիփ 
Թաշճեանը մանրամասն ներկայացուց Օթթաուայի 
Սուրբ Մեսրոպ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ՝ սեփական 
եկեղեցի ու համայնքային կեդրոն մը ունենալու, վերջին 

40 տարիներու տքնաջան գործունէութեանց մասին: 
Ապա Պարոն Թաշճեանը ներկայացուց Ծխական 

Խորհուրդի վերջին նախաձեռնութիւնը, հողի ու շէնքի 
վրայ կատարուած զանազան ուսումնասիրութիւնները եւ 
պատասխանեց հարցերուն:

Քննարկումներու աւարտին՝ կալուածը գնելու մասին 
որոշումը հաստատուեցաւ Արտակարգ Անդամական 
ժողովի կողմէն: 

Ծխական Խորհուրդի համար՝ վաճառքը փակելու 
վերջին ժամկետը Օգոստոս 29, 2019-է:

14 Յունիս 2019-ին, Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի 
փակ յայտի միջոցով, Օթթաուայի քաղաքապետարանի 
կողմէն ընդունուեցաւ՝ գնման առաջարկը:

11 Յուլիս 2019-ին, Օթթաուայի քաղաքապետարանը 
հաստատեց կալուածի վաճառքը:
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SPECIAL MEMBERSHIP MEETING OF ST. MESROB ARMENIAN CHURCH OF OTTAWA

On August 18, 2019, on the Feast of the Assumption 
of the Holy Mother-of-God, Bishop Hovakimyan, 
Primate, presided over a Special Membership Meeting 
of St. Mesrob Armenian Church of Ottawa. 

The meeting was convened to discuss the purchase 
of a parcel of six acres land and the former Carlsbad 
Springs Community Centre, located at 5065 Thunder 
Road, for the use as the new Ottawa Armenian 
Church & Community Centre. 

The meeting was open to the entire Armenian 
community of the National Capital.

Mr. Jean-Philippe Tachdjian, Parish Treasurer, 
made a detailed presentation about efforts made 
throughout the last 40 years by St. Mesrob Church to 
have a church property and the community centre of 

its own. Thereafter, Mr. Tachdjian presented the most 
recent initiative of the Parish Council and various 
studies conducted on the land and the building, and 
responded to questions.

Upon conclusion of the discussions, a resolution 
on the purchase of the above mentioned property has 
been approved by the Special Membership Meeting.

The deadline for Parish Council to close the sale is 
August 29, 2019. 

On June 14, 2019, the offer to purchase the 
property, presented by the Parish Council of St. 
Mesrob Armenian Church of Ottawa through a 
closed bidding has been accepted by City of Ottawa. 

On July 11, 2019, the City of Ottawa approved 
sale of property.
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES MEMBRES DE L’ÉGLISE ARMÉNIENNE ST. MESROP D’OTTAWA

Le 18 août 2019, à la fête de l’Assomption de la 
Sainte Vierge-Marie, Mère de Dieu, Msg. Abgar 
Hovakimyan, Primat, a présidé une assemblée 
extraordinaire de l’Église arménienne St. Mesrop 
d’Ottawa.

La réunion a été convoquée pour discuter de l’achat 
d’une parcelle de terrain de six acres et de l’ancien 
centre communautaire de Carlsbad Springs, situé 
au 5065, Chemin Thunder, qui servirait comme la 
nouvelle Église et le nouveau Centre communautaire 
arménien d’Ottawa.

La réunion était accessible à l’ensemble de la 
communauté arménienne de la Capitale nationale.

M. Jean-Philippe Tachdjian, trésorier de la 
Paroisse, a présenté de manière détaillée les efforts 
déployés au cours des 40 dernières années par l’Église 

St. Mesrop en vue de se doter d’une Église et d’un 
Centre communautaire. Par la suite, M. Tachdjian 
a présenté la dernière initiative du Conseil de la 
Paroisse et diverses études menées sur le terrain et le 
bâtiment, et a répondu aux questions. 

A la fin des discussions, une résolution sur l’achat 
de la propriété a été approuvée par l’assemblée 
extraordinaire des membres.

La date limite pour la clôture de la vente par le 
Conseil paroissial est le 29 août 2019.

Le 14 juin 2019, l’offre d’achat, présentée par le 
Conseil paroissial de l’Église à la suite d’un appel 
d’offre fermé, a été acceptée par la Ville d’Ottawa.

Le 11 juillet 2019, la Ville d’Ottawa a approuvé la 
vente de la propriété.
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SECOND ARTISTIC WORKSHOP FOR SENIORS

On September 7, 2019, second artistic workshop 
for seniors has been organized by the Armenian 
Diocese of Canada, with blessings of Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, within the framework of the 
“Senior Studio Art Project” launched by the Diocese 
with support from the Federal Government (New 
Horizons for Seniors Program). 

DEUXIÈME ATELIER ARTISTIQUE POUR LES AINÉS 

Le 7 septembre 2019, un deuxième atelier 
artistique pour les ainés a été organisé par le Diocèse 
arménien du Canada, avec la bénédiction de l’Évêque 
Abgar Hovakimyan, Primat, dans le cadre du « 
Projet artistique de studio pour aînés », lancé par 
le Diocèse avec le soutien du gouvernement fédéral 
(Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés).

ԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԸ

7 Սեպտեմբեր 2019-ին, Թեմի նախաձեռնութեամբ 
ու Գանատայի դաշնային կառավարութեան 
աջակցութեամբ, «Երէցներու Գեղարուեստական 
Արուեստանոց» ծրագրի շրջանակներէն ներս, տեղի 

ունեցաւ աւագներու երկրորդ գեղարուեստական 
աշխատաժողովը, կազմակերպութեամբ՝ Գանատահայոց 
Թեմի Առաջնորդարանի, օրհնութեամբ՝ Թեմի բարեխնամ 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի: 
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ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ

8 Սեպտեմբեր, 2019-ին, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ դպրոցի 
նոր ուսումնական տարուայ մեկնարկի կապակցութեամբ, 
Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ 

Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, օրհնեց փոքրիկներուն, 
ծնողներուն և ուսուցիչներուն:

BLESSING OF THE SUNDAY SCHOOL

On September 8, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, on the occasion of the 
beginning of the new academic year of the Sunday 
School of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal, blessed kids, parents, and 
teachers.

BÉNÉDICTION DE L’ÉCOLE DU DIMANCHE 

Le 8 septembre 2019, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, à l’occasion du début de la 
nouvelle année académique de l’École du Dimanche 
de la Cathédrale Arménienne Saint Grégoire 
l’Illuminateur de Montréal, a béni les enfants, les 
parents et les enseignants.
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ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ԱՅՑ Տ. ՊՈՒԼՈՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ

19 Սեպտեմբեր, 2019-ին, Գանատահայոց 

Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. 

Յովակիմեանը, եղբայրական այցով մը այցելեց Ղպտի 

Ուղղափառ եկեղեցւոյ Օթթաուայի, Մոնթրէալի եւ 

Գանատայի Արեւելեան Թեմի նորանշանակ Առաջնորդ 

Տ. Պուլոս Եպիսկոպոսին: Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց 

Տ. Պուլոս եպիսկոպոսին, վերջերս անոր ձեռնադրուելու 

եւ գահակալութեան կապակցութեամբ:

BROTHERLY VISIT TO BISHOP BOULOS

On September 19, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, paid a brotherly visit to His 
Grace Bishop Boulos, newly appointed Primate of the 
Diocese of Ottawa, Montreal, and Eastern Canada 
of the Coptic Orthodox Church. Bishop Hovakimyan 
congratulated Bishop Boulos on the occasion of his 
recent ordination and enthronization.

VISITE FRATERNELLE À L’ÉVÊQUE BOULOS

Le 19 septembre 2019, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, a rendu une visite fraternelle 
à Sa Grâce l’Évêque Boulos, le nouveau Primat élu 
du Diocèse de l’Église Copte orthodoxe d’Ottawa, de 
Montréal et de l’est du Canada.

L’Évêque Hovakimyan a félicité Mgr Boulos à 
l’occasion de sa récente ordination et intronisation.
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ԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ԵՐՐՈՐԴ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԸ

21 Սեպտեմբեր, 2019-ին, Թեմի նախաձեռնութեամբ 

ու Գանատայի դաշնային կառավարութեան 

աջակցութեամբ, «Երէցներու Գեղարուեստական 

Արուեստանոց» ծրագրի շրջանակներէն ներս, տեղի 

ունեցաւ աւագներու երրորդ գեղարուեստական 

աշխատաժողովը, կազմակերպութեամբ՝ Գանատահայոց 

Թեմի Առաջնորդարանի, օրհնութեամբ՝ Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի:

THIRD ARTISTIC WORKSHOP FOR SENIORS

On September 21, 2019, third artistic workshop for 
seniors has been organized by the Armenian Diocese 
of Canada, with blessings of His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, within the framework of the 
“Senior Studio Art Project” launched by the Diocese 
with support from the Federal Government (New 
Horizons for Seniors Program). 

TROISIÈME ATELIER ARTISTIQUE POUR LES AINÉS

Le 21 septembre 2019, le troisième atelier artistique 
pour les ainés a été organisé par le Diocèse arménien 
du Canada, avec la bénédiction de Sa Grâce l’Évêque 
Abgar Hovakimyan, Primat, dans le cadre du «Projet 
artistique de studio pour ainés » lancé par le Diocèse 
avec le soutien du gouvernement fédéral (programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés).
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ՕԹԹԱՈՒԱՅԻ ՄԷՋ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ և ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԻ

ԴՐՕՇԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

22 Սեպտեմբեր 2019, Գանատահայոց Թեմի 
բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. 
Յովակիմեանը նախագահեց Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ 
Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ՝ նոր եկեղեցի և համայնքային 
կեդրոնի դրօշի բարձրացման արարողութիւնը:

Գանատայի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան՝ Ազնուազարմ 
Տիկին Անահիտ Յարութիւնեանը, Գանատայի մօտ 
Հայաստանի Հանրապետութեան Հիւպատսոս՝ Պարոն 
Արա Մկրտչեանը, Ծխական Խորհուրդի անդամները, 
գլխաւոր բարերարներ՝ Մեծարգոյ Տէր եւ Տիկին 
Կարօ եւ Անի Տօնոյեանները ու Ազնուափայլ Տիկին 
Էլիզապեթ Աճելեանը և Օթթաուայի Հայ համայնքի 
բազմաթիւ ներկայացուցիչները հաւաքուեր էին նշելու 

Մայրաքաղաքի, Հայ համայնքի կեանքին մէջ այս 
կարեւոր հանգրուանը:

Ըստ Հայ եկեղեցւոյ սուրբ աւանդութիւններուն՝ Գերշ. 
Սրբազան Հայրը օրհնեց հացը, ջուրը եւ աղը: 

Այս երեք հիմնական տարրերը մարդու կեանքի 
մէջ անհրաժեշտ ու կենսական նշանակութիւն ունին: 
Հացը, ջուրը և աղը Աստուծոյ անսահման բարութեան 
և խնամքի խորհրդանիշներն են: Այս վսեմ շնորհներնու 
օրհնութեամբ՝ կը փոխանցուի Արարիչը ծառայելու 
անմահական հոգեւոր լիցք:

Ազնուազարմ դեսպան Յարութիւնեանը ողջունեց 
Օթթաուայի Հայ համայնքի մէջ այս նշանակալի 
զարգացումը և կարեւորեց՝ որպէս համայնք, հաւաքուելու 
և հայ մշակոյթը, լեզուն և ինքնութիւնը զարգացնելու 
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վայր մը ունենալու հարկաւորութիւնը:
Կեդրոնին նուիրուած գանատական ու հայկական 

դրօշները՝ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանի եւ 
Ազնուազարմ դեսպան Տիկին Անահիտ Յարութիւնեանի 
կողմէն էին: Համայնքի անունով, Ծխական Խորհուրդի 
ատենապետ Պարոն Յակոբ Տոքմաճեանը դրօշները 
ստացաւ ու դէպի կայմերու գագաթը բարձրացուց:

Ծուխի Գանձապահ Պարոն Ժան-Ֆիլիփ Թաշճեանը 
մանրամասն ներկայացուց Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ 
Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ վերջին 40 տարուայ տքնաջան 
աշխատանքներուն մասին, որոնք կատարուեցան ի 
նպաստ եկեղեցիի ու համայնքային կեդրոնի մը սեփական 
տարածք ունենալու, ու վերջապէս արժանացան դափնու 
պսակին ու Օթթաուայի 5065 Thunder Road հասցէով 
կալուածը եղաւ Աստուածահաճոյ գործունէութեան 
արգասիքը:

Օթթաուայի Արարատ հայկական դպրոցի 
աշակերտները, հայկական երաժշտական հարուստ 
երգացանկէն, հիանալի երեք կատարումներ 
ներկայացուցին, ապա տեղի ունեցաւ Ծխական Խորհուրդի 

կողմէն կազմակերպուած բացօթեայ խնճոյք մը:
Մօտ ապագային, Ծխական Խորհուրդը պիտի սկսի 

շէնքի վերանորոգման աշխատանքները, որպէսզի այն 
համապատասխանէ համայնքի կարիքներուն: 

14 Յունիս 2019-ին, Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ 
Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի փակ 
յայտի միջոցով, Օթթաուայի քաղաքապետարանի 
կողմէն ընդունուեցաւ՝ 5065 Thunder Road հասցէով, 6 
ակր տարածութեամբ հողի եւ նախկին Carlsbad Springs 
հասարակական կեդրոնի գնման առաջարկը:

11 Յուլիս 2019-ին, Օթթաուայի քաղաքապետարանը 
հաստատեց կալուածի վաճառքը:

18 Օգոստոս 2019-ին, յաւարտ Ս. Աստուածածնայ 
Վերափոխման տօնի առիթով մատուցուած Սուրբ եւ 
անմահ Պատարագին, Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ Հայց. 
Առաք. եկեղեցւոյ արտակարգ Անդամական Ժողովի 
արդիւնքով, հաստատուեցաւ Օթթաուայի մէջ 5065 
Thunder Road հասցէով կալուածը գնելու մասին որոշումը:

29 Օգոստոս 2019-ին, Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ 
Հայց. Առաք. եկեղեցին կալուածը պաշտօնապէս գնեց: 
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FLAG RAISING CEREMONY AT THE NEW ARMENIAN CHURCH 
AND COMMUNITY CENTRE OF OTTAWA

On September 22, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, presided over the Flag 
Raising Ceremony at the new Armenian Church and 
Community Centre of St. Mesrob Armenian Apostolic 
Church of Ottawa.

Her Excellency Anahit Harutyunyan, Ambassador 
of the Republic of Armenia to Canada, Mr. Ara 
Mkrtchyan, Consul of the Republic of Armenia in 
Canada, Parish Council members, the principal 
donors - Mr. and Mrs. Garo and Ani Donoyan, 
and Mrs. Elizabeth Adjeleian, and numerous 
representatives of the Ottawa Armenian community 
gathered to mark this important milestone in the life 
of the Armenian community of the National Capital. 

According to the sacred traditions of the Armenian 
Church, His Grace blessed the bread, the water and 
the salt. These three fundamental elements are 
essential life-giving gifts for human life. The bread, 
the water and the salt are symbols of God’s infinite 
goodness and care. With the blessing of these great 
gifts the household is enriched spiritually and its 
existence perpetuated for the service of the Creator.

Ambassador Harutyunyan welcomed this 
important development in the life of the Ottawa 
Armenians and highlighted the importance of having 
a place to gather as a community and to develop the 
Armenian culture, language and identity.

The Canadian and the Armenian flags have been 
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donated to the Centre by the Primate Hovakimyan 
and the Ambassador Harutyunyan respectively. On 
behalf of the community, Mr. Hagop Dokmajian, 
Parish Council Chairperson, received and raised the 
flags on the flagpoles. 

Mr. Jean-Philippe Tachdjian, Parish Treasurer, 
made a detailed presentation about efforts made 
throughout the last 40 years by St. Mesrob Armenian 
Church of Ottawa to have a church property and 
the community centre of its own, which have been 
crowned by the purchase of the property located at 
5065 Thunder Road in Ottawa. 

Kids of the Ararat Armenian School of Ottawa 
beautifully conducted three pieces from the Armenian 
musical repertoire followed by a picnic organized by 
the Parish Council.

In near future, Parish Council is planning to begin 
renovations of the building to adapt it to the needs of 

the community. 
On June 14, 2019, the offer to purchase a parcel 

of six acres land and the former Carlsbad Springs 
Community Centre, located at 5065 Thunder Road, 
presented by the Parish Council of St. Mesrob 
Armenian Church of Ottawa through a closed 
bidding has been accepted by City of Ottawa.

On July 11, 2019, the City of Ottawa approved 
sale of property.

On August 18, 2019, on the Feast of the Assumption 
of the Holy Mother-of-God, a resolution on the 
purchase of the property located at 5065 Thunder 
Road in Ottawa was overwhelmingly approved by the 
Special Membership Meeting of St. Mesrob Armenian 
Church of Ottawa.

On August 29, 2019, St. Mesrob Armenian Church 
of Ottawa officially purchased the property.
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CÉRÉMONIE DE LEVER DU DRAPEAU AU NOUVEAU CENTRE RELIGIEUX 
ET COMMUNAUTAIRE ARMÉNIEN D’OTTAWA

Le 22 septembre 2019, Son Excellence l’Évêque 
Abgar Hovakimyan, Primat, a présidé la Cérémonie 
de lever du drapeau à la nouvelle Église et Centre 
communautaire arménien de l’Église apostolique 
arménienne St. Mesrob d’Ottawa.

Son Excellence Anahit Harutyunyan, 
Ambassadrice de la République d’Arménie au 
Canada, M. Ara Mkrtchyan, Consul de la République 
d’Arménie au Canada, des membres du Conseil 
paroissial, les principaux donateurs M. et Mme. 
Garo et Ani Donoyan, Mme. Elizabeth Adjeleian, 
de nombreux représentants de la communauté 
arménienne d’Ottawa se sont réunis pour marquer 
cette phase importante dans la vie de la communauté 

arménienne de la Capitale nationale.
Selon les traditions sacrées de l’Église arménienne, 

Sa Grâce a béni le pain, l’eau et le sel. Ces trois 
éléments fondamentaux qui sont essentiels pour 
la survie humaine. Le pain, l’eau et le sel sont des 
symboles de la bonté infinie de Dieu, et avec leurs 
bénédictions la maison s’enrichit spirituellement et 
son existence se perpétue au service du Créateur.

