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“Անոր ողորմութիւնը սերունդէ սերունդ կը տարածուի իր
երկիւղածներուն վրայ”: Ղուկաս 1,50:

Գերյարգելի եւ Գերապատիւ Վարդապետներ,
Առաքինազարդ Քոյրեր,
Սիրելիներս ի Քրիստոս՝ հայրեր, եղբայրներ եւ

քոյրեր,
Յոբելենական Ողորմութեան տարուան սեմին՝ Երկու

հազար տարիներ առաջ Սուրբ Կոյս Մարիամի Մեծա -
ցուսցէ անձն իմ զՏէր փառաբանական աղօթքին
մխիթարական այս խօսքերը, 2015-ի՝ Մեծ Եղեռնի
հարիւրամեակի այս Սուրբ Ծննդեան Տօնին կը ստանան
հոգեւոր հզօր եւ իւրայատուկ արժէք մը ամբողջ Եկե -
ղեցւոյ համար: Յիրաւի՝ Երեքշաբթի 8 Դեկտեմբերին
Անարատ Յղութեան տօնին առթիւ, Փրանկիսկոս Սըր -
բազան Քահանայապետը Սուրբ Պետրոսի Մայր Տա ճարին
մէջ՝ բացումը կատարեց Սուրբ Դռան որուն յաջորդող
Կիրակի օրը, 13 Դեկտեմբերին, նոյն հո գեպարար արա -
րողութիւնը կրկնուեցաւ համայն աշ խար հի Կաթողիկէ
Թեմերու Աթոռանիստ եկեղեցի  ներուն մէջ, որպէսզի
առիթը ընծայուի իւրաքանչիւր հաւատացեալ անհատի
ըմբոշխնելու Հօր Աստուծոյ ողորմութիւնը:

Այս ողորմութիւնը կը կերպարանաւորուի Մանուկ
Յիսուսի մարդկային դէմքին մէջ, ինչպէս կը բացատրէ
Նորին Սրբութիւն Փրանկիսկոս Սրբազան Քահա նայ -
ապետը իր Յոբելինական Սուրբ Տարուան հռչակման
կոնդակին մէջ. «Յիսուս Քրիստոս Հօր Աստուծոյ
ողորմութեան դիմանկարն է: Այս բառերը կ'ամփոփեն
քրիտոնէական հաւատքի ամբողջ խորհուրդը: Ողոր -
մութիւնը կեանք առաւ եւ շօշափելի դարձաւ Նա -
զովրեցի Յիսուսով՝ հասնելով իր գագաթնակէտին
անոր անձին մէջ» (Misericordiae Vultus,1): Հետեւաբար՝
առաջին անգամ, մարդկութիւնը կարողացաւ տեսնել
ու շօշափել Աստուծոյ ողորմութեան կերպարը երբ
սուրբ Կոյս Մարիամ Աստուածածինը՝ Յիսուսի Մայրը,
զինք ներկայացուց Բեթղեհէմի քարայրին մէջ:

Մարիամ Աստուածածինը փառաբանած ու գովեր -
գած էր Աստուծոյ ողորմութիւնը իր ազգականին՝
Եղիսաբեթի այցելութեան ատեն. «Անոր ողորմութիւնը
սերունդէ սերունդ կը տարածուի իր երկիւղածներուն
վրայ» (Ղուկաս 1,5): Սուրբ Կոյսը՝ Գաբրիէլ Հրեշ տա -
կապետին աւետումէն գիտէր թէ աշխարհին պիտի ըն -
ծայէր Ան՝ որ պիտի իրականացնէր Աստուծմէ կա-
տարուած խոստումը Աբրահամին. «...Պիտի  յղանաս եւ
պիտի ծնանիս որդի մը եւ պիտի կոչես զինք Յիսուս: Ան
մեծ պիտի ըլլայ եւ պիտի կոչուի Որդի Բարձրեալի...»
(Ղուկաս 1, 31-32): Յովհաննէս Մկրտիչի հայրը՝ Զա -
քարիան կ'արձագանգէ Աստուածածնայ Մեծացուս -
ցէին իր մարգարէութեամբ ըսելով. «Մեր Աստուծոյ
գթառատ բարութեամբ ի վերուստ մեզի պիտի այ ցելէ

