
CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    

August 3August 3August 3August 3    Basic Computer Skills Classes for SeniorsBasic Computer Skills Classes for SeniorsBasic Computer Skills Classes for SeniorsBasic Computer Skills Classes for Seniors        
Համակարգչային յատուկ դասընթացներ  60+ 
համար - Հաճեցէք հեռաձայնել Հուրի Ազնաւուրեանին՝
416-451-2038 

Sep. 10Sep. 10Sep. 10Sep. 10    Saturday School ReSaturday School ReSaturday School ReSaturday School Re----opening Dayopening Dayopening Dayopening Day    

Sep. 11Sep. 11Sep. 11Sep. 11    Feast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy CrossFeast of Exaltation of the Holy Cross 
Sunday School ReSunday School ReSunday School ReSunday School Re----opening Dayopening Dayopening Dayopening Day 

Sep. 18Sep. 18Sep. 18Sep. 18    HTAC Annual Golf TournamentHTAC Annual Golf TournamentHTAC Annual Golf TournamentHTAC Annual Golf Tournament    
    
    

                   AUGUST 2015 FEAST DAYS AUGUST 2015 FEAST DAYS AUGUST 2015 FEAST DAYS AUGUST 2015 FEAST DAYS     
21  First Sunday after the Assumption of the Holy Mother of God 
23  Sts. Joachim and Anna—parents of the Holy Mother of 
25  Prophet Jeremiah  
27  The Holy Apostles Thomas, James and Simon  
28  Second Sunday after the AssumptionSecond Sunday after the AssumptionSecond Sunday after the AssumptionSecond Sunday after the Assumption— Feast of the Discovery of

the Belt of the Theotokos  
29  St. Stepanos of Oolnya, Koharinos, Radigos, Dzamitos, Dookigos

30 Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zechariah, the father of John 
the Baptist 

 

ՄԵՌԵԼՈՑ ՄԵՌԵԼՈՑ ՄԵՌԵԼՈՑ ՄԵՌԵԼՈՑ     ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ     ՕՐՈՒԱՅ ՕՐՈՒԱՅ ՕՐՈՒԱՅ ՕՐՈՒԱՅ     ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ 
ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ    ՕԳՈՍՏՈՍ 15ՕԳՈՍՏՈՍ 15ՕԳՈՍՏՈՍ 15ՕԳՈՍՏՈՍ 15

Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի Տաղաւար տօնին 
յաջորդող Երկուշաբթի օրը, Օգոստոս 15
ՅիշատակիՅիշատակիՅիշատակիՅիշատակի օր է եւ հաւատացեալները կ'այցելեն իրենց 
ննջեցեալ հարազատներու շիրիմները աղօթքի 

համար: Ձեր հարազատներու շիրիմներու անհատական 
օրհնութեան համար Եորք ԳերեզմանատանԵորք ԳերեզմանատանԵորք ԳերեզմանատանԵորք Գերեզմանատան 
նախապէս հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ 416-431
  

MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE BLESSING BLESSING BLESSING BLESSING ON ON ON ON AUGUST 15AUGUST 15AUGUST 15AUGUST 15
Following the Feast of Assumption of St Mary, on Monday 
Memorial Day or Remembrance of the Dead.  Memorial Day or Remembrance of the Dead.  Memorial Day or Remembrance of the Dead.  Memorial Day or Remembrance of the Dead.  The faithful visit the 
cemeteries to honour their departed loved ones. If you wish to request 
graveside blessing for you departed loved one at the 
please call the church office at 416-431-3001. 

60+ երէցներու 
Ազնաւուրեանին՝ 

First Sunday after the Assumption of the Holy Mother of God  

parents of the Holy Mother of  

Feast of the Discovery of 

Koharinos, Radigos, Dzamitos, Dookigos 

the father of John 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ 
ՕԳՈՍՏՈՍ 15ՕԳՈՍՏՈՍ 15ՕԳՈՍՏՈՍ 15ՕԳՈՍՏՈՍ 15----ԻՆԻՆԻՆԻՆ    

Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի Տաղաւար տօնին 
յաջորդող Երկուշաբթի օրը, Օգոստոս 15-ին,  Մեռելոց Մեռելոց Մեռելոց Մեռելոց 

օր է եւ հաւատացեալները կ'այցելեն իրենց 
ննջեցեալ հարազատներու շիրիմները աղօթքի 

համար: Ձեր հարազատներու շիրիմներու անհատական 
 մէջ հաճեցէք 

431-3001 թիւին: 

AUGUST 15AUGUST 15AUGUST 15AUGUST 15    
n Monday August 15 is a 

The faithful visit the 
If you wish to request a 

graveside blessing for you departed loved one at the York CemeteryYork CemeteryYork CemeteryYork Cemetery, 

    

    
Օգոստոս Օգոստոս Օգոստոս Օգոստոս 14141414, 2016, 2016, 2016, 2016----

    
ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

Ճաշու ընթերցուածներ
ԵրգԵրգԵրգԵրգ....    4:94:94:94:9----15151515, , , , Ես. 7:10Ես. 7:10Ես. 7:10Ես. 7:10----16, 16, 16, 16, Գաղ. Գաղ. Գաղ. Գաղ. 