L’Ambassadrice Harutyunyan s’est félicitée de ce 
développement important dans la vie des Arméniens 
d’Ottawa et a souligné l’importance de disposer d’un 
lieu de rassemblement en tant que communauté 
et de développer la culture, la langue et l’identité 
arménienne.
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Les drapeaux canadien et arménien étaient des 
cadeaux au Centre, offerts respectivement par le 
Primat Hovakimyan et l’Ambassadrice Harutyunyan. 
Au nom de la communauté, M. Hagop Dokmadjian, 
Président du Conseil paroissial, a reçu et a élevé les 
drapeaux sur les mâts.

M. Jean-Philippe Tachdjian, trésorier de la 
Paroisse, a présenté de manière détaillée les efforts 
déployés au cours des 40 dernières années par l’Église 
arménienne St. Mesrob d’Ottawa pour se doter d’une 
Église et d’un centre communautaire, qui furent 
couronnés par l’achat de la propriété située au 5065, 
chemin Thunder à Ottawa. 

Les enfants de l’École arménienne Ararat d’Ottawa 
ont magnifiquement interprété trois œuvres du 
répertoire musical arménien, suivies d’un pique-
nique organisé par le Conseil paroissial.

Dans un proche avenir, le Conseil paroissial 
envisage de commencer les travaux de rénovation 

du bâtiment afin de l’adapter aux besoins de la 
communauté.

Le 14 juin 2019, l’offre d’achat d’une parcelle 
de terrain de six acres et de l’ancien centre 
communautaire de Carlsbad Springs, situé au 5065, 
chemin Thunder, présentée par le Conseil paroissial 
de l’Église arménienne St. Mesrop d’Ottawa à la suite 
d’un appel d’offres fermé, a été acceptée par la Ville 
d’Ottawa.

Le 11 juillet, 2019, la Ville d’Ottawa a approuvé 
la vente de la propriété. 

Le 18 août, 2019, le jour de la fête de l’Assomption 
de la Sainte Mère de Dieu, une résolution sur l’achat 
de la propriété située au 5065, chemin Thunder à 
Ottawa a été approuvée par une écrasante majorité 
des membres de l’Église arménienne St. Mesrop 
d’Ottawa, lors d’une assemblée extraordinaire.

Le 29 août 2019, l’Église arménienne St. Mesrob 
d’Ottawa a officiellement acheté la propriété.
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ԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ՉՈՐՐՈՐԴ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԸ

21 Սեպտեմբեր, 2019-ին, Թեմի նախաձեռնութեամբ 

ու Գանատայի դաշնային կառավարութեան 

աջակցութեամբ, «Երէցներու Գեղարուեստական 

Արուեստանոց» ծրագրի շրջանակներէն ներս, տեղի 

ունեցաւ աւագներու չորրորդ գեղարուեստական 

աշխատաժողովը, կազմակերպութեամբ՝ Գանատահայոց 

Թեմի Առաջնորդարանի, օրհնութեամբ՝ Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի:

FOURTH ARTISTIC WORKSHOP FOR SENIORS

On September 25, 2019, fourth artistic workshop 
for seniors has been organized by the Armenian 
Diocese of Canada, with blessings of His Grace Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, within the framework 
of the “Senior Studio Art Project” launched by the 
Diocese with support from the Federal Government 
(New Horizons for Seniors Program). 

QUATRIÈME ATELIER ARTISTIQUE

Le 25 septembre 2019, le quatrième atelier 
artistique pour les ainés a été organisé par le Diocèse 
arménien du Canada, avec la bénédiction du Msg. 
Abgar Hovakimyan, Primat, dans le cadre du «Projet 
artistique de studio pour ainés» lancé par le Diocèse 
avec le soutien du gouvernement fédéral (programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés).
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ԱՒԱԳ ԱՐՔ. ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ԱՅՑԸ Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

29 Սեպտեմբեր 2019-ին, Վարագայ Սուրբ Խաչի 
տօնին առթիւ, Թորոնթոյի Հայց. Առաքելական Ս. 
Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ հանդիսաւոր Ս. Պատարագ 
մատուցեց եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց Թորոնթոյի մէջ 

հիւրաբար գտնուող Իրաքի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. 
Տ. Աւագ Արք. Ասատուրեանը, առընթերակայութեամբ 
Արժ. Տ. Հայարի Քհնյ. Թանաշեանին:

VISIT OF THE PRIMATE OF THE 
ARMENIAN DIOCESE OF IRAQ

On September 29, 2019, on the feast of the Holy 
Cross of Varag, His Eminence Archbishop Avak 
Assadourian, Primate of the Armenian Church 
Diocese of Iraq, assisted by Rev. Fr. Hayari Tanashian, 
Parish Pastor’s Assistant, celebrated Divine Liturgy 
and delivered the sermon in Holy Trinity Armenian 
Church of Toronto.

LA VISITE DU PRIMAT 
DU DIOCÈSE ARMÉNIEN D’IRAK

Le 29 septembre, 2019, à l’occasion de la fête 
de la Sainte Croix de Varag, Son Éminence Mgr 
Avak Assadourian, Primat du Diocèse de l’Église 
arménienne d’Irak, assisté du Révérend Hayari 
Tanashian, assistant du pasteur de la paroisse, a 
célébré la Divine Liturgie et prononcé le sermon a 
l’Église arménienne de la Sainte-Trinité de Toronto.
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ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԱՒԱԶԱՆԻ ՕԾՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

29 Սեպտեմբեր 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 

բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. 

Յովակիմեանը, առընթերակայ ունենալով Լաւալի 

Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր Կոմիտաս 

քահանայ Միրզախանեանը, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ 

մատուցեց Վարագայ Սրբոյ Խաչի տօնի եւ Լաւալի 

Սուրբ Խաչ Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ 26-ամեակի 

առիթներով, ինչպէս նաեւ կատարեց նորակառոյց 

Մկրտութեան Աւազանի օծման արարողութիւնը:

Մկրտութեան Աւազանի կառուցման նուիրատուներն 

են՝ Տէր եւ Տիկին Արտէն և Քրիստին Տէրվիշեանները և 

տիկին Ռիթա Տէրվիշեանը ՝ ի յիշատակ իրենց հանգուցեալ 

ծնողներուն, ազգային բարերարներ՝ Տէր եւ Տիկին Ժիրայր 

և Էլիզ Տէրվիշյաններուն:
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CONSECRATION OF BAPTISMAL FONT

On September 29, 2019, on the Fest of the Holy 
Cross of Varag, the 26th anniversary of the Holy 
Cross Armenian Church of Laval, His Grace Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, assisted by Rev. Fr. 
Komitas Mirzakhanyan, Parish Priest, celebrated 
Divine Liturgy and consecrated baptismal font of the 
church.

The baptismal font has been donated to the church 
by Mr. and Mrs. Arden and Christine Dervishian, 
and Mrs. Rita Dervishian, in memory of their late 
parents, national benefactors Mr. and Mrs. Jirayr 
and Elise Dervishian.

CONSÉCRATION DES FONTS BAPTISMAUX

Le 29 septembre 2019, à l’occasion de la Fête de 
la Sainte-Croix de Varag, du 26e anniversaire de 
l’Église arménienne Sainte-Croix de Laval, Sa Grâce 
l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat, assisté du 
Révérend Père Komitas Mirzakhanyan, Curé de la 
Paroisse, a célébré la Liturgie Divine et a consacré les 
Fonts baptismaux de l’Église.

Les Fonts baptismaux étaient offerts à l’Église par 
M. et Mme Arden et Christine Dervishian, et par 
Mme Rita Dervishian, à la mémoire de leurs parents, 
bienfaiteurs nationaux, M. et Mme Jirayr et Elise 
Dervishian.
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ԱՐԺ. Տ. ԵՂԻՇԷ Ա. ՔՀՆՅ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԸ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ ԿԸ ՄԱՏՈՒՑԷ ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ՄԷՋ

6 Հոկտեմբեր, 2019-ին, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. Առաջնորդարանիստ Մայր 

եկեղեցւոյ մէջ, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցեց 

ու յաւուր պատշաճի քարոզեց Վիրահայոց Թեմէն 

հիւրաբար ժամանած Արժ. Տէր Եղիշէ Աւագ Քահանայ 

Յարութիւնեանը: Արժ. Տէր Եղիշէ Աւագ Քահանան 

Հոկտեմբեր 1-էն, 14-ը այցելեց Գանատահայոց Թեմը՝ 

Գերշ. Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեանի հրաւէրով:

REV. ARCHPRIEST YEGHISHE ARUTINYAN 
CELEBRATED DIVINE LITURGY IN MONTREAL

On October 6, 2019, Rev. Archpriest Yeghishe 
Arutinyan from the Armenian Diocese of Georgia, 
celebrated Divine Liturgy and delivered sermon at 
St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of 
Montreal. On October 1-14, 2019, Father Yeghishe 
is visiting the Canadian Armenian Diocese on 
invitation of Bishop Abgar Hovakimyan, Primate.

LE RÉVÉREND PÈRE YEGHISHE ARUTINYAN 
CÉLÈBRE LA DIVINE LITURGIE À MONTRÉAL

Le 6 octobre, 2019, le Révérend Archiprêtre 
Yeghishe Arutinyan, du Diocèse arménien de 
Géorgie, a célébré la Divine Liturgie et prononcé un 
sermon à la Cathédrale arménienne Saint- Grégoire-l 
‘Illuminateur de Montréal. Du 1-14 octobre, 2019, le 
Père Yeghishe visitait le Diocèse arménien du Canada 
à l’invitation de l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat. 
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ՀՕՄ-Ի ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

8 Հոկտեմբեր, 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 

բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպիսկոպոս 

Յովակիմեանը, ընկերակցութեամբ Մոնթրէալի Սուրբ 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ հոգեւոր 

հովիւ՝ Արժ. Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեանի ու 

Վիրահայոց Թեմէն հիւրաբար ժամանած Արժ. Տէր Եղիշէ 

աւագ քահանայ Յարութիւնեանի, Առաջնորդարանի 

յարկէն ներս ընդունեց ՀՕՄ-ի պատուիրակութիւնը:

VISIT OF THE DELEGATION
OF THE ARMENIAN RELIEF SOCIETY

On October 8, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, accompanied by Rev. Fr. David Margaryan, 
Parish Priest of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal, and Rev. Archpriest Yeghishe 
Arutinyan from the Armenian Diocese of Georgia, 
hosted at the Diocesan Headquarters a delegation of 
the Armenian Relief Society.

VISITE D’UNE DÉLÉGATION
DE LA SOCIÉTÉ ARMÉNIENNE DE SECOURS

Le 8 octobre 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, accompagné du Rév. Père David Margaryan, 
Curé de la Cathédrale arménienne Saint-Grégoire-
L’Illuminateur de Montréal, ainsi que le Révérend 
Archiprêtre Yeghishe Arutinyan du Diocèse arménien 
de Géorgie, ont accueilli au Siege diocésain une 
délégation de la Société arménienne de Secours.
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ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՅԱՐԿԻ ՏԱԿ

9 Հոկտեմբեր 2019-ին, Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպան Տիկին Անահիտ 
Յարութիւնեանի հրաւէրով՝ Գանատահայոց Թեմի 
Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանը, 
ընկերակցութեամբ Արժ. Տ. Կոմիտաս Քհնյ. 

Միրզախանեանի, Արժ. Տ. Դաւիթ Քհնյ. Մարգարեանի, 
Արժ. Տ. Եղիշէ Ա. Քհնյ. Յարութիւնեանի եւ Լեւոն 
Իսախանեանի, մասնակցեցաւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Անկախութեան 28-րդ տարեդարձի 
առթիւ տեղի ունեցած ընդունելութեանը:

RECEPTION AT THE EMBASSY OF ARMENIA

On October 9, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, accompanied by Rev. Fr. Komitas 
Mirzakhanyan, Rev. Fr. David Margaryan, Rev. Fr. 
Yeghishe Arutinyan, and Levon Isakhanyan, upon 
invitation of H.E. Anahit Harutyunyan, Ambassador 
of the Republic of Armenia to Canada, attended a 
reception on the occasion of the 28th Anniversary of 
Independence of the Republic of Armenia.

RECEPTION À L’AMBASSADE D’ARMÉNIE

Le 9 octobre 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, accompagné du Rév. Père Komitas 
Mirzakhanyan, Rév. Père David Margaryan, Rév. 
Archiprêtre Yeghishe Arutinyan et Levon Isakhanyan, 
à l’invitation de S.E. Anahit Harutyunyan, 
Ambassadrice de la République d’Arménie au 
Canada, a assisté à une réception a l’occasion du 28e 
anniversaire de l’indépendance de l’Arménie.
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ԱՐԺ. Տ. ԵՂԻՇԷ Ա. ՔՀՆՅ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԸ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ ԿԸ ՄԱՏՈՒՑԷ ԼԱՒԱԼԻ ՄԷՋ

13 Հոկտեմբեր, 2019-ին, Լաւալի Սուրբ Խաչ 

Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագ մատուցեց ու յաւուր պատշաճի քարոզեց 

Վիրահայոց Թեմէն հիւրաբար ժամանած Արժ. Տէր 

Եղիշէ աւագ քահանայ Յարութիւնեանը: Արժ. Տէր 

Եղիշէ աւագ քահանան Հոկտեմբեր 1-էն, 14-ը այցելեց 

Գանատահայոց Թեմը՝ Գերշ. Տէր Աբգար եպիսկոպոս 

Յովակիմեանի հրաւէրով:

REV. ARCHPRIEST YEGHISHE ARUTINYAN 
CELEBRATED DIVINE LITURGY IN LAVAL

On October 13, 2019, Rev. Archpriest Yeghishe 
Arutinyan from the Armenian Diocese of Georgia, 
celebrated Divine Liturgy and delivered sermon at 
Holy Cross Armenian Church of Laval. 

On October 1-14, 2019, Father Yeghishe is visiting 
the Canadian Armenian Diocese on invitation of 
Bishop Abgar Hovakimyan, Primate.

DIVINE LITURGIE DU RÉV. ARCHIPRÊTRE 
YEGHISHE ARUTINYAN À LAVAL

Le 13 octobre, 2019, le Révérend Archiprêtre 
Yeghishe Arutinyan, du Diocèse arménien de Géorgie, 
a célébré la Divine Liturgie et prononcé un sermon à 
l’Église Sainte-Croix de Laval.

Du 1-14 octobre, 2019, le Père Yeghishe visitait 
le Diocèse arménien du Canada à l’invitation de 
l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat.
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ՆՅՈՒ ՅՈՐՔԻ ՄԷՋ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԵՐԵՔ ԹԵՄԵՐՈՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

Հիւսիսային Ամերիկայի Հայաստանեայց  

Առաքելական երեք Թեմերու Առաջնորդները, 15-16 

Հոկտեմբեր, 2019-ին, հանդիպեցան Նյու Յորքի, Արմոնք 

քաղաքի Սուրբ Ներսէս ընծայարանի մէջ:

ԱՄՆ Արևելեան Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Դանիէլ 

եպիսկոպոս Ֆընտըգեանը հիւրընկալեց ԱՄՆ Արեւմտեան 

Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ.  Յովնան արքեպիսկոպոս 

Տէրտէրեանին ու Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. 

Տ. Աբգար եպիսկոպոս Յովակիմեանին:

Երեք աշխատանքային նստաշրջաններու 

ընթացքին՝ Սրբազան Հայրերը քննարկեցին ընդհանուր 

մտահոգութիւն առաջացնող շարք մը հարցեր: Առաջնորդ 

Հայրերու քննարկման նիւթերէն էին նաեւ՝  Սուրբ 

Էջմիածնի Մայր տաճարի վերանորոգման հարցը, 

Հայ եկեղեցւոյ երիտասարդական միջազգային նոր 

խմբի ստեղծումը, Սուրբ Ներսէս ընծայարանի մասով 

նախտեսուած ընդլայնումները եւ եկեղեցւոյ դերը հայերէն 

լեզուի պահպանման գործունէութեան մէջ:

THREE DIOCESAN PRIMATES
OF NORTH AMERICA MEET IN NEW YORK

The three Diocesan Primates of the Armenian 
Church in North America met on October 15-
16, 2019, at St. Nersess Seminary in Armonk, NY. 
Bishop Daniel Findikyan of the Eastern U.S. Diocese 
hosted Archbishop Hovnan Derderian of the Western 
U.S. Diocese and Bishop Abgar Hovakimyan of the 
Diocese of Canada.

The church leaders discussed issues of common 
concern during three working sessions. Topics 
addressed by the Primates included the ongoing 
renovation of the Mother Cathedral of Holy 
Etchmiadzin, the creation of a new international 
Armenian Church youth group, envisioned 
expansions to St. Nersess Seminary, and the church’s 
role in preserving the Armenian language.

RENCONTRE DES TROIS PRIMATS DIOCÉSAINS DE 
L’AMÉRIQUE DU NORD A NEW YORK

Les trois Primats diocésains de l’Église arménienne 
d’Amérique du Nord se sont réunis les 15 et 16 octobre 
2019 au séminaire St. Nersess à Armonk, New York.

L’Évêque Daniel Findikyan du Diocèse de l’est 
des États-Unis a accueilli l’Archevêque Hovnan 
Derderian du Diocèse de l’ouest des États-Unis et 
l’Évêque Abgar Hovakimyan du Diocèse du Canada. 

Les dirigeants de l’Église ont discuté de questions 
d’intérêt commun au cours de trois séances de travail. 
Les Primats ont abordé les sujets de la rénovation en 
cours de la Mère Cathédrale d’Etchmiadzine, de la 
création d’une nouvelle organisation internationale 
des jeunes de l’Église arménienne, de l’expansion du 
séminaire St, Nersess et du rôle de l’Église dans la 
préservation de la langue arménienne. 
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ՏԷՐ ՊՈՒԼՈՍ ԵՊՍԿՈՊՈՍ ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ԱՅՑՈՎ ՄԸ Կ’ԱՅՑԵԼԷ ՏԷՐ ԱԲԳԱՐ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆԻՆ

18 Հոկտեմբեր 2019-ին, Ղպտի Ուղղափառ 
եկեղեցւոյ Օթթաուայի, Մոնթրէալի եւ Արեւելեան 
Գանատայի Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Պուլոս 
եպիսկոպոսը, ուղեկցութեամբ Տ. Ռաֆայել Պիշարայի 

ու Տ. Միխայիլ Ազիզի եղբայրական այցով մը այցելեց 
Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. 
Աբգար եպիսկոպոս Յովակիմեանին: 

BISHOP BOULOS’ BROTHERLY VISIT

On October 18, 2019, His Grace Bishop Boulos, 
Primate of the Diocese of Ottawa, Montreal, and 
Eastern Canada of the Coptic Orthodox Church, 
accompanied by Rev. Fr. Raphael Bichara, and Rev. 
Fr. Mikhail Aziz, paid a brotherly visit to His Grace 
Bishop Abgar Hovakimyan, Primate of the Armenian 
Diocese of Canada. 