ծագող արեգակը, լուսա -
ւորելու համար ա նոնք որ
նստած են մահուան
ստուերին եւ խաւարին
մէջ, ուղղելու համար մեր
քայլերը խա ղաղութեան
ճա նապար հին վրայ»
(Ղուկաս 1, 78-79):

Բեթղեհէմի մսուրին
մէջ զետեղուած Մանուկ
Յիսուսն է ծագող արե -
գակը որ ի վերուստ մեզ
կ'այցելէ եւ համայն
մարդ կութեան մէջ կը
սփռէ Հօր Աստուծոյ ողորմութեան ջերմութիւնը:
Ինչպէս երկու հազար տարիներ առաջ, այսօր եւս՝ Անոր
կարեկցող եւ գթառատ ողորմութենէն կը կազդուրուին
տկարներն ու հարստահարուածները: Յատուկ կերպով՝
Անոր անսահման եւ առատաբուխ ողորմութեան
ապաւինելով է որ կը զղջան ու դարձի կու գան
մեղաւորները, որոնք սառն խստասրտու թեամբ
խեղդած էին իրենց խիղճերը եւ փակած իրենց
սրտերուն դռները խեղճին ու կարիքաւորին դիմաց:

Յիսուսի ողորմածութիւնն է որ հրաշագործեց մե -
ծահարուստ մաքսապետ Զակքէոսի սրտին դարձը՝  որ
իր հարստութեան կէսը աղքատներուն տուաւ եւ քա -
ռապատիկ հատուցանեց բոլոր անոնց որ ինք անի -
րաւած էր (Ղուկաս 19, 1-10): Յիսուս, իր բարե գթու-
թեամբ բուժեց ուղեկորոյս սամարացի կնոջ սիրտը՝ որ
զղջալով իր անցեալի կեանքին վրայ դարձի եկաւ եւ
եղաւ առաքեալ Աւետարանի (Յովհաննէս 4, 1-42): Ան՝
իր անսահման ողորմութեամբ յաւիտենական կեանքի
անսասան յոյսով ներեց ու ամրապնդեց աջակողմեան
աւազակին՝ որ կեանքին վերջին պահին վստահու -
թեամբ ապաւինեցաւ Յիսուսի եւ խնդրեց որ յիշուի
արքայութեան մէջ (Ղուկաս 23, 39-43):

Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ ի Քրիստոս,
Մաղթանքս է որ Աստուածային ողորմութեան այս

յոբելենական սուրբ տարուան Ծննդեան տօնին՝ լայն
բանանք մեր սրտերուն դռները Մանուկ Յիսուսին
դիմաց որպէսզի Անոր սէրը, ողորմութիւնը եւ խա -
ղաղաղութիւնը ներթափանցեն մեր մէջ ու Անոր Հոգին
մաքրէ ու սրբէ մեր խիղճերը մեղքի ամէն արատէ ու
բիծէ եւ դարձնէ մեզ «ողորմած Երկնաւոր Հօր նման»:
Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ 
Ձեզի մեզի մեծ աւետիս:

15 Դեկտեմբեր 2015
+Միքայէլ Եպս. Մուրատեան

Առաջնորդ Տիրամայր Նարեկի          
Հայ Կաթողիկէ Թեմին
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His mercy is from age to age to those who fear him
(Lk, 1: 50).”

Reverend Fathers, Reverend Sisters, and
beloved brothers and sisters in Christ,

On the occasion of Christmas 2015, at the
threshold of the Jubilee Year of Mercy, in the year
marking the 100th anniversary of the Armenian
Genocide, these consoling words of the Magnificat
intoned by the Blessed Virgin Mary two thousand
years ago have special meaning and value for the
whole Church. In fact, on Tuesday December 8th,
the Feast of the Immaculate Conception, His Holi-
ness Pope Francis opened the Holy Door of St.
Peter’s Basilica, in a ceremony that was repeated
on Sunday, December 13th in the cathedrals of all
the Catholic dioceses through the world, so that all
the faithful might have the opportunity to partake
of the mercy of God the Father.