    
FEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GODFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GODFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GODFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GOD

Synaxis readings
Songs Songs Songs Songs 4:94:94:94:9----15151515; ; ; ; Is. Is. Is. Is. 7:17:17:17:10000----16161616; ; ; ; Gal.Gal.Gal.Gal.

 
«Պատուիրէ՛ այս աշխարհի մէջ հարուստ եղողներուն՝ որ մեծամիտ 
չըլլան, ո՛չ ալ յուսան անստոյգ հարստութեան, հապա՝ ապրող 
Աստուծոյ, որ ամէն բան կու տայ մեզի ճոխութեամբ՝ վայելելու համար: 
Բարիք թող գործեն, բարի գործերով թող հարստանան, առատաձեռն եւ 
ուրիշին կարիքներուն հաղորդակից ըլլան
 
“Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to 
put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, 
who richly provides us with everything for our en
to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share
                                                                                        
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    
920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, TorontoTorontoTorontoToronto

Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431
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----    August August August August 14141414, 2016, 2016, 2016, 2016    

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ 
Ճաշու ընթերցուածներ 

Գաղ. Գաղ. Գաղ. Գաղ. 3:293:293:293:29----4:4:4:4:7777, , , , ՂուկՂուկՂուկՂուկ....    2:12:12:12:1----7777    
    

FEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GODFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GODFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GODFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GOD    
Synaxis readings 

Gal.Gal.Gal.Gal.    3:293:293:293:29----4:4:4:4:7777;;;;LukeLukeLukeLuke    2:12:12:12:1----7777    

  

Պատուիրէ՛ այս աշխարհի մէջ հարուստ եղողներուն՝ որ մեծամիտ 
չըլլան, ո՛չ ալ յուսան անստոյգ հարստութեան, հապա՝ ապրող 
Աստուծոյ, որ ամէն բան կու տայ մեզի ճոխութեամբ՝ վայելելու համար: 
Բարիք թող գործեն, բարի գործերով թող հարստանան, առատաձեռն եւ 

ն հաղորդակից ըլլան…»:             (1 Տիմ. 6:17-18)    

Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to 
put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, 
who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them 
to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share."                          
                                                                                        (1 Timothy 1:17-18)    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
TorontoTorontoTorontoToronto, O, O, O, ONNNN    M1G 3TM1G 3TM1G 3TM1G 3T1111    

Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431----3001     3001     3001     3001         
www.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.com    



ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

Այս Կիրակի Օգոստոս 14-ին,  
Ծիսական օրացոյցի համաձայն, 
Աստուածածնի Վերափոխման տօնն
Վերափոխումն Ս. ԱստՎերափոխումն Ս. ԱստՎերափոխումն Ս. ԱստՎերափոխումն Ս. Աստուուուուածածնիածածնիածածնիածածնի
աշխարհէն մեկնելն  ու իր մարմնով երկինք 
վերափոխուելու յիշատակն է, որ
մէջ կը տօնուի նաեւ Ս. Աստուածածին, Փոխում, 

Ննջում, Վերափոխում անուններով: Վերափոխումն Ս. 
Աստուածածնի Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ 5 տաղաւար տօներէն 4
րդն է, կը հանդիպի Օգոստոս 15-ին մերձակայ, այսինքն Օգոստոս 
12-էն մինչեւ 18 հանդիպող Կիրակիին: Այս տօնը 
նուիրուած միւս տօներէն գլխաւորն ու հնագոյնն է  եւ 
շաբաթապահք, նաւակատիք ու մեռելոց:  

Տիրամօր կեանքի վերջին տարիներու մասին որեւէ յիշատակութիւն 
չկայ Նոր Կտակարանի մէջ: Համաձայն մեր եկեղեցական 
աղբիւրներու, Յիսուսի խաչելութենէն յետոյ, Տիրամայրը Յո
առաքեալի խնամքի տակ, 15 տարի ապրեցաւ, որմէ յետոյ 
Երուսաղէմի մէջ Ս. Կոյսին երեւաց Տիրոջ հրեշտակը՝ աւետելով 
երկինք փոխադրուելու մասին: Այդ գիշեր  Տիրամայրը աւանդեց իր 
հոգին ու իր մարմինը առաքեալները մեծ հանդիսութեամբ 
ամփոփեցին Գեթսեմանիի ձորակին մէջ, ուր թաղումէն յ
օր անընդմէջ հրեշտակներու օրհնութեան ու փառաբանութեան 
երգերը կը հնչէին:  Տիրամօր յուղարկաւորութեան ներկայ չէր 
Բարթողիմէոս առաքեալը: Աւելի վերջ գալով ան կը խնդրէ բանալ 
շիրիմը, որպէսզի վերջին անգամ տեսնէ Տիրամայրը: Երբ կը բանան 
գերեզմանը, զայն պարապ կը գտնեն եւ կը հասկնան, թէ Ան 
փոխադրուած է երկինք՝ իր Որդու մօտ ու 
երեքօրեայ փառաբանութեան երգերը Աստուածածնի երկնային 
արքայութեան վերափոխմանն են պատճառաւ էին:  