VISITE FRATERNELLE DE MGR BOULOS

Le 18 octobre 2019, Msg. Boulos, Primat du 
Diocèse de l’Église Copte orthodoxe d’Ottawa, de 
Montréal et de l’est du Canada, accompagné des 
Révérends Pères Raphael Bichara et Mikhail Aziz, a 
rendu une visite fraternelle à Msg. Abgar Hovakimyan 
Primat du Diocèse arménien du Canada.
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ԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԸ

24 Հոկտեմբեր, 2019-ին, Թեմի նախաձեռնութեամբ 

ու Գանատայի դաշնային կառավարութեան 

աջակցութեամբ, «Երէցներու Գեղարուեստական 

Արուեստանոց» ծրագրի շրջանակներէն ներս, տեղի 

ունեցաւ աւագներու հինգերորդ գեղարուեստական 

աշխատաժողովը, կազմակերպութեամբ՝ Գանատահայոց 

Թեմի Առաջնորդարանի, օրհնութեամբ՝ Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի:

FIFTH ARTISTIC WORKSHOP FOR SENIORS

On October 24, 2019, fifth artistic workshop for 
seniors has been organized by the Armenian Diocese 
of Canada, with blessings of His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, within the framework of the 
“Senior Studio Art Project” launched by the Diocese 
with support from the Federal Government (New 
Horizons for Seniors Program). 

CINQUIÈME ATELIER ARTISTIQUE

Le 24 octobre 2019, le cinquieme atelier artistique 
pour les ainés a été organisé par le Diocèse arménien 
du Canada, avec la bénédiction de Sa Grâce l’Évêque 
Abgar Hovakimyan, Primat, dans le cadre du «Projet 
artistique de studio pour ainés » lancé par le Diocèse 
avec le soutien du gouvernement fédéral (programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés).
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 20-ԱՄԵԱԿԸ

4 Նոյեմբեր, 2019-ին, Ծայրագոյն Պատրիարք 

և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 

Երկրորդի գահակալութեան 20-ամեակի առիթով, Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի Վանական Եղբայրութեան 

անդամները, այցելեցին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի 

Հայրապետական նստավայրը և Նորին Սրբութեանը 

փոխանցեցին իրենց որդիական ակնածանքներն ու 

շնորհաւորանքները:

20TH ANNIVERSARY OF THE ENTHRONEMENT
OF HIS HOLINESS KAREKIN II

On November 4, 2019, on the 20th anniversary 
of the enthronement of His Holiness Karekin II, 
Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, 
members of the Monastic Brotherhood of the Mother 
See of Holy Etchmiadzin, paid a visit to the Pontifical 
Residence at the Mother See of Holy Etchmiadzin 
and conveyed filial greetings to His Holiness. 

20E ANNIVERSAIRE DE L’INTRONISATION
DE SA SAINTETÉ KAREKIN II

Le 4 novembre 2019, à l’occasion du 20e 
anniversaire de l’intronisation de Sa Sainteté Karekin 
II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les 
arméniens, des membres de la Fraternité monastique 
du Saint-Siège d’Etchmiadzine, ont rendu visite à la 
Résidence pontificale du Saint-Siège pour transmettre 
leurs vœux filiaux à Sa Sainteté.
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ԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ ՕԹԹԱՈՒԱՅ

7 Նոյեմբեր, 2019-ին, Թեմի նախաձեռնութեամբ ու 

Գանատայի դաշնային կառավարութեան աջակցութեամբ 

(ըստ Աւագներու Համար Նոր Հորիզոններ Ծրագիրի), 

«Երէցներու Գեղարուեստական Արուեստանոց» ծրագրի 

շրջանակներէն ներս, այց մը կազմակերպուեցաւ 

դէպի Օթթաուայ, գեղարուեստական աշխատաժողովի 

մասնակիցներուն համար, որոնք առիթ ունեցան այցելեու 

Գանատայի Աւագաժողովն ու Ազգային Պատհերասրահը:

SENIORS’ VISIT TO OTTAWA

On November 7, 2019, a visit to Ottawa has 
been organized for the participants of the artistic 
workshops held within the framework of the “Senior 
Studio Art Project” launched by the Diocese with 
support from the Federal Government (New Horizons 
for Seniors Program), visited the Senate of Canada 
and the National Gallery.

VISITE DES AINÉS À OTTAWA

Le 7 novembre 2019, une visite à Ottawa a été 
organisée pour les participants aux ateliers artistiques 
tenus dans le cadre du « Projet artistique de studio 
pour aines », lancé par le Diocèse avec le soutien 
du gouvernement fédéral (programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés).
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ՀԱՄԵՐԳ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ 150-ԱՄԵԱԿԻՆ

30 Նոյեմբեր 2019-ին, Գանատահայոց Թեմի 
Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանը, 
ներկայ գտնուեցաւ Մոնթրէալի Սբ. Գրիրգոր Լուսաւորիչ 
Առաջնորդարանիստ Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցած 
Կոմիտաս Վարդապետի 150-ամեակին նուիրուած 

համերգին: Թենոր Սարգիս Պարսեմեանը, Սոփրանօ 
Սաշա Ճիհանեանը եւ դաշնակահար Միշել Ալեքսանտր 
Պրոգարդը, Կոմիտաս Վարդապետի եւ դասական 
երաժիշտներու ստեղծագորութիւններէն փունջ մը 
ներկայացուցին, իրենց չնաշխարհիկ կատարումներով:

THE 150TH ANNIVERSARY OF KOMITAS

On November 30, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, attended a concert dedicated 
to the 150th Anniversary of Komitas Vardapet, at 
St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of 
Montreal. Sarkis Barsemian (tenor), Sasha Djihanian 
(soprano), and Michel-Alexandre Broekaert (piano) 
virtuously performed masterpieces of Komitas and 
classical composers’ repertoire.

LE 150ÈME ANNIVERSAIRE DE KOMITAS

Le 30 novembre 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, a assisté à un concert dédié au 150ème 
anniversaire de Komitas Vardapet, à la Cathédrale 
St. Grégoire l’Illuminateur de Montréal. Sarkis 
Barsemian (ténor), Sasha Djihanian (soprano) 
et Michel-Alexandre Broekaert (piano) ont 
virtuellement interprété des chefs-d’œuvre de Komitas 
ainsi que du répertoire des compositeurs classiques.
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ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 91-ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԹԻՒ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ

7 Դեկտեմբեր 2019-ի նշուեցաւ եւ տօնախմբուեցաւ 
Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ 
Ծուխի հիմնադրութեան 91-ամեակը: Պաշտօնական 
ճաշկերոյթ-խրախճանք տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ 

«Մակարոս Արթինեան» սրահէն ներս։ Սոյն ձեռնարկը 
կը վայելէր Գանատահայոց Թեմի Բարեխնամ Առաջնորդ՝ 
Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի հովանաւորութիւնը։

91ST ANNIVERSARY CELEBRATION OF THE HOLY 
TRINITY ARMENIAN CHURCH OF TORONTO

On December 7, 2019, the 91st anniversary of 
the establishment of Holy Trinity Armenian Church 
of Toronto was celebrated under the auspices of 
His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate. 
The celebration took place at the at the «Magaros 
Artinian» hall of the Church.

CÉLÉBRATION DU 91E ANNIVERSAIRE DE
L’ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITE DE TORONTO

Le 7 décembre 2019, le 91e anniversaire de la 
fondation de l’Église arménienne de la Sainte-Trinite 
de Toronto a été célèbre sous le patronage de sa Grâce 
l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat, dans la salle « 
Magaros Artinian » de l’Église.
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ՅՈԲԵԼԵԱՆԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

8 Դեկտեմբեր, 2019-ին, Թորոնթոյի Սբ. Երրորդութիւն 

Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ծուխի հիմնադրութեան 

91-ամեակի առիթով Ս. Պատարագ մատուցեց եւ յաւուր 

պատշաճի քարոզեց Թեմիս բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. 

Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, առընթերակայութեամբ 

Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ եւ եկեղեցւոյս 

հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. քհնյ. Զարգարեանին եւ 

Հովիւի օգնական՝ Արժ. Տ. Հայարի Քհնյ. Թանաշեանին:

ANNIVERSARY DIVINE LITURGY IN THE HOLY 
TRINITY ARMENIAN CHURCH OF TORONTO

On December 8, 2019, on the occasion of the 
91st anniversary of Holy Trinity Armenian Church 
of Toronto, His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, assisted by Rev. Fr. Zareh Zargarian, and 
Rev. Fr. Hayari Tanashian, celebrated Divine Liturgy 
and delivered a sermon. 

DIVINE LITURGIE D’ANNIVERSAIRE A L’ÉGLISE
DE LA SAINTE-TRINITÉ DE TORONTO

Le 8 décembre 2019, à l’occasion du 91e anniversaire 
de l’Église de la Sainte-Trinité de Toronto, Sa Grâce 
l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat, assisté du 
Révérend Zareh Zargarian et le Révérend Hayari 
Tanashian a célébré la Divine Liturgie et prononcé 
le sermon.
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ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻՍՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 49-ԱՄԵԱԿԸ 

15 Դեկտեմբեր 2019-ին, Մոնթրէալի Սուրբ 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. Առաջնորդարանիստ 

եկեղեցւոյ 49-ամեակի առիթով Սուրբ եւ անմահ 

Պատարագը մատուցեց Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեանը, իրեն 

առընթերակայ ունենալով եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. 

Տէր Դաւիթ քահանայ Մարգարեանը եւ Արժ. Տէր Գէորգ 

քահանայ Աբեանը: 

Այս առիթով, Գանատայի մօտ Հայաստանի 

Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 

ազնուազարմ տիկ. Անահիտ Յարութիւնեանը, 

դեսպանատան անձնակազմի ուղեկցութեամբ ներկայ 

գտնուեցան Սուրբ Պատարագին, ինչպէս նաեւ եկեղեցւոյ 

տարեդարձի տօնակատարութեանը:

Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, Սրբազան Հօր 

օրհնութեամբ տեղի ունեցաւ յուշատախտակի բացումը՝ ի 

պատիւ Տոքթ. Արթօ Տէմիրճեանին եւ իրեն ընտանիքին, առ 

ի երախտագիտութիւն Առաջնորդարանիստ եկեղեցւոյս 

վերանորոգման կապակցութեամբ Տէմիրճեան ընտանիքի 

կատարած հսկայական նուիրատուութեան համար:

Հանդիսաւոր արարողութենէն ետք, հաւատացեալները 

հաւաքուեցան Մարի Մանուկեան սրահին մէջ, նշելու 

եկեղեցւոյս տարեդարձը, ուր եւս տեղի ունեցաւ բարեջան 

Սրբազան Հօր, հոգեւոր հովիւի եւ Ծխական Խորհուրդի 

կողմէն Ծխական Խորհուրդի օժանդակ մարմիններու 

նուիրեալ շարք մը անդամներու պարգեւատրումը:
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49TH ANNIVERSARY OF THE CATHEDRAL

On December 15, 2019, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, assisted by Rev. Fr. David Margaryan, 
Parish Priest, and Rev. Fr. Gevorg Abyan, celebrated 
Divine Liturgy and delivered the sermon on the 
occasion of the 49th anniversary of St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal. 

After the Liturgy, Bishop Hovakimyan 
inaugurated the memorial plaque in honour of Dr. 
Arto Demirdjian and Family, for the donation made 
for restoration of the Cathedral.

Thereafter, faithful gathered at the Marie 
Manoogian Hall to celebrate the Cathedral 
anniversary, where members of the Parish Council 
auxiliary bodies were honoured by the Diocesan 
Primate, the Parish Priest and the Parish Council.

49E ANNIVERSAIRE DE LA CATHÉDRALE 

Le 15 décembre 2019, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, assisté du Rév. Père David Margaryan, Curé 
de la Paroisse, et du Rév. Père Gevorg Abyan, a célébré 
la Liturgie Divine et a prononcé le sermon à l’occasion 
du 49e anniversaire de la Cathédrale arménienne 
Saint-Grégoire l’Illuminateur de Montréal.

À la fin de la Liturgie, Msg. Hovakimyan a 
inauguré la plaque commémorative en l’honneur du 
Dr. Arto Demirdjian et de sa famille, pour leur don à 
l’égard de la restauration de la Cathédrale.

Après l’inauguration, les fidèles se sont réunis à la 
salle Marie Manoogian pour célébrer l’anniversaire 
de la Cathédrale, où des membres dévoués des 
comités auxiliaires de la Paroisse ont été honorés par 
le Primat, le Curé et  le Conseil paroissial.



Թեմական Տարեգիրք 2019-2020Diocesan Yearbook 2019-2020 Annuaire diocésain 2019-2020

121

ԹԵՄԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՅՑԸ

Դեկտեմբեր 15, 2019-ին, Թեմիս գրասենեակը 
բազմահազար Գանատահայ ընտանիքներու, բաժնեց 
2020 թ. Գանատահայոց Թեմի օրացոյցը, զորս 1991 
թ. ի վեր կանոնաւորապէս կը հրատարակուի։ Օրացոյցի 
տպագրման հիմնական նպատակն է, վստահեցնելու 
թէ Գանատայի համայն տարածքի՝ Հայաստանեայց 

Առաքելական Եեղեցւոյ մեր սիրելի հաւատացեալները 
քաջատեղեակ ըլլան մեր եկեղեցւոյ օրացոյցէն։ Օրացոյցին 
ելեկտրոնային տարբերակը արդէն տեղադրուած է 
համացանցին մէջ,  եւ ամէն մարդ կրնար նեռբերել եւ 
փոխանցել իր բարեկամներուն։

THE ANNUAL DIOCESAN CALENDAR

On December 15, 2019, the Diocesan office 
has sent to several thousand Canadian Armenian 
families the 2020 Annual Diocesan Calendar which 
has been published regularly every year since 1991. 
The main purpose in undertaking this publication 
is to make sure that our beloved Armenian Holy 
Apostolic Church faithful who are spread coast to 
coast across Canada are well informed and aware 
of matters concerning the liturgical cycle of our 
Church. An electronic version of the Calendar has 
been uploaded online so that one could download 
and save it, as well as could forward it to friends.

LE CALENDRIER DIOCÉSAIN ANNUEL 

Le 15 décembre, 2019, le bureau diocésain a 
envoyé à plusieurs milliers de familles arméniennes 
canadiennes le calendrier diocésain annuel 2020, 
qui a été publié chaque année depuis 1991. Le but 
principal d’entreprendre cette publication est de faire 
en sorte que nos fidèles bien-aimé de la Sainte Eglise 
apostolique arménienne, qui sont répartis d’un océan 
à l’autre à travers le Canada, sont bien informés 
et conscients des questions concernant le cycle 
liturgique de notre Église. Une version électronique 
du calendrier a été mise en ligne afin que l’on puisse 
télécharger et enregistrer, ainsi que le transmettre à 
des amis.
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ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ Ի ՊԱՏԻՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄՕՏ

ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԱԾ ԴԵՍՊԱՆ ԱԶՆՈՒԱՓԱՅԼ ՏԻԿԻՆ ԷԼԻՍՈՆ ԼԸ-ՔԼԵՐԻ

Դեկտեմբեր 16, 2019-ին, Գանատահայոց Առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, ուղեկցութեամբ 
Մոնթրէալի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Դաւիթ քհնյ. 
Մարգարեանի ու Դիւանապետ Տիար Լեւոն Իսախանեանի 
մասնակցեցան Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպանատան մէջ, տեղի ունեցած ընդունելութեանը՝ ի 
պատիւ Հայաստանի Հանրապետութեան մօտ Գանատայի 

նորանշանակ դեսպան Ազնուափայլ Տիկին Էլիսոն 
Լը-Քլերի (նստավայրը՝ Մոսկուա), հիւրնկալութեամբ 
Գանատայի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպան Ազնուազարմ Տիկին Անահիտ Յարութիւնեանի:

Սրբազան Հայրը իր օրհնութիւնները փոխանցեց 
նորանշանակ դեսպան Լը-Քլերին, անոր յաջողութիւն 
մաղթելով ստանցնած առաքելութիւնը կատարելու՝ ի շահ 
երկու ժողովուրդներու:

RECEPTION IN HONOUR
OF MRS. ALISON LECLAIRE, AMBASSADOR 

DESIGNATE OF CANADA TO ARMENIA

On December 16, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, accompanied by Rev. Fr. 
David Margaryan, Parish Priest of St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal and 
Levon Isakhanyan, Diocesan Chancellor, attended 
a reception in honour of Mrs. Alison LeClaire, 
Ambassador Designate of Canada to Armenia, 
with residence in Moscow, hosted by Her Excellency 
Anahit Harutyunyan, Ambassador of the Republic of 
Armenia to Canada at the Embassy of the Republic 
of Armenia. 

Primate Hovakimyan offered his blessings to the 
Ambassador Designate LeClaire and wished her 
successful mission for the benefit of the two nations.

RÉCEPTION EN L’HONNEUR
DE MME ALISON LECLAIRE, AMBASSADRICE 

DÉSIGNÉE DU CANADA EN ARMÉNIE 

Le 16 décembre 2019, Son Excellence l’Évêque 
Abgar Hovakimyan, Primat, accompagné du 
Révérend Père David Margaryan, Curé de la 
Paroisse de la Cathédrale arménienne Saint-Grégoire 
l’Illuminateur de Montréal et Levon Isakhanyan, 
Chancelier diocésain, ont assisté à une réception en 
l’honneur de Mme Alison LeClaire, Ambassadrice 
désignée du Canada en Arménie, avec résidence 
à Moscou, organisée par Son Excellence Anahit 
Harutyunyan, Ambassadrice de la République 
d’Arménie au Canada à l’Ambassade de la République 
d’Arménie. 