The Father’s mercy takes form in the
human face of the Child Jesus. As Pope Francis
wrote in the encyclical proclaiming the Jubilee
Year, “Jesus Christ is the face of the Father’s
Mercy. These words might well sum up the mys-
tery of the Christian faith. Mercy has become liv-
ing and visible in Jesus of Nazareth, reaching its
culmination in him (Misericordiae Vultus, 1).”
When the Holy Virgin Mary, the Mother of Jesus,
presented Him in the grotto at Bethlehem human-
ity was able to see and feel the character of God’s
mercy for the very first time.

During her visit to Elizabeth, Mary the
Mother of God, gave blessings and intoned the
mercy of God to her relative Elizabeth saying, “His
mercy is from age to age to those who fear him (Lk,
1:50).” The Blessed Virgin knew that she would be
giving the world the One who would make a real-
ity of the promise given by God to Abraham by the
annunciation of Gabriel the Archangel to her; “Be-
hold, you will conceive in your womb and bear a
son, and you shall name him Jesus. He will be great
and will be called Son of the Most High…(Lk 1:
31-32).” Zachariah, the father of John the Baptist,
resonates Mary’s Magnificat with his prophecy

saying, “…because of the tender mercy of our God
by which the daybreak from on high will visit us to
shine on those who sit in darkness and death’s
shadow, to guide our feet into the path of peace (Lk,
1: 78-79).”

The daybreak from on high is the Baby
Jesus who lying in the manger visits us from above
and spreads among humanity the warmth of God
the Father’s mercy. Today, as it was two thousand
years ago, the weak and the disadvantaged are reen-
ergized by his mercy; and today, by finding refuge
in God’s boundless and generous mercy, even sin-
ners who had previously silenced their conscience
by cold cruelty and had closed their hearts’ doors to
the poor and the needy repent and are converted.

It was Jesus’ mercy that caused the miracle
of the conversion of the heart of the rich Zacchaeus,
who as a result gave half of his wealth to the poor
and paid four times the amount to those whom he
had cheated (Lk. 19: 1-10); Jesus, through his
mercy healed the heart of the lost Samaritan
woman, who as a result regretted her old ways and
became a disciple of the Gospel (Jn, 4: 1-42.); and
through His boundless mercy and the unshaken
hope of eternal life, Jesus forgave the thief crucified
to His right, who, at the last minute of his life, fled
to Jesus and asked to be remembered in His king-
dom (Lk, 23: 39-43).

Beloved sisters and brothers in Christ, it is
my wish that during this Christmas of the Jubilee
Year of the Divine Mercy we all may open wide the
doors of our hearts in front of the Baby Jesus so
that his love, mercy, and peace may penetrate us
and His Spirit might cleanse and erase from our
conscience every spot and stain of sin and might
make us “merciful like our Heavenly Father.”

Merry Christmas and Happy New Year!

December 15, 2015

+Most Rev. Mikael Mouradian
Bishop of the Eparchy

BISHOP’S CHRISTMAS MESSAGE
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Ոչ միայն  Հայ կաթողիկէ հոգեւորականներու
դասին եւ ընդհանրապէս Հայ կաթողիկէ համայնքին
համար, այլ համայն լիբանանահայութեան համար
ցնծալի ու յիշարժան առիթ մը հանդիսացաւ հայ կա -
թողիկէ երկու քահանաներու եպիսկոպոսական օծման եւ
ձեռնադրութեան հանդիսաւոր արարողութիւնը, որ տեղի
ունեցաւ 21 Նոյեմբեր 2015, Շաբաթ երեկոյեան, Հայ
կաթողիկէ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ-Սուրբ Եղիա աթո -
ռանիստ եկեղեցւոյ մէջ, հանդիսապետութեամբ Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկէ հայոց Գրիգոր Պետրոս Ի. Կա թո -
ղիկոս Պատրիարքին,  առընթերակայութեամբ  Հայ Կա -
թողիկէ սիւնհոդոսական հայրերու։