Աւանդութիւնը կ'ըսէ նաեւ թէ ի մխիթարութիւն Բարթողիմէոսի, 
իրեն տրուեցաւ այն կենդանապատկերը, զոր Ս. Կոյսը յետ 
օրհնութեան յանձնած էր Յովհաննէս Աւետարանի
զրոյցներու համաձայն Բարթողիմէոս  զայն Հայաստան բերաւ եւ 
դրաւ Անձեւացեաց գաւառի Դարբնաց քար կոչուած տեղը: Այս 
պատճառով, Հայկական սրբապատկերներու մէջ Ս. Բարթողիմ
կը պատկերուի Աստուածամօր կենդանապատկերը ձեռքին: 

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ    

ին,  Հայ եկեղեցւոյ 
Ծիսական օրացոյցի համաձայն, Ս. Կոյս 

երափոխման տօնն է: 
ածածնիածածնիածածնիածածնի    Տիրամօր այս 

ու իր մարմնով երկինք 
վերափոխուելու յիշատակն է, որ Հայ եկեղեցւոյ 

ածածին, Փոխում, 
Վերափոխումն Ս. 

Աստուածածնի Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ 5 տաղաւար տօներէն 4-
ին մերձակայ, այսինքն Օգոստոս 

Այս տօնը Աստուածածնի 
նուիրուած միւս տօներէն գլխաւորն ու հնագոյնն է  եւ ունի 

Տիրամօր կեանքի վերջին տարիներու մասին որեւէ յիշատակութիւն 
չկայ Նոր Կտակարանի մէջ: Համաձայն մեր եկեղեցական 
աղբիւրներու, Յիսուսի խաչելութենէն յետոյ, Տիրամայրը Յովհաննէս 
առաքեալի խնամքի տակ, 15 տարի ապրեցաւ, որմէ յետոյ 
Երուսաղէմի մէջ Ս. Կոյսին երեւաց Տիրոջ հրեշտակը՝ աւետելով 

գիշեր  Տիրամայրը աւանդեց իր 
հոգին ու իր մարմինը առաքեալները մեծ հանդիսութեամբ 

թաղումէն յետոյ երեք 
օր անընդմէջ հրեշտակներու օրհնութեան ու փառաբանութեան 

Տիրամօր յուղարկաւորութեան ներկայ չէր 
Բարթողիմէոս առաքեալը: Աւելի վերջ գալով ան կը խնդրէ բանալ 
շիրիմը, որպէսզի վերջին անգամ տեսնէ Տիրամայրը: Երբ կը բանան 

անը, զայն պարապ կը գտնեն եւ կը հասկնան, թէ Ան 
ու  հրեշտակներու 

յ փառաբանութեան երգերը Աստուածածնի երկնային 
 

Աւանդութիւնը կ'ըսէ նաեւ թէ ի մխիթարութիւն Բարթողիմէոսի, 
եցաւ այն կենդանապատկերը, զոր Ս. Կոյսը յետ 

իչին։ Հայկական 
զայն Հայաստան բերաւ եւ 

դրաւ Անձեւացեաց գաւառի Դարբնաց քար կոչուած տեղը: Այս 
պատճառով, Հայկական սրբապատկերներու մէջ Ս. Բարթողիմէոս 
կը պատկերուի Աստուածամօր կենդանապատկերը ձեռքին:  

FEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHERFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHERFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHERFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER
On Sunday August 14 the Armenian Church 
celebrates The Feast of the Assumption of the 
Holy Mother-of-God. This Feast is the 4th of 
the 5 Tabernacle feasts of the Armenian 
Church and the oldest of all feasts dedicated 
to St. Mary. The Armenian Church celebrates 
this feast on the Sunday nearest to August 15, 
a practice adopted at the time of St. Nersess the Graceful.
and Orthodox churches Celebrate this feast on August 15. 
 
There is little information about the details of St. Mary’s life in the New 
Testament and the story of her Assumption has been preserved and passed 
on to us through the Holy and Sacred Tradition of the Apostolic Church. 
After the Ascension of our Lord The Holy Virgin
about 15 years after under the care of St. John the 
visited the Empty Tomb of Jesus Christ and prayed.

During one such visit to the tomb, the Archangel Gabriel appears
gives her the news of her imminent assumption to heaven. After St. Mary 
passed away, all the Apostles, except Bartholomew, conducted her funeral 
at her tomb in the Garden of Gethsemane. The tradition says that they 
could hear angelic singing for three 
angels’ singing as a sign that our Lord had assumed [taken up] His Mother 
into heaven as he had promised her.   
 