Le Primat Hovakimyan a offert ses bénédictions à 
l’Ambassadrice désignée LeClaire et lui a souhaité de 
réussir sa mission au profit des deux nations.
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ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԻ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԳԱՆԱՏԱՀԱՅՈՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՅԱՐԿԻՆ ՏԱԿ

21 Դեկտեմբեր 2019-ին, Մոնթրէալի Հայ համայնքի 
ներկայացուցիչներն՝ ընդառաջելով Գանատահայոց 
Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեանի 
հրաւէրին, ներկայ գտնուեցան Առաջնորդարանի յարկին 
տակ Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան 
տօնին առիթով տեղի ունեցած ընդունելութեան։

Երեկոն սկսաւ Սրբազան Հօր աղօթքով, ապա ան 

իր բարի գալուստի եւ շնորհակալական խօսքերն 
ուղղեցձեռնարկին ներկայ գտնուող հիւրերուն։ Սրբազան 
Հայրը բնութագրեց անցած տարուայ գործունէութիւնն 
ու գնահատանքը յայտնեց բոլորինքնայօժար 
աշխատողներուն, աջակիցներուն, նուիրատուներուն եւ 
ազգային կազմակերպւթիւններուն։

ANNUAL CHRISTMAS RECEPTION

On December 21, 2019, representatives of the 
Armenian Community of the Greater Montreal Area 
gathered at the Diocesan Headquarters to attend the 
Annual Christmas Reception hosted by His Grace 
Bishop Abgar Hovakimyan, Primate.

His Grace opened the evening with a prayer 
and welcomed and thanked the guests for joining 
the evening. In his address, Primate Hovakimyan 
evaluated the outgoing year and expressed his 
appreciation towards all the volunteers, supporters, 
donors and the Armenian national organizations.

RÉCEPTION ANNUELLE DE NOËL

Le 21 décembre 2019, des représentants de la 
communauté arménienne de la région métropolitaine 
de Montréal se sont réunis au Siège du Diocèse pour 
participer à la réception annuelle de Noël, offerte par 
Sa Grâce l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat.

Le Primat a ouvert la soirée avec une prière, puis a 
salué et remercié les invités d’avoir accepté l’invitation 
de participer à la soirée. Dans son allocution, le 
Primat a évalué l’année finissante et a exprimé sa 
reconnaissance à tous les bénévoles, aux partisans, 
aux donateurs et aux organismes arméniens.
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ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ՄԷՋ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՌԹԻՒ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ

22 Դեկտեմբեր, 2019-ին, Գանատահայոց 
Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, 
ներկայ գտնուեցաւ Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Հայց. Առաք. Առաջնորդարանիստ եկեղեցւոյ 
Գ.Հ.Ե.Ե.Մ. «Կամար» երիտասարդաց միութեան 

կազմակերպութեամբ, Նոր Տարուայ եւ Սուրբ Ծննդեան 
տօներու կապակցութեամբ մանուկներու ճաշկերոյթ-
խրախճանքին: Սրբազան Հայրը օրհնեց մանուկներն ու 
անոնց ծնողները:

KIDS CHRISTMAS CELEBRATION IN MONTREAL

On December 22, 2019, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, attended the New Year and 
Christmas celebration for children, organized by the 
ACYOC «Kamar» Youth Association of St. Gregory 
the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal. 
Bishop Hovakimyan blessed the children and their 
parents. 

CÉLÉBRATION DE NOËL À MONTREAL

Le 22 décembre, 2019, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, a assisté à la célébration du 
Nouvel An et de Noël pour les enfants, organisée par 
l’Association des jeunes ACYOC « Kamar » de la 
Cathédrale arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur 
de Montréal. L’Évêque Hovakimyan a béni les enfants 
et leurs parents.
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ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԻ ՆՈՒԷՐ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԳԻՒՂԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԱՊՐՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒՆ

Վայոց Ձորի սահմանամերձ գիւղերուն մէջ ապրիլը 
մարտահրաւէր մըն է, իսկ մարտահրաւէրներուն 
դիմակայելու համար կարևոր է ոչ միայն պետական, 
այլ նաև Սփիւռքի մէջ ապրող հայրենակիցներու 
ուշադրութիւնը։

Հինգ տարի է իվեր Գանատահայոց Թեմը «Սուրբ 
Ծնունդի նուէր» ծրագիրը կը կիրառէ, որ կը 

տրամադրուի այս գիւղերուն մէջ ապրող երեխաներուն։ 
Ծրագիրը կ՝իրականացուի Թեմի հովանու ներքոյ 

գործող «Հայաստանի Երեխաներու Հիմնադրամ»-ի 
ջանքերով։ Ամէն տարի Հհիմնադրամը, Գանատայի 
մէջ դրամահաւաք կը կազմակերպէ եւ Թեմի բարեջան 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանի 
օրհնութեամբ գումարը կը փոխանցուի ընտանիքներուն։

CHRISTMAS GIFTS FOR CHILDREN LIVING IN 
BORDERING VILLAGES OF VAYOTS DZOR

Living in the bordering rural communities of 
Vayots Dzor region of Armenia is quite a challenge 
for local inhabitants. To confront these challenges, it 
is important to have care and support not only from 
the State, but also from the Diaspora.

It has been five years since the Canadian 
Armenian Diocese first introduced the Christmas 
Gift Program for kids living in bordering villages of 
Vayots Dzor. The Program is administered by the 
Diocesan Children’s Fund For Armenia (CFFA). 
Every year, the CFFA organizes a fundraising across 
Canada and with blessings of the Diocesan Primate, 
His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, transfers the 
funds to local families. 

CADEAUX DE NOËL POUR LES ENFANTS DES 
VILLAGES LIMITROPHES DE VAYOTS DZOR

Vivre dans les communautés rurales limitrophes 
de la région de Vayots Dzor en Arménie est tout un 
défi pour les habitants locaux. Pour relever ces défis, 
il est important d’avoir non seulement l’attention et 
le soutien de l’État, mais également de la Diaspora.

Il y a cinq ans que le Diocèse arménien du Canada 
a lancé le programme de cadeaux de Noël pour les 
enfants des villages limitrophes de Vayots Dzor. Le 
programme est administré par le Fonds diocésain 
pour les enfants pour l’Arménie (CFFA). Chaque 
année, le CFFA organise une collecte de fonds d’un 
océan à l’autre au Canada et avec la bénédiction du 
Primat diocésain, Msg. Abgar Hovakimyan, transfère 
les fonds aux familles de la région.
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Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ 

ԳանատաՀայոց Թեմի 
2020 Թուականի տարեԳիրք

annuaire Diocésain 2020 

Du Diocèse Du canaDa 
De la sainte église apostolique arménienne

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ

6 Յունուար 2020-ին, Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն 
Հայց, Առաք. եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ 
մատուցանեց Գանատահայոց թեմի բարեխնամ 
առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեանը, իրեն 
առընթերական ունենալով թեմի փոխ առաջնորդ եւ 
Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր 
հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանն ու հովիւի 

օգնական՝ Արժ. Տ. Հայարի Քհնյ. Թանաշեանը:
Յաւարտ Սուրբ Պատարագի Սրբազան Հօր ձեռամբ 

կատարուեցաւ Տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի 
Մկրտութեան խորհրդանշող Ջրօրհնէքի արարողութիւնը: 
Օրուայ կնքահօր կոչումի պատուին արժանացաւ Տիար 
Միսակ Միրզոեանը: Այնուհետեւ, օրհնուած ջուրը 
բաժնուեցաւ հաւատացեալներուն:
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CHRISTMAS CELEBRATION

On January 6, 2020, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, assisted by Rev. Archpriest 
Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church 
Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity 
Armenian Church and Rev. Fr. Hayari Tanashian, 
Pastor’s Assistant, celebrated Christmas Divine 
Liturgy at Holy Trinity Armenian Church of Toronto. 

Following the Divine Liturgy, Bishop Hovakimyan 
blessed the water symbolizing the Baptism of Christ. 
The honour of the symbolic role of “Godfather” was 
given to Misak Mirzoyan. The blessed water was 
distributed to the faithful.

CÉLÉBRATION DE NOËL

Le 6 janvier 2020, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, assissté du Révérend 
Archiprêtre Zareh Zargarian, Vicaire du Diocèse de 
l’Église arménienne du Canada et Curé de l’Église 
arménienne de la Sainte-Trinité de Toronto, et 
le Révérend Père Hayari Tanashian, assistant du 
pasteur, a célébré la Divine Liturgie de Noël à l’Église 
arménienne de la Sainte-Trinité de Toronto.

Après la Divine Liturgie, l’Évêque Abgar 
Hovakinyan a béni l’eau symbolisant le Baptême du 
Christ. L’honneur du rôle symbolique de « Parrain 
» a été donné à Misak Mirzoyan. L’eau bénite a été 
distribuée aux fidèles.
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ՏԻԱՐ ՄԱՏԱԴ ՄԱՄՈՒՐԵԱՆԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄԸ

6 Յունուար 2020-ին, յընթացս Ս. Պատարագի, 

«Ուրախ լեր» շարականի երգեցողութեամբ, Արժ. Տ. 

Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը Սուրբ Խորան բարձրացաւ՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

կողմէն, Տիար Մատադ Մամուրեանին պարգեւատրման 

սրբատառ կոնդակը ձեռքին: Տիար Մամուրեանը 

պարգեւատրուեցաւ Ս. Ներսէս Շնորհալի շքանշանով՝ 

երկարատեւ տարիներու իր գործունէութեան համար:

MR. MADAT MAMOURIAN DECORATION

On January 6, 2020, during the Divine Liturgy, Fr. 
Zareh Zargarian ascended the altar to the tune of ‘Be 
Joyful’, carrying the encyclical issued by His Holiness 
Karekin II, Catholicos of All Armenians, addressed 
to Mr. Madat Mamourian in honour of his decades 
of serving, by which Mr. Mamourian  was decorated 
with St. Nerses Shnorhali (the Graceful) medal.

DÉCORATION DE M. MADAT MAMOURIAN

Le 6 janvier 2020, pendant la Liturgie, le Père 
Zargarian est monté à l’autel sur l’air de «Soyez 
joyeux», portant l’encyclique publiée par Sa Sainteté 
Karekin II, Catholicos de tous les Arméniens, 
adressée à M. Madat Mamourian, en l’honneur de 
ses décennies au service par laquelle il a été décoré 
de la médaille de St. Nerses Shnorhali (le Gracieux).
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ՏՆՕՐՀՆԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄՕՏ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆԻՆ ՄԷՋ

8 Յունուար 2020-ին, Հայաստանեայց Առաքելական 

Եկեղեցւոյ Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ, Գերշ. Տ. 

Աբգար Եպս. Յովակիմեանի օրհնութեամբ եւ Մոնթրէալի 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգևոր հովիւ Արժ. 

Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեանի ու Արժ. Տ. Գէորգ 

քահանայ Աբեանի մասնակցութեամբ, Գանատայի մօտ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպանատունին մէջ 

տեղի ունեցաւ Տնօրհնէքի աւանդական արարողութիւնը։

HOME-BLESSING AT THE EMBASSY OF 
THE REPUBLIC OF ARMENIA TO CANADA

On January 8, 2020, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimian, Primate of the Armenian Diocese 
of Canada, assisted by Rev. Fr. David Margaryan, 
Parish Priest of St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal, and Rev. Fr. Gevorg Abyan, 
conducted the traditional Home-Blessing “Doun 
Orhnek” of the Embassy of the Republic of Armenia 
to Canada. 

BÉNÉDICTION À L’AMBASSADE DE
LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE AU CANADA

Le 8 janvier 2020, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, Primat du Diocèse Arménien du 
Canada, assisté par le Père David Margaryan, 
Curé de la Cathédrale St-Grégoire-l’Illuminateur 
de Montréal et du Père Gevorg Abyan, a célébré 
la traditionnelle bénédiction « Doun Orhnek » de 
l’ambassade de la République d’Arménie au Canada. 
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ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ Տ. ՍԱՀԱԿ ԱՐՔ. ՄԱՇԱԼԵԱՆԻ

ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

11 Յունուար 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի 

բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. 

Յովակիմեանը մասնակցեցաւ Պոլսոյ Հայոց Պատրիարք 

Ամենապատիւ Տէր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանի 

Գահակալութեան արարողութեանը, որ տեղի ունեցաւ 

Պոլսոյ Սուրբ Աստուածածին Մայր Տաճարի մէջ:

Ամենապատիւ Պատրիարք Հայրը, Պոլսոյ Հայոց 85-

րդ Պատրիարք ընտրուեցաւ Դեկտեմբեր 11, 2019-ին:

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանը՝ հիմնադրուեր է 

1461-ին, դառնալով Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 

Նուիրապետական չորս Աթոռներէն մէկը: Միւս երեքն են՝ 

համայն Հայութեան հոգեւոր կեդրոն Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածինը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը եւ 

Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւնը:
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ENTHRONIZATION OF HIS BEATITUDE
SAHAK MASHALIAN, ARMENIAN PATRIARCH

OF CONSTANTINOPLE
On January 11, 2020, His Grace Bishop Abgar 

Hovakimyan, the Primate of the Armenian Diocese 
of Canada, attended the enthronization of His 
Beatitude Sahak Mashalian, Armenian Patriarch 
of Constantinople, held at Istanbul’s Sourp 
Asdvadzadzin (Holy Virgin) Armenian Cathedral.

Patriarch Mashalian was elected as the 85th 
Armenian Patriarch of Constantinople on December 
11, 2019.

The Armenian Patriarchate of Constantinople, 
established in 1461, is one of the four hierarchical 
sees of the Armenian Apostolic Church. The other 
three are the Mother See of Holy Etchmiadzin; 
the Armenian Catholicosate of the Great House of 
Cilicia; and the Armenian Patriarchate of Jerusalem.

INTRONISATION DE SA BÉATITUDE
SAHAK MASHALIAN, PATRIARCHE ARMÉNIEN

DE CONSTANTINOPLE
Le 11 janvier 2020, Son Excellence l’Évêque Abgar 

Hovakimyan, Primat du Diocèse arménien du Canada 
a assisté à l’intronisation de Sa Béatitude Sahak 
Mashalian, Patriarche arménien de Constantinople, 
qui s’est tenue à la Cathédrale arménienne Sourp 
Asdvadzadzin (Sainte Vierge) d’Istanbul.

Le 11 décembre 2019, l’Evêque Mashalian a été 
élu 85e Patriarche arménien de Constantinople.

Le Patriarcat arménien de Constantinople, fondé 
en 1461, est l’un des quatre Sièges hiérarchiques de la 
Sainte Église apostolique arménienne. Les trois autres 
sont le Saint-Siège d’Etchmiadzine; le Catholicosat 
arménien de la Grande Maison de Cilicie; et le 
Patriarcat arménien de Jérusalem.
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ՄԻՋՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

19 Յունուար 2020-ին, կազմակերպութեամբ 
Գանատայի Միջքրիստոնէական կեդրոնի՝ Քրիստոնէական 
Միասնութեան Համար տարեկան Միջքրիստոնէական 
Աղօթքը տեղի ունեցաւ Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Հայց. Առաքելական Առաջնորդարանիստ 
եկեղեցւոյ մէջ, մասնակցութեամբ՝ Հայց. Առաքելական 
եկեղեցւոյ, Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ, Հռոմէական 
Կաթողիկէ եկեղեցւոյ, Անկլիգան եկեղեցւոյ, Մկրտչական 
եկեղեցւոյ, Ռումինական Ուղղափառ եկեղեցւոյ, 
Երիցական եկեղեցւոյ, Երուսաղէմի Եղբայրութեան, 
Միացեալ եկեղեցւոյ, Ընտանեկան Օճախ շարժման 
(Mouvement des Focolari), Աւետարանական Մկրտչական 
Ամբողջական եկեղեցւոյ, ԱՄՆ Ուղղափառ եկեղեցւոյ 
եւ Լուտերական եկեղեցւոյ հոգեւորաց դասի ու 
հաւատաւորներու:

Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ 
Գերշ. Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանի անունով, 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդարանիստ 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տէր Դաւիթ 
քահանայ Մարգարեանը ջերմօրէն ողջունեց ու բարի 
գալուստ մաղթեց Միջքրիստոնէական Աղօթքի բոլոր 
մասնակիցներուն:
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ECUMENICAL PRAYER
FOR CHRISTIAN UNITY

On January 19, 2020, the annual Ecumenical 
Prayer for Christian Unity, organized by the Canadian 
Centre of Ecumenism, was held at St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal with 
participation of clergy and faithful of the Armenian 
Apostolic Church, Armenian Evangelical Church, 
Roman Catholic Church, Anglican Church, Baptist 
Church, Romanian Orthodox Church, Presbyterian 
Church, Jerusalem Brotherhood, United Church, 
Mouvement des Focolari, Full Gospel Baptist Church, 
US Orthodox Church, Lutheran Church.

On behalf of Bishop Abgar Hovakimyan, the 
Primate of the Armenian Diocese of Canada, Rev. 
Fr. David Margaryan, Parish Priest of the Cathedral, 
welcomed all the participants of the ecumenical 
prayer. 

PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Le 19 janvier 2020, la prière œcuménique annuelle 
pour l’unité des Chrétiens, organisée par le Centre 
canadien d’œcuménisme, a eu lieu à la Cathédrale 
arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur de 
Montréal avec la participation du clergé et des 
fidèles de l’Église apostolique arménienne, de l’Église 
évangélique arménienne, de l’ Église catholique 
romaine, de l’Église anglicane, de l’Église baptiste, 
l’Église orthodoxe roumaine, l’Église presbytérienne, 
la Fraternité de Jérusalem, l’Église unie, le Mouvement 
des Focolari, l’Église baptiste Full Gospel, l’Église 
orthodoxe américaine, l’Église luthérienne.

Au nom de Mgr Abgar Hovakimyan, Primat du 
Diocèse arménien du Canada, le Révérend Père 
David Margaryan, Curé, a souhaité la bienvenue à 
tous les participants à la prière œcuménique.
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ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ՀՈԳԵՒՈՐԱՑ ԴԱՍԻ ՀԱՒԱՔ

18 Փետրուար 2020-ին, Ղեւոնդեանց տօնի առիթով 
Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդարանի յարկէն ներս 
տեղի ունեցաւ Գանատահայոց Թեմի հոգեւորաց դասի 
հերթական հաւաքը՝ նախագահութեամբ Գանատահայոց 
Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար եպս. 

Յովակիմեանի:
Գանատայի զանազան քաղաքներէն եկած Թեմիս 

ծուխերու հոգեւոր հովիւները, զեկուցեցին իրենց 
տիրախնամ ծուխերու եւ մատուցուած ծառայութեանց 
մասին:

CLERGY GATHERING ON THE
FEAST OF STS. GHEVONTIANTS

On February 18, 2020, the Feast of Sts. 
Ghevontiants, clergymen of the Armenian Diocese of 
Canada held a regular clergy meeting at the Diocesan 
headquarters under the presidency of Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate. Parish Priests from various 
cities reported about their respective parishes and the 
mission they serve.