Երկու եպիսկոպոսներու օծման ու ձեռնադրութեան
հանդիսաւոր արարողութեան տուած պատգամին մէջ
«Մենք կա՛նգ, կը մնա՛նք ու կը լուսաւորենք աշխարհը»
գոչեց Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքը

Արդարեւ, Հայր Սարգիս վրդ. Դաւիթեանին եւ գեր -
յարգելի հայր Գէորգ ծ.վ. Ասատուրեանին  եպիսկո պո -
սական ձեռնադրութեան եւ օծումին  ուրախութիւնը Հայ
կաթողիկէ Եկեղեցւոյ եւ հասարակութեան հետ բաժնելու
եկած էին պապական նուիրակը՝ Կապրիէլ եպիսկ. Քաչիա,
Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Վեհափառին ներկայացուցիչ
Լիբանանի հայոց առաջնորդ Տէր Շահէ եպիսկ. Փա -
նոսեան,  մարոնիթներու Պատրիարք  Կարդինալ Պշարա
Ռաիի ներկայացուցիչ՝ մարոնիթներու Պէյրութի առաջ -
նորդ Պուլոս Մաթար եպիսկոպոսը,  քոյր եկեղեցիներու
բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, Լիբանանի պետա -
կան ու պաշտօնական մարմիններու, Հայաստանի Հան -
րապետութեան եւ Իրանի դեսպանութիւններուն ներկա-

յացուցիչները, լիբանանեան եւ լիբանանահայ կուսակ -
ցութիւններու, կազմակերպութիւններու ու միութիւն -
ներու ներկայացուցիչներ եւ խուռներամ ժողովուրդ մը,
որուն համար նեղ կու գար աթոռանիստ եկեղեցին, մինչ
աշխարհասփիւռ քրիստոնեայ հաւատացեալ հասա րա -
կութիւնը հոգեպարար արարողութեան կը հետեւէր «Թե -
լէ-Լիւմիէր»ին կողմէ կատարուած ուղղակի սփռումին
միջոցաւ։ Պաշտօնական անձնաւորութեանց եկեղեցի ժա -
մանումը կը դիմաւորուէր ՀԿՄ.ի Զալքայի շեփո րա -
խումբին կողմէ։

Կոչ ընելով եպիսկոպոսներուն իրենց կեանքին օ -
րինակով եւ Քրիստոսի ուսմունքներով ու լոյսով դառ -
նալու Քրիստոսի վկաները, Ամեն. Հոգեւոր Տէրը ըսաւ որ
«եթէ դուք աղօթքով միացած ըլլաք  Քրիստոսի եւ անոր
անուշ հոտը բուրէք ու մօտենաք ժողովուրդին, անոր մէջը
ըլլաք, անոր առջեւէն քալէք, զայն լսէք, այն ատեն դուք
ալ ոմն Քրիստոս կը դառնաք, ձեզմով ուժ կ՚առնեն,  եւ
ձեզի հետ միասին ուղեկից կ՚ըլլան դէպի Տէրը՝ Քրիստոս,
որ մեր երջանկութիւնն է, մեր ողորմած, մեր գթած հայրն
է եւ կը հրաւիրէ մեզ իր յաւիտենական երանութեան։
Մենք ձեզի հետ գօտեպնդուած ենք։ Մէկ սիրտ ու մէկ հո -
գի պիտի ըլլանք, որպէսզի մեր Հայ կա թողիկէ Եկե ղեցին,
հաւատացեալները եւ մեր հայ ժողո վուրդը, ուր որ ալ
գտնուի՝ Մայր Հայրենիքի, թէ ս- փիւռքի մէջ տա րածուած,
իսկապէս զգայ որ Ցե ղաս պա նութենէն 100 տարի ետք մեր
նահա տակներուն շնորհ քով ու բարե խօ սութեամբ մենք
կա՛նգ, կ՚ապրի՛նք, կը մնա՛նք, կը լու սաւորենք աշխարհը
ու կ՛երթանք, վկանե րը կ՛ըլլանք  մեզ սիրող Աստուծոյ,
նախախնամող Աստուծոյ, որ մեզ չի լքեր»։
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«Տէր Աստուած մեր...
արա ընդ մեզ եւ ընդ աղօ -
թակիցս մեր ա ռատապէս
զո ղոր մու թիւն քո եւ ըզ -
գըթու թիւն...»