St. Bartholomew the Apostle was absent and did not participate in the 
burial service of St. Mary. Upon his re
St. Mary for the last time. When the apostles opened the tomb they found 
it the empty and saw it as a  confirmation of the promise that Jesus Christ 
had delivered His mother to His heavenly kingdom, and she had not been 
dead but had fallen asleep. For this reason, the church also refers to the 
end of her earthly life as “the dormition”.
 
According to Moses of Khoren, St. Bartholomew brings the board with 
the image of the Holy Mother of God   to Armenia. It is believed to 
kept in the Province of Andzev, in a location called Darbnats. For this 
reason in Armenian icons St. Bartholomew is portrayed with this board 
on in his hand. In the Garden of Gethsemane in Jerusalem, there is the 
Church of the Assumption of Virgin Mary

 

FEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHERFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHERFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHERFEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER----OFOFOFOF----GODGODGODGOD 

the Armenian Church 
celebrates The Feast of the Assumption of the 

Feast is the 4th of 
ts of the Armenian 

Church and the oldest of all feasts dedicated 
to St. Mary. The Armenian Church celebrates 

nearest to August 15, 
Nersess the Graceful. The Catholic 

rate this feast on August 15.  

about the details of St. Mary’s life in the New 
Testament and the story of her Assumption has been preserved and passed 
on to us through the Holy and Sacred Tradition of the Apostolic Church. 

r the Ascension of our Lord The Holy Virgin lived in Jerusalem for 
years after under the care of St. John the Evangelist. She often 

visited the Empty Tomb of Jesus Christ and prayed. 

During one such visit to the tomb, the Archangel Gabriel appears and 
gives her the news of her imminent assumption to heaven. After St. Mary 
passed away, all the Apostles, except Bartholomew, conducted her funeral 
at her tomb in the Garden of Gethsemane. The tradition says that they 

 days, which they interpreted the 
angels’ singing as a sign that our Lord had assumed [taken up] His Mother 

St. Bartholomew the Apostle was absent and did not participate in the 
burial service of St. Mary. Upon his return to Jerusalem, he wishes to see 
St. Mary for the last time. When the apostles opened the tomb they found 
it the empty and saw it as a  confirmation of the promise that Jesus Christ 
had delivered His mother to His heavenly kingdom, and she had not been 
dead but had fallen asleep. For this reason, the church also refers to the 
end of her earthly life as “the dormition”. 

According to Moses of Khoren, St. Bartholomew brings the board with 
the image of the Holy Mother of God   to Armenia. It is believed to be  
kept in the Province of Andzev, in a location called Darbnats. For this 
reason in Armenian icons St. Bartholomew is portrayed with this board 

In the Garden of Gethsemane in Jerusalem, there is the 
Virgin Mary which contains her tomb.  



    Օգոստոս 14Օգոստոս 14Օգոստոս 14Օգոստոս 14----Ին Ին Ին Ին ՍՍՍՍ....    ԱստուածածնայԱստուածածնայԱստուածածնայԱստուածածնայ    ՏօնիՏօնիՏօնիՏօնի    առիթով Տօնելի առիթով Տօնելի առիթով Տօնելի առիթով Տօնելի 
անուններն եանուններն եանուններն եանուններն են`ն`ն`ն`    

    

Մարիամ, Մարի, Մարի Ժան, Մարիա, Մարինէ, Մարօ, 
Մայրանոյշ, Մարիէթա, Մարիձա, Մերի,  Թագուհի, Թագուկ, 
Սրբուհի, Սրբուկ, Սուրբիկ, Մաքրուհի, Իսկուհի, Արփենիկ, 
Արեւիկ, Աղաւնի, Մարգարիտ, Երանուհի, Երանիկ, Երանեակ, 
Տիրուհի, Ազնիւ, Անթառամ, Արուսեակ, Արուս, Բերկրուհի, 
Բերկրուկ, Երջանիկ, Սուլթանիկ, Լուսաբեր, Լուսարփի, Լուսնթագ, 
Կուսինէ, Պերճուհի, Պերճուկ, Վերժինէ, Տենչալի, Տիրուհի :
 

    Ձեր ԱնունովՁեր ԱնունովՁեր ԱնունովՁեր Անունով    Ապրի'քԱպրի'քԱպրի'քԱպրի'ք    
    

Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրոՅաւարտ Ս. Պատարագի սիրոՅաւարտ Ս. Պատարագի սիրոՅաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյիշեալ վ կը հրաւիրենք վերոյիշեալ վ կը հրաւիրենք վերոյիշեալ վ կը հրաւիրենք վերոյիշեալ 
անունները կրող մեր քոյրերը ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:անունները կրող մեր քոյրերը ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:անունները կրող մեր քոյրերը ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:անունները կրող մեր քոյրերը ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:

 
OnOnOnOn        August 14August 14August 14August 14        is is is is the the the the FFFFeasteasteasteast    of of of of     Assumption Of The Holy MotherAssumption Of The Holy MotherAssumption Of The Holy MotherAssumption Of The Holy Mother

and on this occasion the  following names are celebrated:and on this occasion the  following names are celebrated:and on this occasion the  following names are celebrated:and on this occasion the  following names are celebrated:
    