RASSEMBLEMENT DU CLERGÉ À L’OCCASION
DE LA FÊTE DES SAINTS GHEVONTIANS

Le 18 février 2020, à l’occasion de la fête des Saints 
Ghevontiants, le clergé du Diocèse de la Sainte Église 
apostolique arménienne a tenu une réunion au Siege 
social diocésain sous la présidence de Msg. Abgar 
Hovakimyan, Primat. Les prêtres des paroisses de 
diverses villes ont rendu compte de leurs paroisses 
respectives et de la mission qu’ils servent.
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Սիրելի հաւատացեալներ,
Մեր օրհնութիւնն ու ջերմ ողջոյնները կը բերենք Մեծ 

Պահքի այս սուրբ ժամանակաշրջանին՝ մեր հոգեւոր 
ճանապարհորդութիւնը դէպի Մեր Տէր Յիսուս Փրկչի 
Յարութեան Սուրբ Տօնին:

Պսակաձեւ ժահր (Coronavirus)-ի հետ առնչուող 
իրավիճակի մասին անդրադարնալով՝ Ձեր ուշադրութեան 
կը յանձնենք, որ Գանատահայոց Թեմը զայն կը 
համարէ լուրջ իրավիճակ մը, ուր կը պահանջուի մեր 
ուշադրութիւնը որպես եկեղեցի:

Մենք ուշադիր կը հետեւինք հանրային աղբիւրներու 
տրամադրած տեղեկատուութեան, մեր նպատակն է 
օգնել մեր ծուխերու անդամներուն մնան անվտանգ և 
խոհեմութեամբ կառավարել վտանգի հաւանականութիւնը:

Առողջապահութեան ոլորտի փորձագետներու 
հետ խորհրդակցելով, Թեմն իր տնօրինութիւնը 
փոխանցեց հոգեւորաց դասին, ուր նշուած են շարք 
մը առաջարկութիւններ, մեր տեղական ծխականներու 
կողմէն կիրարուելու: Տնօրինութիւնը կը վերաբերի 
ա/ եկեղեցի հաճախելու հարցին, բ/ կրօնական 
արարողութեանց ու ծերսերուն, գ/ ընկերակցութեան եւ 
սնունդին, դ/ ընդհանուր նախազգուշական քայլերուն ու 
միջոցներուն:

Ըստ այս ուղեցոյցներուն, եկեղեցւոյ առօրեայի 
մէջ պիտի նկատուին կարգ մը փոփոխութիւններ: 
Մաքրութիւնը միշտ կարեւոր դեր ունեցած է եկեղեցւոյ 
ծիսակատարութեան և արարողակարգի մէջ, սակայն 
ներկայ իրավիճակին մեր ծխական համայնքները պետք 
է կրկնապատկեն իրենց ճիգերը՝ ծխական կեանքէն 
ներս առողջաբանական հարցերու հետ առնչուող որեւէ 
երեւոյթի մասին:

Ակնյայտ է, որ սովորական պայմաններուն մեր եկեղեցւոյ 
որոշ ծեսեր կը պարունակեն փոխազդեցութիւն: Առայժմ 
մենք Մեծ պահքի շրջանին ենք, ուր այս փոխազդեցիկ 

ծիսակատարութիւնները, ինչպէս խաղաղութեան 
համբոյրը, Սուրբ Հաղորդութիւնն ու Աւետարան 
համբուրելը Սուրբ Պատարագի կարգէն մաս չեն կազմեր: 
Այնուամենայնիւ, երբ մօտենանք Ծաղկազարդին, Թեմը 
կը տրամադրէ լրացուցիչ ուղեցոյցներ, թէ ինչպէս պետք է 
կատարել կրօնական այս արարողութիւնները:

Եկեղեցի հաճախելու հարցը հասարակութեան 
կողմէն յատուկ ուշադրութիւն կը պահանջէ: Այս պահին 
հաւատացեալներուն կը յորդորենք, ըստ սովորականին, 
հաճախել եկեղեցական արարողութիւններուն 
մասնակցելու:

Այսու յարգանօք կը խնդրենք եկեղեցի հաճալելէն զանց 
մնան այն անձերը, որոնք վերջին 14 օրուայ ընթացքին 
վերադարձած են օտարեկրեայ ճանապարհորդութենէ մը: 
Խորհուրդ կու տանք բոլոր անոնց որոնք վերջին շրջանին 
ճանապարհորդեր են՝ նախքան եկեղեցի գալը, սպասեն 
առնուազն 14 օր թեկուզ եւ անոնք հարբուխի նման 
ախտանիշներ չունին:

Յաւելուածաբար, խորհուրդ կու տանք եկեղեցի 
հաճախելէն զանց մնայ իւրաքանչիւր անձ, որ 
հարբուխի նման ախտանիշներ ունի: Մեր առաջնահերթ 
մտահոգութիւնն է խնայել մեր համայնքներու թոյլ 
պաշտպանողականութիւն ունեցող անդամերը, որոնց 
համար պսակաձեւ ժահր (Coronavirus)-ը լուրջ վտանգ կը 
ներկայացնէ:

Մենք այս ուղեցոյցը կ’առաջարկենք ըստ 
պատշաճի քննարկելէ ետք դաշնային եւ 
մարզային իշխանութիւններուն կողմէն տրուած 
առաջարկութիւնները:

Կրկին անգամ, մեր Թեմը շատ լուրջ կը վերաբերուի 
այս իրավիճակի հետ, ինչպէս նաեւ կը պարտաուորուի 
պատշաճօրէն օգնել հոգեւոր հովիւներուն, 
ծխականներուն եւ մարդոց վերահասու ըլլալով իրենց 
հոգեւոր ու ֆիզիքական մտահոգութիւններուն:

Այս նպատակով կը խորհրդակցինք բժշկական 
մարմիններու և մեր եկեղեցւոյ աստուածաբանական եւ 
դաստիարակչական մարմններուն հետ:

Մեր առաջին պարտականութիւնն է, ինչպէս և 
ամէն ինչի մէջ, աղօթքի միջոցով առաջնորդուիլ: 
Եկեք աղօթենք, որպես եկեղեցի, որ մեր Տիրոջ 
ողորմածութեամբ ընգրկուին հիւանդներն ու անապահով 
անձերը, յանձնուած խեղճ հոգիներ ունեցողները եւ 
խիզախ մարդիկ, որոնք կը ծառայեն տառապեալներուն 
ինպէս նաեւ ուսումնասիրութիւններ կը կատարեն բուժում 
գտնելու համար:

Աղօթք կը բարձրացնենք առ Ամենակարող Աստուած 
շարունակելու առաջնորդել, պաշտպանել և զօրացնել 
մեր ժողովրդին, այժմ և յաւիտեանս յաւիտենից:

12 մարտ 2020 թ:

ԳԱՆԱՏԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ

ՈՒՂԵՐՁԸ ՊՍԱԿԱՁԵՒ ԺԱՀՐ

(CORONAVIRUS)-Ի ԿԱՊԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ
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Dear Faithful:
We greet you during this sacred period of Great 

Lent: our spiritual journey towards the great feast of 
our Lord’s holy resurrection.

We are reaching out to the public on the situation 
regarding the Coronavirus. We want you to know 
that the Diocese regards it as a serious situation, 
which demands our attention as a church. We are 
following the information provided by public sources 
closely with the goal of helping our parishes to keep 
members safe and to manage risks prudently.

In consultation with experts in the health field, 
the Diocese has issued a directive to our clergy, which 
includes a list of recommendations to be implemented 
by our local parishes. The directive offers relevant 
guidance on (1) the question of church attendance; 
(2) the rituals and practices of religious services; (3) 
fellowship and food; and (4) general precautions and 
resources.

Based on these guidelines, the public will be 
noticing changes in the routine activities of our 
churches. Cleanliness has always played an important 
role in the ritual and practice of the church; but in 
the present situation our parishes will redouble their 
usual promotion of good hygiene at every level of 
parish life.

Obviously, under ordinary circumstances certain 
rituals of our church involve personal interaction. 
For the time being, we find ourselves in the season of 
Great Lent, when these interactive rituals-including 
the Kiss of Peace, Holy Communion, and kissing the 
Gospel-are not an active part of the liturgy. However, 
as we approach Palm Sunday, the Diocese will issue 
additional guidelines on how to conduct these 

religious practices.
The question of church attendance requires 

special consideration from the public. At this time, 
we encourage the faithful to attend church services 
and activities as usual.

However, we respectfully ask that people do not 
attend church if they have returned from international 
trips within the past 14 days. We strongly advise 
anyone who has traveled to wait to complete at 
least 14 days without cold/flu-like symptoms before 
attending church, whether or not they are currently 
exhibiting symptoms.

Additionally, we strongly recommend that anyone 
who currently exhibits symptoms of cold or flu 
should not attend church. Our pre-eminent concern 
is to spare vulnerable people in our communities for 
whom the coronavirus poses a more serious risk.

We offer these guidelines after due deliberation 
on the recommendations issued by the federal and 
provincial authorities.

Again, our Diocese takes this situation very 
seriously, and is committed to helping guide our 
pastors, parishes, and people in a rational way, 
informed by both physical and spiritual concerns. 
To this end, we are seeking counsel from medical 
authorities and from the profound teaching authority 
of our church.

Our first duty, as in all things, is to seek guidance 
through prayer. Let us pray as a church for our Lord’s 
mercy on the sick and vulnerable; on those poor souls 
who have succumbed; and on the brave people who 
are ministering to the afflicted, and doing research to 
find a treatment.

And in offering this prayer, we ask our healing 
Lord to continue to guide, protect, and fortify our 
people, now and always.

March 12, 2020

A PASTORAL MESSAGE ON THE DIOCESE’S 
RESPONSE TO THE CORONAVIRUS (COVID-19)
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UN MESSAGE PASTORAL SUR LA RÉPONSE DU 
DIOCÈSE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Chers fidèles :
Nous vous saluons en cette période sacrée du 

Grand Carême : notre voyage spirituel vers la grande 
fête de la Sainte Résurrection de notre Seigneur.

Nous nous adressons au public sur la situation 
concernant le Coronavirus. Nous voulons que vous 
sachiez que le Diocèse la considère comme une 
situation grave, qui requiert notre attention en tant 
qu’Église. Nous suivons de près les informations 
fournies par les sources publiques dans le but d’aider 
nos paroisses à assurer la sécurité de leurs membres 
et à gérer les risques avec prudence.

En consultation avec des experts dans le domaine 
de la santé, le Diocèse a publié une directive à 
l’intention de notre clergé, qui comprend une liste de 
recommandations à mettre en œuvre par nos paroisses 
locales. La directive offre des conseils pertinents sur 
(1) la question de la fréquentation de l’église ; (2) les 
rituels et les pratiques des services religieux ; (3) la 
communion et la nourriture ; et (4) les précautions 
générales et les ressources.

Sur la base de ces directives, le public remarquera 
des changements dans les activités de routine de nos 
églises. La propreté a toujours joué un rôle important 
dans le rituel et la pratique de l’église ; mais dans la 
situation actuelle, nos paroisses vont redoubler leur 
promotion habituelle d’une bonne hygiène à tous les 
niveaux de la vie paroissiale.

Il est évident que dans des circonstances ordinaires, 
certains rituels de notre Église impliquent une 
interaction personnelle. Pour l’instant, nous nous 
trouvons dans la période du Grand Carême, où ces 
rituels interactifs – y compris le Baiser de la paix, 
la Sainte Communion et le Baiser de l’Évangile – ne 
font pas partie intégrante de la liturgie. Toutefois, 

à l’approche du Dimanche des Rameaux, le Diocèse 
publiera des directives supplémentaires sur la 
manière de mener ces pratiques religieuses.

La question de la fréquentation des églises requiert 
une attention particulière de la part du public. Pour 
l’instant, nous encourageons les fidèles à assister aux 
services et aux activités de l’église comme d’habitude.

Toutefois, nous demandons respectueusement aux 
personnes qui reviennent de voyages internationaux 
au cours des 14 derniers jours de ne pas aller à l’église. 
Nous conseillons vivement à toute personne qui a 
voyagé d’attendre au moins 14 jours sans symptômes 
de rhume ou de grippe avant de se rendre à l’église, 
qu’elle présente ou non des symptômes.

En outre, nous recommandons vivement à toute 
personne qui présente actuellement des symptômes 
de rhume ou de grippe de ne pas se rendre à l’église. 
Notre préoccupation première est d’épargner les 
personnes vulnérables de nos communautés pour 
lesquelles le coronavirus représente un risque plus 
grave.

Nous proposons ces lignes directrices après avoir 
dûment pris connaissance des recommandations 
émises par les autorités fédérales et provinciales. 
Toutefois, en tant qu’agents de l’Église dans ces 
circonstances, nos pasteurs doivent être attentifs aux 
besoins spirituels et sacramentels de leurs paroissiens 
et doivent rechercher activement, contacter et 
programmer des visites avec toute personne qui, 
conformément aux préoccupations ci-dessus, se tient 
à l’écart de la fréquentation de l’église.

Notre Diocèse prend cette situation très au sérieux, 
et s’engage à aider à guider nos pasteurs, nos paroisses 
et les gens de manière rationnelle, en tenant compte 
des préoccupations tant physiques que spirituelles. 
À cette fin, nous demandons conseil aux autorités 
médicales et à la profonde autorité pédagogique de 
notre Église.

Notre premier devoir, comme en toute chose, 
est de chercher à nous guider par la prière. Prions 
en tant qu’Église pour que le Seigneur ait pitié des 
malades et des personnes vulnérables, des pauvres 
âmes qui ont succombé et des personnes courageuses 
qui s’occupent des malades et font des recherches 
pour trouver un traitement.

Et en offrant cette prière, nous demandons à notre 
Seigneur guérisseur de continuer à guider, protéger 
et fortifier notre peuple, maintenant et toujours.

12 mars 2020
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ԴՌՆԲԱՑԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ծաղկազարդի Կիրակի, 05 Ապրիլ 2020-ին, 
Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ, Գերշ. Տ. 
Աբգար եպիսկոպոս Յովակիմեանի հանդիսապետութեամբ, 
իրեն առընթերակայ ունենալով՝ Մոնթրէալի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ հոգեւոր 

հովիւ Արժ. Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեանն ու Արժ. 
Տ. Գէորգ քահանայ Աբեանը, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ տեղի 
ունեցաւ Դռնբացէքի արարողութիւնը:

OPENING OF THE DOOR SERVICE

On April 5, 2020, on Palm Sunday, His Grace 
Bishop Abgar Hovakimyan, the Primate of the 
Armenian Diocese of Canada, assisted by Rev. Fr. 
David Margaryan, Parish Priest, and Rev. Fr. Gevorg 
Abyan, conducted the Opening of the Door Service 
at St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 
of Montreal.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES PORTES

Le 5 avril 2020, le jour du Dimanche des Rameaux, 
Son Excellence l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat 
du Diocèse arménien du Canada, assisté par le 
Révérend Père David Margaryan, Curé de la Paroisse 
et du Révérend Père Gevorg Abyan, a célébré la 
cérémonie d’Ouverture des Portes, à la Cathédrale 
Saint Grégoire l’Illuminateur de Montréal. 
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ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Աւագ Հինգշաբթի, 9 Ապրիլ 2020-ին, 
Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ, Գերշ. Տ. 
Աբգար եպս. Յովակիմեանի հանդիսապետութեամբ, իրեն 
առընթերակայ ունենալով՝ Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ հոգեւոր 

հովիւ Արժ. Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեանը, Արժ. 
Տ. Կոմիտաս քահանայ Միրզախանեանն ու Արժ. Տ. 
Գէորգ քահանայ Աբեանը, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ տեղի 
ունեցաւ Ոտնլուայի խորհրդաւոր արարողութիւնը:

WASHING OF THE FEET

On April 9, 2020, on Maundy Thursday, His 
Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, assisted 
by Rev. Fr. David Margaryan, Rev. Fr. Komitas 
Mirzakhanyan, and Rev. Fr. Gevorg Abyan, 
conducted the Washing of the Feet rite at St. Gregory 
the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal.

LAVEMENT DES PIEDS

Le 9 avril 2020, le Jeudi saint, Msg. Abgar 
Hovakimyan, Primat, assisté par le Révérend 
Père David Margarian, le Révérend Père Komitas 
Mirzakhanyan, et le Révérend Père Gevorg Abyan a 
célébré le rite de lavement des pieds à la Cathédrale 
Arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur de 
Montréal.



Թեմական Տարեգիրք 2019-2020Diocesan Yearbook 2019-2020 Annuaire diocésain 2019-2020

141

ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ

Աւագ Ուրբաթ, 10 Ապրիլ 2020-ին, Գանատահայոց 
Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ, Գերշ. Տ. Աբգար 
եպիսկոպոս Յովակիմեանի հանդիսապետութեամբ, իրեն 
առընթերակայ ունենալով՝ Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ հոգեւոր 

հովիւ Արժ. Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեանը, Արժ. Տ. 
Կոմիտաս քահանայ Միրզախանեանն ու Արժ. Տ. Գէորգ 
քահանայ Աբեանը, Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Թաղման 
Կարգի արարողութիւնը:

GOOD FRIDAY

On April 10, 2020, on Good Friday, His Grace 
Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, assisted by Rev. 
Fr. David Margaryan, Parish Priest of St. Gregory 
the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, 
Rev. Fr. Komitas Mirzakhanyan, and Rev. Fr. Gevorg 
Abyan, conducted the Good Friday Service at St. the 
diocesan Cathedral.

VENDREDI SAINT

Le 10 avril 2020, Le jour de Vendredi Saint, Msg.  
Abgar Hovakimyan, Primat, assisté par le Révérend 
Père David Margarian, Curé de la Paroisse, le 
Révérend Père Komitas Mirzakhanyan, et le 
Révérend Père Gevorg Abyan a célébré la cérémonie 
de Vendredi Saint à la Cathédrale Arménienne Saint 
Grégoire L’illuminateur de Montréal.
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ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ ՊԱՏԱՐԱԳ

12 Ապրիլ 2020-ին, Տեառն Մերոյ Յիսուս Քրիստոսի 
հրաշափառ Յարութեան տօնի առիթով՝ Մոնթրէալի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ 
Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցեց Գանատահայոց 
Թեմի բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպիսկոպոս 

Յովակիմեանը, իրեն առընթերակայ ունենալով՝ 
Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգեւոր 
հովիւ Արժ. Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեանն ու Արժ. Տ. 
Գէորգ քահանայ Աբեանը:

EASTER LITURGY

On April 12, 2020, on the Feast of the Holy 
Resurrection of our Lord Jesus Christ, His Grace 
Bishop Abgar Hovakimyan, the Primate of the 
Armenian Diocese of Canada, assisted by Rev. Fr. 
David Margaryan, Parish Priest, and Rev. Fr. Gevorg 
Abyan, celebrated Easter Liturgy at St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal.

MESSE DE PÂQUES

Le dimanche 12 avril 2020, le jour de la fête de 
la Sainte Résurrection de notre Seigneur Jésus-
Christ, Msg. Abgar Hovakimyan, Primat, assisté 
par le Révérend Père David Margaryan, Curé de la 
Paroisse, et le Révérend Père Gevorg Abyan, a célébré 
la Messe de Pâques à la Cathédrale arménienne 
Saint-Grégoire-l‘Illuminateur de Montréal.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 105-ՐԴ ԱՄԵԱԿԸ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն ամբողջ աշխարհի 
հայկական եկեղեցիներէն խնդրած է լռութեան պահ 
պահպանել, ապա հնչեցնել եկեղեցիներու զանգերը` 
ի յիշատակ Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ 
Նահատակներու տօնին:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 23-ին, երեկոյեան ժամը 
9-ին, կը խնդրուի հաւատաւոր հայորդիներէն, իրենց 
տուներու լոյսերն անջատել ու մոմ վառել՝ ի յիշատակ 
Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներուն: 
Զուգահեռաբար, հայկական եկեղեցիներու զանգերը կը 
հնչեցուին երեք վարկեան տեւողութեամբ: 

Ուրբաթ, Ապրիլ 24-ին (տօնի օրը), ժամը 12-
ին, հաւատացեալներէն կը խնդրուի մէկ վարկեան 
լռութիւն պահպանել` ի յիշատակ Ցեղասպանութեան 

Նահատակներուն, որմէ ետք կրկին երեք վարկեան 
տեւողութեամբ կը հնչեցուին եկեղեցւոյ զանգերը:

Ծուխերու ու ժողովուրդի այս արարողութիւններու 
իրագործումը կը կատարուի ըստ անոնց տեղական 
ժամանակին:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ-ի 
տնօրինութեամբ խնդրուած է Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 
բոլոր թեմերէն, այս տեղեկատուութիւնը փոխանցել իրենց 
ծուխերուն, նկատի առնելով, որ ներկայ իրավիճակը 
կարող է թոյլ չի տայ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ կատարելու 
բոլոր արարողութիւնները:

Գանատահայոց Թեմէն ներս, տօնի օրն 
արարողութիւնները կը կատարուին ըստ պատշաճի, 
սակայն, համաճարակի սահմանափակումներու 
համաձայն՝ առանց հասարակութեան ֆիզիքական 
ներկայութեան:

Ստորեւ կը գտնէք Հայոց Ցեղասպանութեան 
Սուրբ Նահատակներու տօնին նուիրուած աղօթքը, որ 
հաւանաբար կը ցանականյիք այս առիթով աղօթել՝ 

Պսակիչ սրբոց Քրիստոս, որ պսակես 

զսուրբս քո եւ առնես զկամս երկիւղածաց 

քոց եւ նայիս սիրով եւ քաղցրութեամբ 

յարարածս քո, լո’ւր մեզ յերկնից ի 

սրբութենէ քումմէ բարեխօսութեամբ սուրբ 

Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն 

սրբոց քոց, եւ մանաւանդ ամենայն սրբոց 

նահատակացն որք կատարեցան յընթացս 

մեզ եղեռնի վասն հաւատոյ եւ վասն 

հայրենեաց, որոց այսօր է յիշատակ:

Լո’ւր մեզ, Տէ’ր, եւ ողորմեա’. ներեա’, 

քաւեա’ եւ թո’ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա’ 

գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր 

եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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105E ANNIVERSAIRE DU
GÉNOCIDE ARMÉNIEN

The Mother See of Holy Etchmiadzin has asked 
Armenian churches around the world to observe 
moments of silence, followed by sustained bell-
ringing, in observance of the Feast of the Holy 
Martyrs of the Armenian Genocide.

On Thursday, April 23, at 9 p.m., the faithful 
are asked to dim the lights in their homes and 
light candles in memory of the Holy Martyrs of the 
Genocide. Simultaneously, bells will toll in local 
Armenian churches for the three minutes.

On Friday, April 24, at noon, the faithful are 
asked to observe one minute of silence in memory of 
the Genocide Martyrs. After that period, church bells 
will toll again for three minutes.

Parishes and people should make these observances 
according to their respective local time zones.

His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch 
and Catholicos of All Armenians, has instructed all 
Armenian Church dioceses to convey this information 
to their people, with the understanding that current 
circumstances may not permit every church to carry 
out all the measures.

In the Armenian Diocese of Canada, local parishes 
will conduct services on the feast day, but these will 
be closed to the public, per the pandemic restrictions. 
St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 
of Montreal will stream the Divine Liturgy on the 
morning of Friday, April 24, at 10:30 am, over the 
cathedral’s Facebook page.

Below is the prayer for the Feast of the Holy 
Martyrs of the Armenian Genocide, which people 
may wish to recite on this occasion:

Christ our God, you crown your saints with 
triumph and you do the will of all who fear you, 
looking after your creatures with love and kindness.

Hear us from your holy and heavenly realm by 
the intercession of the Holy Mother of God and by 
the prayers of all your saints, especially the Holy 
Martyrs who gave their lives during the Armenian 
Genocide for faith and for the homeland, whom we 
commemorate today.

Hear us Lord, and show us your mercy. Forgive, 
redeem and pardon our sins. Make us worthy 
thankfully to glorify you with the Father and with 
the Holy Spirit.

Now and always unto the ages of ages. Amen.

105TH ANNIVERSARY OF THE 
ARMENIAN GENOCIDE

Le Saint-Siège d’Etchmiadzine a demandé aux 
Églises arméniennes du monde entier d’observer des 
moments de silence, suivis de sonneries de cloches 
prolongées, a l’occasion de la fête des Saints Martyrs 
du Génocide arménien.

Le jeudi 23 avril à 21 heures, les fidèles sont 
invités à tamiser les lumières de leurs maisons et à 
allumer des bougies en mémoire des Saints Martyrs 
du Génocide. Simultanément, les cloches sonneront 
dans les Églises arméniennes locales pendant trois 
minutes.

Le vendredi 24 avril, à midi, les fidèles sont invités 
à observer une minute de silence à la mémoire des 
Martyrs du génocide. Après cette période, les cloches 
des Églises sonneront à nouveau pendant trois 
minutes.

Les Paroisses et les fidèles devraient faire ces 
observances selon leurs fuseaux horaires locaux 
respectifs.

Sa Sainteté Karekin II, le Patriarche Suprême 
et Catholicos de tous les Arméniens, a chargé tous 
les Diocèses de l’Église arménienne de transmettre 
cette information aux fidèles, entendu que les 
circonstances actuelles ne permettent pas à chaque 
Église de réaliser toutes les mesures.

Au Diocese arménien du Canada, les Paroisses 
locales offriront des services le jour de la fête, 
mais à porte fermée au public, conformément aux 
restrictions pandémiques.

Vous trouverez ci-dessous la prière pour la fête des 
Saints Martyrs du Génocide arménien, que les fidèles 
voudront peut-être réciter à cette occasion.

En prévision de la célébration, demain, de la Fête 
des Saints Martyrs du Génocide arménien, voici la 
prière pour l’intercession de nos Saints Martyrs du 
Génocide, en français.

Christ notre Seigneur, Tu couronnes tes Saints de 
triomphe et Tu réalises la volonté de tous ceux qui te 
craignent, prenant soin de Tes enfants avec amour et 
tendresse.

Écoute-nous de ton Saint Royaume des cieux par 
l’intercession de la Bienheureuse Mère de Dieu et par 
les prières de tous tes Saints, en particulier les Saints 
Martyrs qui ont donné leur vie pendant le Génocide 
arménien pour la foi et pour la patrie, dont nous 
commémorons aujourd’hui.

Écoute-nous, Seigneur, et montre-nous ta 
miséricorde. Gracie-nous, sauve et pardonne nos 
péchés. Rends-nous dignes de te glorifier auprès du 
Père et du Saint-Esprit.

Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐԲ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

24 Ապրիլ, 2020-ին, Հայոց Ցեղասպանութեան 

Սուրբ Նահատակներու յիշատակութեան օրը, 

Գանատահայոց Առաջնորդ Աբգար եպս. Յովակիմեանի 

հանդիսապետութեամբ, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ 

մատուցեց Արժ. Տ. Դաւիթ քհնյ. Մարգարեանը, 

առընթերկայ պատարագակից ունենալով Արժ. Տ. Գէորգ 

քհնյ. Աբեանը: Յաւարտ Սբ. Պատարագի, Սրբազան 

Հայրն ու հոգեւոր հայրերը, ծաղկեպսակի զետեղման 

արարողութիւն կատարեցին՝ Լաւալի մէջ Հայոց 

Ցեղասպանութեան յուշարձանի դիմաց:

THE FEAST OF THE HOLY MARTYRS
OF THE ARMENIAN GENOCIDE

On April 24, 2020, the Feast of the Holy Martyrs of 
the Armenian Genocide, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, presided over Divine Liturgy celebrated 
by Rev. Fr. David Margaryan, assisted by Rev. Fr. 
Gevorg Abyan. After the Liturgy, Bishop Hovakimyan 
accopmanied by the clergymen laid a wreath at the 
Armenian Genocide Monument in Laval.

LA FÊTE DES SAINTS MARTYRS
DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Le 24 avril 2020, le jour de la Fête des Saints 
Martyrs du Génocide arménien, Msg. Abgar 
Hovakimyan, Primat, a présidé la Liturgie Divine, 
célébrée par le Rév. Père David Margaryan, assisté 
du Rév. Père Gevorg Abyan. Après la Liturgie, Msg. 
Hovakimyan, accompagné par le clergé a déposé une 
couronne au Monument du Génocide arménien.
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ԳԵՐՇ. Տ. ԱԲԳԱՐ ԵՊՍ. ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆԻ ԱՅՑՆ ԱԼՊԵՐԹԱՅԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՔՐԻ ՑԵՂԻՆ

Յունիս 24-27, 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի 

Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, 

ընկերակցութեամբ դիւանապետ Տիար Լեւոն 

Իսախանեանի, ցեղապետ Ռեյնհարդ Ռօանի 

հրաւէրով, այցելեց Ալպերթայի (Cree-Smallboy) 

ճամբարը, ճանչնալու Տեղաբնիկ Ազգերու աւանդական 

տարածքային պատկանելիութիւնը (այն ազգերը, որոնց 

համար Գանատան վաղեմի հայրենիք է, ուր եւ յետագային 

հաստատուեր են նաեւ հայերը), Գանատահայութեան՝ 

Գանատայի մէջ ապրելու առիթն ընծայելու համար 

երախտագիտութիւն յայտնելու, ինչպէս նաեւ ներկայ 

գտնուելու Արեւի Պար աւանդական արարողութեանը: 

Այցի կազմակերպման օգտակար եղաւ Զորթեան 

ընտանիքը:

Դար մը առաջ, Հայոց Ցեղասպանութենէն մազապուրծ 

Զորթեան ընտանիքի միակ Փրկուածը, ժամանեց 

Հիւսիսային Ամերիկա եւ Զորթեաններու արիւնը 

միաձուլուեցաւ՝ Քրի լեռներն ապրող բնիկ ժողովուրդի 

հետ:

Զորթեան ընտանիքի անդամներուն մէկ մասը 

Գալիֆորնիա կ’ապրին, իսկ միւս մասը այժմ Ալպերթայի 

Ռոքի լեռներու Քրի ազգաբնակչութենէն մաս կը կազմեն, 

պահպանելով անոնց ժառանգութիւնը եւ մեծարելով այս 

ժողովուրդներուն գոյատեւումն ու մշակոյթը:
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BISHOP HOVAKIMYAN VISITED THE MOUNTAIN 
CREE IN ALBERTA

On June 24-27, 2020, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, accompanied by Levon 
Isakhanyan, Chancellor, on invitation of Chief 
Reinhart Roan, paid a visit to the Mountain Cree-
Smallboy Camp in Alberta, to acknowledge the 
traditional territory of the First Nations for whom 
Canada has been the home before the arrival of 
Armenians, to express gratitude for the opportunity 
given to the Canadian Armenians to live in Canada, 
and to attend the traditional Sun Dance Ceremony. 
The visit was facilitated by the Zorthian family.

A century ago, the only survivor of the Armenian 
Genocide from the Zorthian family arrived to North 
America and the Zorthian blood line was eventually 
integrated into the Mountain Cree.

The Zorthian family, some that are living in 
California and some that are now Cree, a tribe of 
original peoples living in the Rocky Mountains of 
Alberta, treasure their heritage and celebrate the 
survival and culture of these peoples.

L’ÉVÊQUE HOVAKIMYAN A VISITÉ LES CRIS 
MONTAGNARDS EN ALBERTA

Du 24 au 27 juin 2020, Son Excellence l’Évêque 
Abgar Hovakimyan, Primat, accompagné de Levon 
Isakhanyan, chancelier, à l’invitation du chef Reinhart 
Roan, a effectué une visite au camp Small Boy des 
Cris Montagnards en Alberta, pour reconnaître le 
territoire traditionnel des Premières Nations pour 
lesquelles Canada était le foyer avant l’arrivée des 
Arméniens. L’Évêque Hovakimyan a exprimé sa 
gratitude pour l’occasion donnée aux Arméniens 
de vivre au Canada et a assisté à la traditionnelle 
cérémonie culturelle de danse du soleil. La visite a 
été organisée par la famille Zorthian.

Il y a un siècle, le seul survivant du génocide 
arménien de la famille Zorthian est arrivé en 
Amérique du Nord et la lignée Zorthian a finalement 
été intégrée aux Cris Montagnards.

La famille Zorthian, certains vivant en Californie 
et certains qui sont à présent des Cris, une tribu 
des peuples autochtones, originaire des montagnes 
Rocheuses de l’Alberta, chérit son patrimoine et 
célèbre la survie et la culture de ces deux peuples.
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ՏՕՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ՝ ՎԱՐԴԱՎԱՌ

19 Յուլիս 2020-ին, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
Այլակերպութեան տօնի առիթով, Մոնթրէալի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. Առաջնորդարանիստ 
եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ եւ անմահ Պատարագ մատուցեց եւ 
քարոզեց Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ 

Գերշ. Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեանը:
երեխաներն իրենց ընտանիքներով, իրար վրայ ջուր 

ցօղելով եւ զուարճալի խաղերով խանդավառ օր մը 
ունեցան:

TRANSFIGURATION OF OUR LORD JESUS CHRIST

On July 19, 2020, the Feast of Transfiguration 
of Our Lord Jesus Christ, after the Divine Liturgy 
celebrated by His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, at St. Gregory the Illuminator Armenian 
Cathedral of Montreal, kids and parents played 
gathered to play water games known as Vardavar 
Water Festival.

TRANSFIGURATION DE NOTRE SEIGNEUR

Le 19 juillet 2020, fête de la Transfiguration de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, après la liturgie célébrée 
par Msg. Abgar Hovakimyan, Primat, à la Cathédrale 
arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur de 
Montréal. la liturgie, les enfants et les parents ont 
joué à des jeux d’eau connus sous le nom de Festival 
de l’eau de Vardavar.
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ՊԵՅՐՈՒԹԻ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

5 Օգոստոս 2020 թ.

Խոր ցաւով եւ կսկիծով երեկ տեղեկացանք Լիբանանի 

մայրաքաղաք՝ Պեյրութի մէջ պատահած ուժեղ պայթումի 

մասին, որը տեղի ունեցաւ Երեքշաբթի 4 Օգոսոտս 

2020-ին, եւ խլեց աւելի քան հարիւր մարդու կեանք, 

իր հետին ձգելով հսկայական վնասներ եւ ահռելի 

աւերածութիւններ:

Այս ողբերգական պահին՝ Լիբանանի ժողովուրդը, 

ինչպէս նաեւ Հայ համայնքը կարիքն ունին մեր 

աղօթքներուն եւ աջակցութեանը:

Ի պատասխան աղետալի պայթումի հետեւանքով 

առաջացած մարդկային ճգնաժամին՝ Գանատահայոց 

Թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Տէր Աբգար եպս. 

Յովակիմեանը հրաւիրեց սիրելի մեր քոյրերն ու 

եղբայրներն ի Քրիստոս աղօթելու անմեղ զոհերու 

հոգիներու հանգստութեան եւ վիրաւորներու շուտափոյթ 

ապաքինման համար:

Կը խնդրուի նկատի առնել, որ այս Կիրակի 9 

Օգոստոս 2020-ին, Գանատայի բոլոր Հայ Առաքելական 

եկեղեցիներուն մէջ յատուկ աղօթքներ պիտի մատուցուին 

առ Բարձրեալ Աստուած եւ հոգեհանգստեան 

արարողութիւններ տեղի պիտի ունենան:

Այս առիթով, Թեմը հիմնադրեց Պեյրութի Օգնութեան 

հիմնադրամը: Իւրաքանչիւր անձ կարող է իր սրտաբուխ 

նուիրատուութիւնը կատարել Թեմին կամ տեղի ծուխին: 

Նուիրատուութիւնները կը փոխանցուին անմեղ զոհերու 

ընտանիքներուն՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի միջոցով:

Թող Աստուած իր օրհնութեան ներքոյ պահէ ու 

պահպանէ Լիբանանն այսօր եւ յաւիտեան: Ամէն:

THE BEIRUT EXPLOSION
RELIEF FUND

August 5, 2020
It is with deep pain and sorrow that we learned 

yesterday about the massive explosion that shook 
Lebanon’s capital Beirut on Tuesday, August 4, 
2020, which took away lives of more than a hundred 
individuals, caused immense casualties and 
devastation.

In this challenging time, the people of Lebanon, as 
well as the Armenian Community need our prayers 
and support.

To respond to the ongoing humanitarian crisis 
caused by the explosion, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, the Primate, invites our beloved 
brothers and sisters in Christ to pray for the repose 
of souls of innocent victims and for a speedy recovery 
of injured.

Please consider partaking in the special Prayer 
and Requiem Service to be held on this Sunday, 
August the 9th, 2020, in all the Armenian Apostolic 
Churches of Canada.

On this occasion, the Diocese established the 
Beirut Explosion Relief Fund. Everyone is invited 
to make heartfelt donations to the Diocese or to the 
local Parish. The donations will be directed to the 
families of innocent victims through the Mother See 
of Holy Etchmiadzin.