Mariam, Mari, Marie Jeanne, Maria, Marineh, Maro, Mayranoush, 
Marietta, Maritza, Mary, Takouhi, Takoug, Surpouhi, Sourpig, Makrouhi, 
Isgouhi, Arpenig, Arevig, Aaghavni, Margarit, Yeranouhi, Yeranig, 
Azniv, Antaram, Arusyak, Arous, Pergrouhi, Pergroug, Yerchanik, 
Sultanig, Lousaper, Lousarpi, Lousentag, Gousineh, Berjouhi, Berjoug, 
Vergine, Denchali, Dirouhi. 

Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is today Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is today Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is today Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is today 
are invited to receive blessing.are invited to receive blessing.are invited to receive blessing.are invited to receive blessing.    

 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
ՏիկինՏիկինՏիկինՏիկին    ԶարմինէԶարմինէԶարմինէԶարմինէ    ԵրէցեանԵրէցեանԵրէցեանԵրէցեան 

Խորանի Ծաղիկների պատռաստում՝
“Ken’s on Avenue Rd.““Ken’s on Avenue Rd.““Ken’s on Avenue Rd.““Ken’s on Avenue Rd.“ 

    
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin  are sponso

Mrs. Zarmine YerMrs. Zarmine YerMrs. Zarmine YerMrs. Zarmine Yereeeetstststsianianianian 
Altar Flowers provided by 

“Ken’s on Avenue Rd.Ken’s on Avenue Rd.Ken’s on Avenue Rd.Ken’s on Avenue Rd.“ 
    

                                                                                                                                                                                ALTARALTARALTARALTAR    FLOWERSFLOWERSFLOWERSFLOWERS 
If you wish to sponsor the altar flowers in memory of your loved 
ones, in honour of a special person or a memorable occasion, 
please contact the church office at 416-431-3001 or register your name & 
contact information on the calendar located at church lobby.

առիթով Տօնելի առիթով Տօնելի առիթով Տօնելի առիթով Տօնելի 

Մարիամ, Մարի, Մարի Ժան, Մարիա, Մարինէ, Մարօ, 
Մայրանոյշ, Մարիէթա, Մարիձա, Մերի,  Թագուհի, Թագուկ, 
Սրբուհի, Սրբուկ, Սուրբիկ, Մաքրուհի, Իսկուհի, Արփենիկ, 

ւնի, Մարգարիտ, Երանուհի, Երանիկ, Երանեակ, 
Տիրուհի, Ազնիւ, Անթառամ, Արուսեակ, Արուս, Բերկրուհի, 
Բերկրուկ, Երջանիկ, Սուլթանիկ, Լուսաբեր, Լուսարփի, Լուսնթագ, 
Կուսինէ, Պերճուհի, Պերճուկ, Վերժինէ, Տենչալի, Տիրուհի : 

վ կը հրաւիրենք վերոյիշեալ վ կը հրաւիրենք վերոյիշեալ վ կը հրաւիրենք վերոյիշեալ վ կը հրաւիրենք վերոյիշեալ 
անունները կրող մեր քոյրերը ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:անունները կրող մեր քոյրերը ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:անունները կրող մեր քոյրերը ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:անունները կրող մեր քոյրերը ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:    

Assumption Of The Holy MotherAssumption Of The Holy MotherAssumption Of The Holy MotherAssumption Of The Holy Mother----OfOfOfOf----GodGodGodGod    
and on this occasion the  following names are celebrated:and on this occasion the  following names are celebrated:and on this occasion the  following names are celebrated:and on this occasion the  following names are celebrated:    

, Maro, Mayranoush, 
Marietta, Maritza, Mary, Takouhi, Takoug, Surpouhi, Sourpig, Makrouhi, 
Isgouhi, Arpenig, Arevig, Aaghavni, Margarit, Yeranouhi, Yeranig, 

Pergrouhi, Pergroug, Yerchanik, 
ntag, Gousineh, Berjouhi, Berjoug, 

Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is today Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is today Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is today Following the Divine Liturgy all our parishioners, whose name day is today 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 

պատռաստում՝ 

sponsored by 

If you wish to sponsor the altar flowers in memory of your loved 
of a special person or a memorable occasion, 

3001 or register your name & 
contact information on the calendar located at church lobby.    

ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ
Սուրբ Աստուածածնի 
պատարագի աւարտին
խաղողօրհնէք: 

կարդացուի Ս. Ներսէս Շնորհալիի աղօթքը
խնդրուի Աստուծոյ օրհնութիւնը՝ եկեղեցի նուէր բերուած խաղողի 
ողկոյզներու, զանոնք բերողներու եւ ճաշ
որթատունկերու ու այգիներու համար:  Ա
կ'օրհնուին եւ ներկաներուն կը բաժնուին:
տարուայ բերքի առաջին պտուղ օրհնելով՝
ամբողջ բերքը: 
Կայ նաեւ ժողովրդական սովորութիւն, թէ 
խնձոր ուտելը մինչեւ Վարդավառ
Խաղողօրհնէքին խաղողի օրհնուիլը հաւատացեալները չէին 
ճաշակեր խաղող եւ օրհնուելէ յետոյ
տարուայ խաղողը: 
Քրիստոսն իրեն կը համեմատէր խաղո
Խաղողէն կը պատրաստուի նաեւ Ս. Հաղորդութեան գինին
Քրիստոսի փրկարար արեան խորհրդանիշ

 
GRAPE BLESSINGGRAPE BLESSINGGRAPE BLESSINGGRAPE BLESSING    

On the feast day of the Assumption of St. Mary,
following the Divine Liturgy the Church holds the 
grape-blessing  ceremony, which “officially” opens 
the season of grape. Most of the Armenians refuse to 
taste grape before it is “blessed”.The Armenian Apostolic Church chose 
grape as a symbol of the harvest. During the ceremony 
the prayer of St. Nerses the Gracious
are given preference over other fruits to be blessed as the first fruit of the 
harvest. This is conditioned by a number of historical and religious 
circumstances. According to the generalized tradition the choice of 
grapes over other fruits is usually explained by the
season. Also, our Lord described himself as the vine. The Communion 
wine, that symbolizes the blood of our Lord
The canons of the Armenian Church do not prohibit eating grapes before 
the Blessing of the Grapes, and the tradition of abstaining from eating 
grapes before the ceremony is rooted in the people, and has become a 
national custom. As the grape was given preference for blessing over all 
other fruits, then waiting with obedience and abstinence until the 
blessing of the grapes follows in the tradition established by St. Gregory.

ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ    
Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման տoնին, 

գի աւարտին, կը կատարուի 
խաղողօրհնէք: Խաղողօրհնէքի ընթացքին կը  

կարդացուի Ս. Ներսէս Շնորհալիի աղօթքը եւ կը 
խնդրուի Աստուծոյ օրհնութիւնը՝ եկեղեցի նուէր բերուած խաղողի 
ողկոյզներու, զանոնք բերողներու եւ ճաշակողներու, 

մար:  Աղօթքէ յետոյ, ողկոյզները 
կ'օրհնուին եւ ներկաներուն կը բաժնուին: Եկեղեցին խաղողը իբրեւ 

օրհնելով՝ կ'օրհնէ նաեւ տարուայ 

Կայ նաեւ ժողովրդական սովորութիւն, թէ ինչպէս ընդունուած չէր 
Վարդավառ, այնպէս ալ մինչեւ 

Խաղողօրհնէքին խաղողի օրհնուիլը հաւատացեալները չէին 
եւ օրհնուելէ յետոյ միայն կը ճաշակեին այդ 

Քրիստոսն իրեն կը համեմատէր խաղողի վազի՝ որթատունկի հետ։ 
եւ Ս. Հաղորդութեան գինին, որպէս 

Քրիստոսի փրկարար արեան խորհրդանիշ։  

e feast day of the Assumption of St. Mary, 
Liturgy the Church holds the 

blessing  ceremony, which “officially” opens 
Most of the Armenians refuse to 

The Armenian Apostolic Church chose 
grape as a symbol of the harvest. During the ceremony the priest reads 

ayer of St. Nerses the Gracious.. In the Armenian Church grapes 
eference over other fruits to be blessed as the first fruit of the 

harvest. This is conditioned by a number of historical and religious 
According to the generalized tradition the choice of 

grapes over other fruits is usually explained by the convenience of the 
ur Lord described himself as the vine. The Communion 

symbolizes the blood of our Lord, is made from grapes. 
The canons of the Armenian Church do not prohibit eating grapes before 

the tradition of abstaining from eating 
grapes before the ceremony is rooted in the people, and has become a 
national custom. As the grape was given preference for blessing over all 
other fruits, then waiting with obedience and abstinence until the 

ng of the grapes follows in the tradition established by St. Gregory.  



    
    

ՏՕՆ ՇՈՂԱԿԱԹԻ Ս.ՏՕՆ ՇՈՂԱԿԱԹԻ Ս.ՏՕՆ ՇՈՂԱԿԱԹԻ Ս.ՏՕՆ ՇՈՂԱԿԱԹԻ Ս.    ԷՋՄԻԱԾՆԻԷՋՄԻԱԾՆԻԷՋՄԻԱԾՆԻԷՋՄԻԱԾՆԻ
 «Ս. Աստուածածնի շաբաթապահք
«Շողակաթի տօն»-ով: Եկեղեցին Ս. Էջմիածնին 
նուիրուած երկու տօն ունի, «Տօն Կաթո
Էջմիածնի» (Հոգեգալուստէն երկու

յետոյ) եւ «Տօն Շողակաթի»:    Այս
ալ կապուած են Ս. Գրիգոր
տեսիլքին հետ, ուր երկինքէն շող կը կաթի