May Our Lord keep Lebanon under His Divine 
gaze today and forever. Amen!

LE FONDS D’AIDE AUX SINISTRÉS
DE L’EXPLOSION DE BEYROUTH

5 août 2020
C’est avec une profonde douleur et une immense 

tristesse que nous avons appris hier, le mardi 4 août 
2020, l’explosion massive qui a secoué la Capitale 
libanaise, Beyrouth, emportant la vie de plus 
d’une centaine de personnes, et causant des pertes 
considérables et dévastatrices.

En cette période difficile, le peuple libanais, ainsi 
que la communauté arménienne ont besoin de nos 
prières et de notre soutien.

Pour répondre à la crise humanitaire en cours, 
causée par l’explosion, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, le Primat, invite nos frères et sœurs 
bien-aimés en Christ à prier pour le repos des âmes des 
victimes innocentes et pour le prompt rétablissement 
des blessés.

Veuillez envisager de participer au service spécial 
de prière et de requiem qui aura lieu ce dimanche 
le 9 août 2020 dans toutes les Églises apostoliques 
arméniennes du Canada.

A cette occasion, le Diocèse a créé le fonds d’aide 
aux sinistrés de l’explosion de Beyrouth. Vous êtes 
tous invités à faire des dons au Diocèse ou à la 
Paroisse locale. Ces dons seront versés aux familles 
des innocentes victimes par le biais du Saint-Siège 
d’Etchmiadzine.

Que Notre Seigneur garde le Liban sous sa 
protection divine aujourd’hui et pour toujours. 
Amen!
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ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ

ՊԵՅՐՈՒԹԻ ՊԱՅԹՈՒՄԻ ԶՈՀԵՐՈՒ ՀՈԳԻՆԵՐՈՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
9 Օգոստոս 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերշ. Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեանը, 
Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. 
Առաջնորդարանիստ եկեղեցւոյ մէջ, նախագահեց 
Պեյրութի պայթումի անմեղ զոհերու հոգիներուն եւ 

վիրաւորներու շուտափոյթ ապաքինմանը նուիրուած 
Սուրբ եւ անմահ Պատարագն ու հոգեհանգստեան 
պաշտօնը: Սուրբ Պատարագը մատուցեց եկեղեցւոյ 
հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր Դաւիթ քահանայ Մարգարեանը:

LITURGY AND REQUIEM SERVICE FOR THE 
BEIRUT EXPLOSION VICTIMS

On August 9, 2020, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, the Primate, presided over the Liturgy 
and special Prayer and Requiem Service for the 
repose of souls of innocent victims and for a speedy 
recovery of injured in the Beirut Explosion, held at 
St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of 
Montreal.

LITURGIE ET SERVICE DE REQUIEM POUR LES 
VICTIMES DE L’EXPLOSION DE BEYROUTH

Le 9 août 2020, Msg. Abgar Hovakimyan, Primat, 
a présidé la Liturgie et le service spécial de prière 
et de requiem pour le repos des âmes des victimes 
innocentes et pour un prompt rétablissement des 
blessés dans l’explosion de Beyrouth, tenue à la 
Cathédrale arménienne Saint-Grégoire l’illuminateur 
de Montréal. 
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ՕԹԹԱՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

23 Օգոստոս 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի 
բարեխնամ Առաջնորդ Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանը, 
Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման տօնի առիթով՝ 
Խաղողօրհնէքի արարողութիւնը կատարեց, Օթթաուայի 
Սուրբ Մեսրոպ Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ մէջ:

Արարողութեանը ներկայ գտնուեցան նաեւ Գանատայի 
մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ 
եւ լիազօր դեսպան ազնուազարմ տիկին Անահիտ 
Յարութիւնեանն ու Հիւպատոս Տիար Արա Մկրտչեանը:

BLESSING OF THE GRAPES IN OTTAWA

On August 23, 2020, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, the Primate, Blessed the Grapes at 
St. Mesrob Armenian Apostolic Church of Ottawa, 
on the occasion of the Feast of the Assumption of 
the Holy Mother of God, attended by H.E. Anahit 
Harutyunyan, Ambassador of Armenia to Canada, 
and Mr. Ara Mkrtchyan, Consul. 

BÉNÉDICTION DES RAISINS À OTTAWA

Le 23 août 2020, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, le Primat, a béni les raisins à l’Église 
apostolique arménienne Saint-Mesrob d’Ottawa, à 
l’occasion de la Fête de l’Assomption de la Sainte Mère 
de Dieu. S.E. Anahit Harutyunyan, ambassadrice 
d’Arménie au Canada, ainsi que M. Ara Mkrtchyan, 
consul, étaient présents à la cérémonie.
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ «ԱՐԵՒ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ

4 Սեպտեմբեր 2020-ին, գլխաւորութեամբ 
Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար 
եպս. Յովակիմեանի ու ուղեկցութեամբ Արժ. Տէր 
Դաւիթ քահանայ Մարգարեանի եւ թեմի յարակից 
մարմին՝ «Հայաստանի Երեխաներու հիմնադրամի» 

վարչական անդամուհիներ Տիկին Հիլտա Թուրշուճույի 
ու Տիկին Թալին Թանաշեանի, այցելութիւն մը տեղի 
ունեցաւ «Արեւ» երիտասարդական բարեգործական 
կազմակերպութեան, բարեսիրական նուիրատուութիւն 
կատարելու:

DONATION TO THE SUN YOUTH
CHARITABLE ORGANIZATION

On September 4, 2020, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, accompanied by Rev. Fr. 
David Margaryan, Mrs. Hilda Tursucu and Mrs. 
Taline Tanashian, executives of the Diocesan 
Children’s Fund For Armenia, visited the Sun Youth 
charitable organization to make a donation and to 
volunteer in preparing the food baskets.

DON A L’ORGANISATION CARITATIVE
« JEUNESSE AU SOLEIL »

Le 4 septembre 2020, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, accompagné du Rév. David Margaryan, 
Mme Hilda Tursucu et Mme Taline Tanashian, 
membres du «Fonds des enfants pour l’Arménie», ont 
rendu visite à l’organisation caritative «Jeunesse au 
Soleil» pour faire un don et faire du bénévolat dans 
la préparation des paniers alimentaires.
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ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻՆ ՏՕՆ

13 Սեպտեմբեր 2020-ին՝ Վերացման Սուրբ Խաչին 
տօնին առթիով, Թորոնթոյի Հայց. Առաքելական 
Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ հանդիսաւոր Ս. 
Պատարագ մատուցեց եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց 
Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Աբգար Եպս. 

Յովակիմեանը, առընթերակայութեամբ Գանատահայոց 
թեմի Փոխառաջնորդ եւ Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. 
Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. քհնյ. 
Զարգարեանին ու հովիւի օգնական Արժ. Տ. Հայարի 
Քհնյ. Թանաշեանին:

EXALTATION OF THE HOLY CROSS

On September 13, 2020, the Feast of the Exaltation 
of the Holy Cross, Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, 
assisted by Rev. Archpriest Zareh Zargarian, Parish 
Priest, and Rev. Fr. Hayari Tanashian, Assistant 
Pastor, celebrated Divine Liturgy and delivered a 
sermon at Holy Trinity Armenian Apostolic Church 
of Toronto. 

EXALTATION DE LA SAINTE CROIX

Le 13 septembre 2020, fête de l’Exaltation de la 
Sainte Croix, Mgr Abgar Hovakimyan, Primat, assisté 
du Révérend Archiprêtre Zareh Zargarian, curé de 
la paroisse, et du Rév. Hayari Tanashian, pasteur 
adjoint, a célébré la liturgie divine et prononcé un 
sermon à l’église apostolique arménienne de la Sainte 
Trinité de Toronto.
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ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ԿՈՉԸ

Սիրելի հաւատացեալ քոյրեր եւ եղբայրներ ի 
Քրիստոս,

Այսօր առաւօտեան, 27 Սեպտեմբեր 2020-ին, 
Ատրպէյճանի զինուած ուժերը, որպէս զինադադարի 
համաձայնութեան բացայայտ խախտում, սանձազերծուած 
լայնածաւալ պատերազմ սկսաւ իրագործել Արցախի 
շփման գիծի ողջ երկայնքով՝ ռմբակոծելով Արցախի 
խաղաղ բնակավայրերը, ներառեալ մայրաքաղաք 
Ստեփանակերտը: Մարտերը տակաւին կը շարունակուին, 
եւ դժբախտաբար, զոհերու պատճառ կը դարնան խաղաղ 
բնակչութեան շրջաններէն ներս:

Գանատահայոց Թեմի Հոգեւորաց դասը, Թեմական 
խորհուրդն ու հաւատաւոր հայորդիներն իրենց 
ամբողջական զօրակցութիւնը կը յայտնեն Հայրենիքին, 
Արցախի Հանրապետութեանը և Հայոց հզօր բանակին, 
ու խոնարհ սրտով կ’աղերսենք, որ Վարագայ Սուրբ Խաչի 
օգնութիւնն ու օրհնութիւնը, ընդմիշտ ուղեկիցն ըլլայ մեր 

խաղաղասէր ազգին:
Մեր յորդորն է Գանատայի մէջ սիրելի մեր 

հաւատաւորներուն, զգոյշ ըլլալ ու սադրանքներու 
չ’ենթարկուիլ: Այսօր, ինչպէս միշտ, մենք պէտք է միասին 
կանգնինք ընդդէմ Ատրպէյճանի կողմէն իրականացուած 
յարձակումներուն:

Այս դժուար պահին, Հայաստանի և Արցախի 
ժողովուրդը մեր աղօթքներուն եւ աջակցութեան կարիքն 
ունին: Գանատայի Հայ Առաքելական եկեղեցիները 
յանձնարարուած են՝ Երեքշաբթի, 29 Սեպտեմբեր 2020-
ին, կէսօրին, աղօթք բարձրացնել առ Ամենակալ Աստուած՝ 
յանուն Հայաստանի ու Արցախի անվտանգութեան եւ 
յաղթանակին:

Թող Ամենահզօր Աստուծոյ օրհնութեան եւ Արարիչի 
Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ մնան Հայաստանն ու 
Արցախը, այսօր եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան, Առաջնորդ

PRIMATE’S APPEAL

September 27, 2020
Beloved Faithful Brothers and Sisters in Christ,
This morning, September the 27th, 2020, 

Azerbaijani armed forces, as a blatant violation 
of the ceasefire agreements, initiated a large-scale 
attack along the entire line of contact, bombing 
peaceful settlements in Artsakh, including the 
capital Stepanakert. The fighting continues and 
unfortunately, there have been victims among the 
civilian population.

The Clergy of the Armenian Diocese of Canada, 
the Diocesan Council, and the faithful express 
their full support to the Motherland, the Republic 
of Artsakh, and the Armenian Armed Forces. We 
beseech the help and blessing of the Holy Cross of 
Varak to be granted upon our peace-loving nation.

We urge our faithful in Canada to be vigilant and 
not succumb to provocations. Today, as always, we 
need to stand together in the face of aggression by 
Azerbaijan.

In this challenging time, the people of Armenia 
and Artsakh need our prayers and support. The 
Armenian Apostolic Churches in Canada have been 
instructed to hold a prayer for safety and victory 
in Armenia and Artsakh, which will take place on 
Tuesday, September the 29th, 2020, at noon. 

May Our Lord keep Armenia and Artsakh under 
His Divine gaze today and forever. Amen!

Bishop Abgar Hovakimyan, Primate

APPEL DU PRIMAT

Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ,
Ce matin, le 27 septembre 2020, les forces armées 

azerbaïdjanaises, en violation flagrante de l’accord 
de cessez-le-feu, ont lancé une attaque à grande 
échelle sur toute la ligne de contact, bombardant 
des peuplements pacifiques en Artsakh, y compris la 
capitale Stepanakert. Les combats se poursuivent et 
malheureusement, ils ont fait des victimes parmi la 
population civile.

Le clergé du Diocèse arménien du Canada, le 
Conseil diocésain et les fidèles, expriment leur plein 
appui à la Mère Patrie, à la République d’Artsakh et 
aux Forces armées arméniennes. Nous implorons que 
l’aide et la bénédiction de la Sainte-Croix de Varak 
soit accordée à notre nation pacifique.

Nous exhortons nos fidèles au Canada à être 
vigilants et à ne pas succomber aux provocations. 
Aujourd’hui, comme toujours, nous devons nous 
tenir unis face à l’agression de l’Azerbaïdjan.

En cette période difficile, les peuples d’Arménie et 
d’Artsakh ont besoin de nos prières et de notre soutien. 
Les Églises apostoliques arméniennes du Canada ont 
reçu l’instruction de tenir une prière pour la sécurité 
et la victoire en Arménie et en Artsakh, qui aura lieu 
le mardi 29 septembre 2020 à midi.

Que Notre Seigneur garde l’Arménie et l’Artsakh 
sous Sa protection divine, maintenant et pour 
toujours. Amen!

L’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat
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ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ ի Քրիստոս,
27 Սեպտեմբեր 2020-ին, Ատրպէյճանի զինուած 

ուժերը, որպէս զինադադարի համաձայնութեան բացայայտ 
խախտում, սանձազերծուած լայնածաւալ պատերազմ 
սկսաւ իրագործել Արցախի շփման գիծի ողջ երկայնքով՝ 
ռմբակոծելով Արցախի խաղաղ բնակավայրերը, 
ներառեալ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը: Մարտերը 
տակաւին կը շարունակուին, եւ դժբախտաբար, զոհերու 
պատճառ կը դարնան խաղաղ բնակչութեան շրջաններէն 
ներս: Այս դժուար պահին, Հայաստանի և Արցախի 
ժողովուրդը մեր աղօթքներուն եւ աջակցութեան կարիքն 
ունին: Առ ի արձագանք՝ Ատրպէյճանի կատարած 
սոսկալի յարձակումներու պատճառով առաջացած 
մարդասիրական ճգնաժամին, Գանատահայոց 
Թեմը հիմնադրեց «Արցախի Մարդասիրական 
Հիմնադրամ»-ը: Բոլորին կը հրաուիրենք Ձեր սրտաբուխ 
նուիրատուութիւնները կատարելու Թեմին, կամ տեղի 
Ծխական Խորհուրդին: Ձեր նուիրատուութիւնները պիտի 
փոխանցուին անմեղ զոհերու ընտանիքներուն:

Թող Ամենահզօր Աստուծոյ օրհնութեան եւ Արարիչի 
Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ մնան Հայաստանն ու 
Արցախը, այսօր եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան, Առաջնորդ

ARTSAKH HUMANITARIAN FUND

September 28, 2020
Beloved Faithful Brothers and Sisters in Christ,
On September the 27th, 2020, Azerbaijani 

armed forces, as a blatant violation of the ceasefire 
agreements, initiated a large-scale attack along the 
entire line of contact, bombing peaceful settlements 
in Artsakh, including the capital Stepanakert. The 
fighting continues and unfortunately, there have 
been victims among the civilian population.

In this challenging time, the people of Armenia 
and Artsakh need our prayers and support.

To respond to the ongoing humanitarian crisis 
caused by the aggression of Azerbaijan, the Diocese 
established the Artsakh Humanitarian Fund. 
Everyone is invited to make heartfelt donations to 
the Diocese or to the local Parish. The donations will 
be directed to the families of innocent victims.

May Our Lord keep Armenia and Artsakh under 
His Divine gaze today and forever. Amen!

Bishop Abgar Hovakimyan, Primate

LE FONDS HUMANITAIRE POUR L’ARTSAKH

28 septembre 2020
Chers Frères et sœurs bien-aimés en Christ,
Le 27 septembre 2020, les forces armées 

azerbaïdjanaises, en violation flagrante de l’accord 
de cessez-le-feu, ont lancé une attaque à grande 
échelle sur toute la ligne de contact, bombardant 
des peuplements pacifiques en Artsakh, y compris la 
capitale Stepanakert. Les combats se poursuivent et 
malheureusement, ils ont fait des victimes parmi la 
population civile.

En cette période difficile, les peuples d’Arménie 
et d’Artsakh ont besoin de nos prières et de notre 
soutien.

Pour répondre à la crise humanitaire actuelle, 
provoquée par l’agression de l’Azerbaïdjan, le Diocèse 
a établi le Fonds humanitaire pour l’Artsakh. Tous 
sont invités à faire des dons de bon cœur au Diocèse 
ou à la paroisse locale. Les dons seront versés aux 
familles de victimes innocentes.

Que Notre Seigneur garde l’Arménie et l’Artsakh 
sous sa protection divine, maintenant et pour 
toujours. Amen!

L’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat
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ԿԷՍ-ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ

Արցախեան պատերազմի օրերուն, Մոնթրէալի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. Առաջնորդարանիստ 
եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցան Հայաստանի եւ Արցախի 
խաղաղութեան նուիրուած կէս-գիշերային խաղաղութեան 
ժամերգութիւններ, Գանատահայոց Թեմի բարեխնամ 

Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանի 
եւ Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. 
Առաջնորդարանիստ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր 
Դաւիթ քահանայ Մարգարեանի աղօթքներով:

MIDNIGHT PEACE VESPERS

Midnight Peace Vespers for the peace in Armenia 
and Artsakh were being held by His Grace Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, and Rev. Fr. David 
Margaryan, Parish Priest of St. Gregory the 
Illuminator Armenian Cathedral of Montreal, at the 
Diocesan Cathedral during the 2020 44-days war in 
Artsakh.

LES VÊPRES DE LA PAIX DE MINUIT

Les vêpres de la paix de minuit pour la paix 
en Arménie et en Artsakh étaient organisées par 
Mgr Abgar Hovakimyan, Primat, et le Rév. David 
Margaryan, curé de la paroisse Saint-Grégoire 
l’Illuminateur de Montréal, dans la cathédrale 
diocésaine pendant la 2020 guerre de 44 jours en 
Artsakh.
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ՄՈՄԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ - ՀՍԿՈՒՄ՝ ԱՂՕԹՔ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՄԱՐ

Հոկտեմբեր 9, 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի 
բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, 
իրեն առընթերակայ ունենալով Մոնթրէալի Սբ. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. Առաջնորդարանիստ եկեղեցւոյ 
հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Դաւիթ քհնյ. Մարգարեանը, 

նախագահեց Մոմավառութիւն-Հսկումի արարողութիւնն 
ու Համաժողովրդական Աղօթքը՝ ի աջակցութիւն Արցախ 
աշխարհի եւ անոր հայրենասէր պաշտպաններուն, որ 
տեղի ունեցաւ Օթթաուայի Սբ. Մեսրոպ Հայց. Առաք. 
եկեղեցւոյ մէջ:

CANDLELIGHT VIGIL - PRAY
FOR ARTSAKH

On October 9, 2020, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, assisted by Rev. Fr. David 
Margaryan, presided over the Candlelight Vigil and 
the Nationwide Prayer in Support of Artsakh and its 
Patriotic Defenders, held at St. Mesrob Armenian 
Church of Ottawa.