Միածինը երկինքէն իջնելով կը մատնանշէ Մայր տաճարի 
հիմնադրման վայրը: Էջմիածնի տօնը տեսիլքին
Շողակաթի տօնը նոյն տեսիլքին համեմատ կառուցու
Մայր Տաճարին նավակատիքին տօնն է: 
Պատմական տեղեկութիւններու համաձայն, Էջմիածնի Մայր 
Տաճարը նուիրագործուած եւ օծուած է 303 
Վերափոխման տօնին օրը եւ  Հայ Եկեղեցին Շողակաթի տօնը կը 
տօնէ Վերափոխման տօնի նախընթաց Շաբաթ օրը ։ 
 

FEAST OF THE APPARITION (“SHOGHAKAT”) FEAST OF THE APPARITION (“SHOGHAKAT”) FEAST OF THE APPARITION (“SHOGHAKAT”) FEAST OF THE APPARITION (“SHOGHAKAT”) 
OF HOLY ETCHMIADZINOF HOLY ETCHMIADZINOF HOLY ETCHMIADZINOF HOLY ETCHMIADZIN    

The Feast of “Shoghakat” of Holy Etchmiadzin commemorates the 
inauguration of the Cathedral of the Mother See. According to t
century Greek historian Agathangelos, St. Gregory had 
wherein our Lord Jesus Christ descended from Heaven and stroke
ground with His golden hammer. The vision of Gregory became known as 
“Shoghakat”, as the Saint saw a ray of light descending from 
Armenian church has 2 feasts dedicated to Holy Etchmiadzin: 
Etchmiadzin, dedicated to the vision where Christ decended from heaven Etchmiadzin, dedicated to the vision where Christ decended from heaven Etchmiadzin, dedicated to the vision where Christ decended from heaven Etchmiadzin, dedicated to the vision where Christ decended from heaven 
and showed the place of the cathedraland showed the place of the cathedraland showed the place of the cathedraland showed the place of the cathedral    (2 weeks after Pentecost)(2 weeks after Pentecost)(2 weeks after Pentecost)(2 weeks after Pentecost)
feast of Shoghakat, dedicated to the inauguration of the cathedral bfeast of Shoghakat, dedicated to the inauguration of the cathedral bfeast of Shoghakat, dedicated to the inauguration of the cathedral bfeast of Shoghakat, dedicated to the inauguration of the cathedral b
the same vision.the same vision.the same vision.the same vision.    TTTThe Cathedral of Holy Etchmiadzin was consecrated in 
303 A.D. on the day of the Feast of the Assumption of the Holy Mother of 
God. The Feast of Shoghakat (inauguration of cathedral)
the Saturday preceding the Feast of the Assumption of the 

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ

Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն
բերան իմ: 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon n
peran eem. 

I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth.
    

"The Vision of Gregory 

the Illuminator", by Y. 

Tadevosian (1901) 

ԷՋՄԻԱԾՆԻԷՋՄԻԱԾՆԻԷՋՄԻԱԾՆԻԷՋՄԻԱԾՆԻ    
շաբաթապահք»-ը կ'աւարտի 

Եկեղեցին Ս. Էջմիածնին 
Տօն Կաթողիկէ Ս. 

ուստէն երկու  Կիրակի 
Այս երկու տօներն 

Գրիգոր Լուսաւորչի 
երկինքէն շող կը կաթի եւ 

կը մատնանշէ Մայր տաճարի 
ն տօնն է, իսկ 

կառուցուած Էջմիածնի 

ամաձայն, Էջմիածնի Մայր 
303 թ.՝ Ս. Կոյսի 
Շողակաթի տօնը կը 

 

FEAST OF THE APPARITION (“SHOGHAKAT”) FEAST OF THE APPARITION (“SHOGHAKAT”) FEAST OF THE APPARITION (“SHOGHAKAT”) FEAST OF THE APPARITION (“SHOGHAKAT”)     

The Feast of “Shoghakat” of Holy Etchmiadzin commemorates the 
ccording to the fifth 
had a  divine vision, 

n our Lord Jesus Christ descended from Heaven and stroke the 
vision of Gregory became known as 

descending from heavens. The 
dedicated to Holy Etchmiadzin: The feast of The feast of The feast of The feast of 

Etchmiadzin, dedicated to the vision where Christ decended from heaven Etchmiadzin, dedicated to the vision where Christ decended from heaven Etchmiadzin, dedicated to the vision where Christ decended from heaven Etchmiadzin, dedicated to the vision where Christ decended from heaven 
(2 weeks after Pentecost)(2 weeks after Pentecost)(2 weeks after Pentecost)(2 weeks after Pentecost) and The The The The 

feast of Shoghakat, dedicated to the inauguration of the cathedral bfeast of Shoghakat, dedicated to the inauguration of the cathedral bfeast of Shoghakat, dedicated to the inauguration of the cathedral bfeast of Shoghakat, dedicated to the inauguration of the cathedral based on ased on ased on ased on 
he Cathedral of Holy Etchmiadzin was consecrated in 

of the Holy Mother of 
of cathedral) is celebrated on 

of the Assumption of the Holy Virgin.    
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK        

ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ    
րհնութիւն նորա ի 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 

I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth. 