VEILLÉE AUX CHANDELLES-PRIÈRE
POUR ARTSAKH À OTTAWA

Le 9 octobre 2020, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovahimyan, Primat, assisté par le Révérend David 
Margaryan, a présidé la veillée aux chandelles 
et la prière nationale en soutien à l’Artsakh et à 
ses défenseurs patriotes, qui a eu lieu à l’Église 
arménienne Saint Mesrob d’Ottawa.
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ՕԹԹԱՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ԽԱՂԱՂ ՑՈՅՑ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

23 Հոկտեմբեր 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի 
բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար եպս. Յովակիմեանը, 
Օնթարիոյ եւ Քէպէք նահանգներու թեմական 
հոգեւորաց դասի՝ու Գանատահայ հաւատաւորներու 
հոծ բազմութեան մը ուղեկցութեամբ մասնակցեցան 

Արցախի դէմ ազրպէյճանա-թուրքական յարձակումները 
դատապարտելու եւ Արցախի Հանրապետութեան 
անկախութիւնը ճանաչելու Օթթաուայի մէջ տեղի 
ունեցած խաղաղ ցոյցին:

PEACEFUL DEMONSTRATION IN OTTAWA
FOR RECOGNITION OF ARTSAKH

On October 23, 2020, Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate, with the Diocesan clergy from Ontario 
and Quebec,  and thousands of faithful Canadian 
Armenians, took part in a peaceful demonstration 
held in Ottawa for the condemnation of the 
Azerbaijani-Turkish aggression against Artsakh and 
the recognition of the independence of Artsakh.

MANIFESTATION PACIFIQUE À OTTAWA
POUR LA RECONNAISSANCE DE L’ARTSAKH

Le 23 octobre 2020, Msg. Abgar Hovakimyan, 
Primat, ainsi que le clergé diocésain de l’Ontario 
et du Québec et des milliers de fidèles arméniens 
canadiens, ont pris part à une manifestation 
pacifique tenue à Ottawa pour la condamnation de 
l’agression azerbaïdjanaise et turque contre l’Artsakh 
et la reconnaissance de l’indépendance d’Artsakh.
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՄԱՐ ՈՒՏԵՍՏԵՂԷՆԻ ՎԱՃԱՌՔ 

Արցախեան պատերազմի օրերուն, Մոնրթէալի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. Առաջնորդարանիստ 
եկեղեցւոյ «Կամար» երիտասարդական միութիւնն 
ու Տիկնաց Յանձնախումբը միասնական ջանքերով 
կազմակերպեցին ուտեստեղէնի վաճառքներ, որուն 

հասոյթը յատկացուեցաւ պատերազմի արդիւնքով 
մարդասիրական օգնութեան կարիքն ունեցող 
ընտանիքներուն:

BAKE SALE FOR ARTSAKH

From the beginning of the war in Artsakh, the 
Women’s Guild and the «Kamar» Youth Association 
of St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 
of Montreal joined efforts to organize bake sales to 
fundraize for the humanitarian needs associated 
with the war. 

VENTE DE PÂTISSERIES POUR L’ARTSAKH

Dès le début de la guerre en Artsakh, la Guilde 
des femmes et l’Association des jeunes «Kamar» de la 
cathédrale arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur 
de Montréal ont uni leurs efforts pour organiser des 
ventes de pâtisseries afin de récolter des fonds pour 
les besoins humanitaires liés à la guerre.
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ԷԿՈՒՄԷՆԻԿ ԱՂՕԹՔ ԱՐՑԱԽԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ 

14 Նոյեմբեր, 2020-ին, Թորոնթոյի Սուրբ 
Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ 
մէջ կատարուեցաւ Խաղաղական եւ Հանգստեան 
Ժամերգութիւն՝ նուիրուած Արցախի եւ Հայաստանի 
Զօրակցութեան եւ Խաղաղութեան:

Ժամերգութեան աւարտին Հոգեհանգստեան պաշտօն 
կատարուեցաւ հայոց բանակի նահատակ հերոսներու 
եւ անմեղ քաղաքացի զոհերու հոգիներուն ի հանգիստ, 
որոնք զոհուեցան Արցախի պատերազմի ընթացքին:

ECUMENICAL PRAYER IN SUPPORT
OF ARTSAKH AND ARMENIA

A Vesper Prayer Service took place at the Holy 
Trinity Armenian Apostolic Church on November 14, 
2020, dedicated to peace in Artsakh and Armenia.

At the end of the session, a requiem service was 
offered to remember the soldiers and citizens who 
lost their lives during the war in Artsakh.

PRIÈRE ŒUCUMÉNIQUE POUR SOUTENIR 
L’ARTSAKH ET L’ARMÉNIE

Un service de Vêpre a eu lieu à l’Église apostolique 
arménienne de la Sainte-Trinité, le 14 novembre 
2020, dédié à la paix en Artsakh/Haut-Karabagh et 
en Arménie.

À la fin de la session, un service de Requiem a été 
offert en mémoire des soldats et citoyens qui avaient 
perdu la vie pendant la guerre en Artsakh.
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ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

Նոյեմբեր 22, 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի 
բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Աբգար 
եպիսկոպոս Յովակիմեանը, իրեն առընթերակայ 
ունենալով բարեշնորհ Ռազմիկ սարկաւագ Պեպեճեանը, 
Սուրբ եւ անմահ Պատարագ մատուցեց Օթթուայի Սուրբ 

Մեսրոպ Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ մէջ: Պատարագի 
աւարտին տեղի ունեցաւ Հոգեհանգստեան պաշտօն 
նուիրուած Արցախի ազատամարտին Հայրենիքի 
պաշտպանութեան համար նահատակուած հերոսներու 
հոգիներուն խաղաղութեանը:

DAY OF REMEMBRANCE

On November 22, 2020, His Grace Bishop 
Abgar Hovakimyan, Primate, assisted by Deacon 
Razmik Bebedjian, celebrated Divine Liturgy in 
St. Mesrob Armenian Church of Ottawa and held 
commemorative service for the Heroes who died 
defending the Homeland in the Artsakh Liberation 
War.

JOUR DU SOUVENIR

Le 22 novembre 2020, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, assisté du diacre Razmik 
Bededjian, a célébré la Divine Liturgie à l’Église 
armenienne Saint Mesrob d’Ottawa et a tenu un 
service commémoratif pour les Héros décédés en 
défendant la Patrie pendant la guerre de libération 
de l’Artsakh.
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ԳԵՐՇ. Տ. ՌԻՉԸՐՏ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԿԱՆՅՈՆԻ,

ԳԵՐՇ. Տ. ՄԻՔԱՅԷԼ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ, ԵՒ

ԳԵՐՇ. Տ. ԱԲԳԱՐ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆԻ 

ԿՈՂՄԷՆ ԿԱՏԱՐԱՈՒԱԾ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Վերջին շաբաթներուն ամբողջ աշխարհը ականատես 
եղաւ անմեղ արեան նախճիրին, Արցախի՝ լեռնային 
Ղարաբաղի հայ բնակչութեան նախնիներու երկրին մէջ:

Իրագործուած բռնութիւնն ու կործանումը, 
յարուցուած տառապանքն ու ցաւը չեն կրնար միջազգային 
հասարակութիւնը, ոչ ալ հաւատաւոր տղամարդիկ եւ 
կանայք անտեսել:

Որպէս հոգեւոր առաջնորդներ, մեր աղօթքը կը 
բարձրացնենք առ Ամենակալ Աստուած խաղաղ արդար 
լուծումի մը համար, միեւնոյն ժամանակ կը ցաւինք 
իրադարձութիւններու ամենավշտալի շրջադարձի 
կապակցութեամբ, որոնցմով կը շարունակուին 
ոտնահարուիլ Արցախցի ժողովուրդին հիմնական 
իրաւունքներն ու ազատութիւնը:

Այնուամենայնիւ, մենք ամուր կանգնած ենք 
այս ողբերգութեան զոհերու կողքին ու լրջօրէն կը 
խրախուսենք իւրաքանչիւր նախաձեռնութիւն, որ 
կը նպաստէ խաղաղութեան եւ արդարութեան: Կը 
ցաւինք տեղի ունեցած ռազմական յարձակումներուն 
եւ դաժան անմարդկային այլ վայրագութիւններուն 
համար, ինչպէս նաեւ քաղաքական գործիչներուն 
կոչ կ’ուղղենք բարեխղճօրէն, բարեացակամութեամբ 
ու պարկեշտութեամբ համագործակցիլ, որպէսզի 
Աստուածատուր անփոխարինելի ազատութիւնները 
ծաղկին եւ վերստին անդորրը վերադառնայ:

Նոյնպէս կը ցանկանանք խրախուսել նաեւ Գանատայի 
կառավարութեան յստակ միջոցներ ձեռնարկելու՝ ի 
նպաստ Արցախցի հայ բնակչութեան պաշտպանութեանը 

եւ ջանքեր գործադրելու՝ գործի դնելով այնպիսի 
համակարգ, որուն միջոցով հայերը կը կարենան 
արժանանալ այդ տարածաշրջանի արդար եւ օրինական 
ինքնորոշման միջոցներուն:

Այս ճգնաժամին խորանալէն առաջ, մենք կը դիմենք 
անոնց որոնք իշխանութեան, պատասխանատուութեան 
եւ ազդու դիրքեր ունին անկեղծ բանակացութիւններ 
վարելու եւ ամբողջ սրտով վճռելու հրադադարի 
ռեժիմը եւ միասնաբար աշխատելու, որպէսզի բոլորը 
կարողանան ապրիլ Տիրոջ օրհնութեամբ՝ խաղաղութեան 
եւ բարգաւաճման մէջ:

Գերաշնորհ Տ. Ռիչըրտ Արքեպիսկոպոս Կանյոն
Ուինիփէկի Արքեպիսկոպոս
Կաթողիկէ Եպիսկոպոսներու Գանատական 

Համաժողովի Նախագահ

Գերաշնորհ Տ. Միքայէլ Եպիսկոպոս Մուրատեան
Առաջնորդ Գանատայի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի 

Հայ Կաթողիկէ Համայնքի

Գերաշնորհ Տ. Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Գանատայի 

Թեմի Առաջնորդ
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JOINT STATEMENT BY MOST REV. RICHARD 
GAGNON, MOST REV. MIKAEL MOURADIAN

AND MOST REV. ABGAR HOVAKIMYAN

November 30, 2020
In recent weeks, the entire world has witnessed the 

regrettable shedding of innocent blood in Artsakh, 
also known as Nagorno-Karabakh, the ancestral 
land of the local Armenian population.

The hardship and violence, destruction and 
pain caused cannot be ignored by the international 
community nor by men and women of faith.

As faith leaders we raise our voices in prayer to 
the Lord for a peaceful just resolution, all the while 
lamenting the most unfortunate turn of events 
whereby peoples’ fundamental rights and freedoms 
continue to be violated in Artsakh.

Furthermore, we stand firmly by the victims of 
this tragedy and earnestly encourage every initiative 
that will promote peace and justice for all. We 
deplore the military attacks and other horrific acts 
of brutality which have taken place, and call upon 
the political leaders to work together conscientiously 
with good will and humility so that the God-given 
and inalienable freedoms will flourish and serenity 
will reign once again.

We also wish to encourage the Government of 
Canada to take concrete measures for the protection 
of the local Armenian population of Artsakh and to 
employ efforts in setting into motion a mechanism 
whereby ethnic Armenians may enjoy the means for 
just and lawful self-determination in that region.

Before this crisis escalates even more, we appeal to 
those who occupy positions of authority, responsibility 
and influence to engage in sincere negotiations and 
resolve wholeheartedly to maintain definitively the 
ceasefire and to work in unison so as to forge a new 
path forward so all can live in peace and prosperity, 
with the Lord’s blessing.

Archbishop Richard Gagnon
Archbishop of Winnipeg
President of the Canadian Conference of Catholic 

Bishops
Bishop Mikael Mouradian
Eparchial Bishop for the Catholic Armenians in 

Canada and the United States
Bishop Abgar Hovakimyan
Primate of the Armenian Holy Apostolic Church 

Canadian Diocese

DÉCLARATION CONJOINTE DE MGR RICHARD 
GAGNON, MGR MIKAEL MOURADIAN

ET MGR ABGAR HOVAKIMYAN

Ces dernières semaines, le monde entier a été 
témoin de la déplorable effusion de sang innocent 
en Artsakh, également connu sous le nom de Haut-
Karabakh, la terre ancestrale de la population 
arménienne locale.

Les épreuves et la violence, la destruction 
et la souffrance ne peuvent être ignorées par la 
communauté internationale ni par les hommes et les 
femmes de foi.

En tant que chefs religieux, nous élevons nos prières 
au Seigneur pour une résolution pacifique, tout en 
regrettant cette tournure d’événements malheureux 
par lesquels les droits et libertés fondamentaux du 
peuple continuent d’être violés en Artsakh.

En outre, nous soutenons fermement les victimes 
de cette tragédie et nous encourageons sincèrement 
toute initiative qui favorisera la justice et la paix 
pour tous. Nous déplorons les attaques militaires et 
autres actes horribles de brutalité qui ont eu lieu, et 
nous appelons les dirigeants politiques à travailler 
ensemble consciencieusement avec bonne volonté et 
humilité afin que les libertés inaliénables et données 
par Dieu s’épanouissent et que la sérénité règne de 
nouveau.

Nous souhaitons également encourager le 
gouvernement du Canada à de prendre des mesures 
concrètes pour assurer la protection de la population 
arménienne locale et à déployer des efforts pour mettre 
en place un mécanisme par lequel les Arméniens 
et Arméniennes de souche puissent bénéficier des 
moyens d’autodétermination dans cette région.

Avant que cette crise ne s’aggrave davantage, nous 
faisons appel à ceux et celles qui occupent des postes 
d’autorité, de responsabilité et d’influence à s’engager 
dans des négociations sincères et de trouver une 
solution sans réserve à pour maintenir définitivement 
le cessez-le-feu et à de travailler à l’unisson pour 
tracer une nouvelle voie afin que tous puissent vivre 
dans la paix et la prospérité, avec la bénédiction du 
Seigneur.

Mgr Richard Gagnon
Archevêque de Winnipeg
Président
Conférence des évêques catholiques du Canada
Mgr Mikael Mouradian
Primat de l’Éparchie des Arméniens catholiques 

du Canada et des Etats-Unis
Mgr Abgar Hovakimyan
Primat du Diocèse canadien de la Sainte église 

apostolique arménienne
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ԼԱՒԱԼԻ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ԵՐԿՈՒ ԽՈՐԱՆՆԵՐՈՒ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Դեկտեմբեր 9, 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի 
բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Աբգար 
եպիսկոպոս Յովակիմեանը ներկայ գտնուեցաւ Լաւալի 
Սուրբ Խաչ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ երկու նոր սուրբ 

խորաններու տեղադրման արարողութեանը:
Խորանները պատուիրել եւ ֆինանսաւորել է 

Հայկական Կեդրոն-Տէրվիշեան հիմնադրամը:

INSTALLATION OF TWO ALTARS
IN HOLY CROSS CHURCH OF LAVAL

On December 9, 2020, His Grace Bishop Abgar 
Hovakimyan, Primate, attended the installation of 
two new holy altars in Holy Cross Armenian Church 
of Laval.

The altars have been commissioned and financed 
by the Centre Armenie-Dervishian Foundation.

INSTALLATION DE DEUX AUTELS
DANS L’ÉGLISE SAINTE-CROIX DE LAVAL

Le 9 décembre 2020, Sa Grâce l’Évêque Abgar 
Hovakimyan, Primat, a assisté à l’installation de deux 
nouveaux autels sacrés dans l’Église arménienne de 
la Sainte-Croix de Laval.

Les autels étaient commandés et financés par la 
Fondation Centre Arménie-Dervishian.
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ԹԵՄԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՅՑԸ

Դեկտեմբեր 20, 2020-ին, Թեմիս գրասենեակը 

բազմահազար Գանատահայ ընտանիքներու, բաժնեց 

2021 թ. Գանատահայոց Թեմի օրացոյցը, զորս 1991 

թ. ի վեր կանոնաւորապէս կը հրատարակուի։ Օրացոյցի 

տպագրման հիմնական նպատակն է, վստահեցնելու 

թէ Գանատայի համայն տարածքի՝ Հայաստանեայց 

Առաքելական Եեղեցւոյ մեր սիրելի հաւատացեալները 

քաջատեղեակ ըլլան մեր եկեղեցւոյ օրացոյցէն։ Օրացոյցին 

ելեկտրոնային տարբերակը արդէն տեղադրուած է 

համացանցին մէջ,  եւ ամէն մարդ կրնար նեռբերել եւ 

փոխանցել իր բարեկամներուն։

THE ANNUAL DIOCESAN CALENDAR

On December 20, 2020, the Diocesan office 
has sent to several thousand Canadian Armenian 
families the 2021 Annual Diocesan Calendar which 
has been published regularly every year since 1991. 
The main purpose in undertaking this publication 
is to make sure that our beloved Armenian Holy 
Apostolic Church faithful who are spread coast to 
coast across Canada are well informed and aware 
of matters concerning the liturgical cycle of our 
Church. An electronic version of the Calendar has 
been uploaded online so that one could download 
and save it, as well as could forward it to friends.

LE CALENDRIER DIOCÉSAIN ANNUEL 

Le 20 décembre, 2020, le bureau diocésain a 
envoyé à plusieurs milliers de familles arméniennes 
canadiennes le calendrier diocésain annuel 2021, 
qui a été publié chaque année depuis 1991. Le but 
principal d’entreprendre cette publication est de faire 
en sorte que nos fidèles bien-aimé de la Sainte Eglise 
apostolique arménienne, qui sont répartis d’un océan 
à l’autre à travers le Canada, sont bien informés 
et conscients des questions concernant le cycle 
liturgique de notre Église. Une version électronique 
du calendrier a été mise en ligne afin que l’on puisse 
télécharger et enregistrer, ainsi que le transmettre à 
des amis.
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