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ:ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ:ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ:ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ: Քրիստոնէական պարտկերագրութեան մէջ 
«Ննջումն Աստուածածնի» կամ«Վերափոխումն 
Աստուածածնի» տեսարանը սովորաբար 
ներկայացուի մահուան մահիճի մէ
քնացած Աստուածածինը, որուն 
խմբուած են առաքեալներն ու հրեշտակները: 
Սնարի վերեւը կը պատկերուի Ս. 
երկինք փոխադրելու առաքելութե
յայտնուած Յիսուս Քրիստո
Աստուածամօր հոգին կը պատկերուի 
մանկան կերպարանքով, որուն Յիսուս գրկած
հրեշտակապետը մանուկը կը  փոխանցէ Յ
 
IIIICONAGRAPHY: CONAGRAPHY: CONAGRAPHY: CONAGRAPHY: In    iconography the scene of Assumption of V
portrayed as St. Mary appearing to be sleeping in the her death bed 
surrounded by apostles and angels. Next to her the bed is Jesus Christ, who 
descended to take St. Mary to heaven (some artists portray Christ with 
angles). The soul of St. Mary is depicted as 
holding in his arms.  

    
ԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ

Ո՜վ Տիրամայր, սուրբ Աստուածածին, կոյսերու պարծանք, 
ճրագ պայծառագոյն քան արեգակը։ Կ
Աստուածածին, եւ կ’աղաչենք անարատ կոյս

մեր անձերուն համար, եւ աղաչէ՛ միածին Որդիիդ՝ փրկելու 
մեզ փորձութենէն եւ մեզի սպառնացող բոլոր վտանգներէն։ 
Կ’իյնանք քու առջեւդ, Տիրամայր սուրբ Աստուածածին՝ 
որպէսզի չմոռնաս քեզ խոստովանող ծառադ, որ քեզմով 

փառաւորենք Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգի
ե՛ւ յաւիտեան. Ամէն։ (ՅոՅոՅոՅովհաննէս Մանդակունի)վհաննէս Մանդակունի)վհաննէս Մանդակունի)վհաննէս Մանդակունի)

    

ԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐԳԻՏԷ՞ԻՐ    ԹԷԹԷԹԷԹԷ............................................................................    
Վատառողջ Մխիթար Սեբաստացին
Տիրամօր սրբապատկերին առջեւ 
կ'աղօթէ  խնդրելով Ս. Աստուածածնի
Մխիթար Սեբաստացու տեսողութիւնը
վերականգնուի եւ ապրելով եւս 15 
հիմնադրէ Վենետիկի յայտնի
միաբանութիւնը: Այսօր Սեւանի Տիրամօր
Երեւանի պետական պատկերասրահին

    

Քրիստոնէական պարտկերագրութեան մէջ 
Վերափոխումն 

սովորաբար կը 
մէջ ասես 
 շուրջը 

լներն ու հրեշտակները: 
. Կոյսին 

ք փոխադրելու առաքելութեամբ 
իսուս Քրիստոսը: 

կը պատկերուի 
մանկան կերպարանքով, որուն Յիսուս գրկած է, երբեմն ալ Գաբրիէլ 

մանուկը կը  փոխանցէ Յիսուսին:  

the scene of Assumption of Virgin Mary is 
rayed as St. Mary appearing to be sleeping in the her death bed 

surrounded by apostles and angels. Next to her the bed is Jesus Christ, who 
descended to take St. Mary to heaven (some artists portray Christ with 
angles). The soul of St. Mary is depicted as a newborn child, whom Christ is 

ԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ    
Ո՜վ Տիրամայր, սուրբ Աստուածածին, կոյսերու պարծանք, 
ճրագ պայծառագոյն քան արեգակը։ Կ’իյնանք քու առջեւդ, 

աղաչենք անարատ կոյս, բարեխօսէ՛ 
աղաչէ՛ միածին Որդիիդ՝ փրկելու 

մեզ փորձութենէն եւ մեզի սպառնացող բոլոր վտանգներէն։ 
իյնանք քու առջեւդ, Տիրամայր սուրբ Աստուածածին՝ 

որպէսզի չմոռնաս քեզ խոստովանող ծառադ, որ քեզմով 
փառաւորենք Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, այժմ ե՛ւ միշտ 

վհաննէս Մանդակունի)վհաննէս Մանդակունի)վհաննէս Մանդակունի)վհաննէս Մանդակունի) 

Սեբաստացին Սեւանավանքի 
 երկար  ծնկաչոք 

Աստուածածնի բարեխօսութիւնը: 
տեսողութիւնը հրաշքով կը 

15 տարիներ ան  կը 
յայտնի Մխիթարեան 

Տիրամօր սրբապատկերը կը գտնուի 
պատկերասրահին մէջ: 