(Պատարագամատոյց)

Գերյարգելի, Գե րա պա տիւ վար դապետ ներ,
Ա ռա քինազարդ քոյրեր, եւ Սիրելի հաւա տա -
ցեալներ:

Ողջոյն եղբայրական,
Մեր Պատարա գա մա տոյ ցին ու Մաշտոցին ա -

ղօթք ներուն մէջ բազմիցս կրկնուող «Ողոր մու -
թիւն» ու «Գթու թիւն» եզրերը, 2015-2016 տա-
րե շրջա նին, պիտի զգենուն յատուկ  նշա նակու -
թիւն մը՝ մեզի պատեհութիւնն ընծա յելով
առաւել ներթա փանցելու անոնց իմաստին
խորքը, յօգուտ մեր հոգեւոր կեանքին:

Տեղեակ էք, որ Փրանկիսկոս Սրբազան Քա -
հանայապետի հռչակած «Ողորմութեան Սուրբ
Տա րին», կը սկսի յառաջիկայ  8 Դեկտեմբեր 2015-
ին եւ կը տեւէ մինչեւ 20 Նոյեմբեր 2016: Սոյն
տա րեշրջանին, պիտի ապրինք արտահերթ Յո -
բելեան մը, որուն բովանդակ տեւողութեան,
Եկեղեցին, նշա նաբան ունենալով Տիրոջ պա -
տուէրը՝ թէ «Ողորմած եղէ'ք, ինչպէս որ ձեր
երկնաւոր Հայրն ալ ողորմած է» (Ղկ 6, 36), մեզի
պիտի յիշեցնէ, մէկ կողմէն, որ «Աստուած առատ
է իր ողորմութեամբ» (Եփս 2, 4) եւ, միւս կողմէն,
որ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ հաւա տացեալ
կոչուած է ցոլացնելու կատարելութիւնները Աս -
տուծոյ, «որուն ողորմու թիւնն անչափ է եւ
գթութիւնն անբաւ:» 

Ի՞նչ կը նշանակէ «Յոբելենական Տարի»: Ի՞նչ
շնորհքներ կապուած են անոր: Որո՞նք են պայ -
մանները անկէ հոգեպէս օգտուելու:

Յոբելենական կը համարուի այն տարին,
որուն ընթացքին հնարաւոր է մեղքերու առանձ -
նա յատուկ թողութիւն ստանալ: Առաջին անգամ
Յո բելենական Տարին նշուեր է 1300 թ., ապա՝ իւ -
րաքանչիւր 50 տարին մէկ, ապա իւրաքանչիւր

33 տարին մէկ, իսկ 1470 թ.,
Պօղոս Բ. Պապը որոշում կա -
յացուց զայն նշել 25 տարին
մէկ: Այ նուհանդերձ, Քա -
հանայա պետները կարող են ար -
տա հերթ Յոբելենական Տարի
յայտարարել, որուն ընթացքին
«լիա կա տար նե րողու թիւն կը
շնոր հուի իւրա քան չիւր հաւա -
տաց եալի, որ կ'ա պաշխա-րէ ու կը վերա հա ս -
տատէ Աս տուծոյ հետ իր խզած յարաբե-
րութիւնը»:

Պիոս ԺԱ. եւ Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս Բ.
Սրբազան Քահանա յա պետ ները, արտահերթ
Յոբե լենական Տա րիներ յայտա րա  րե ցին՝ Քրիս -
տոսի կեանքին իրա դար ձու թիւններու հետ
կապուած առիթ նե րով: Փրանկիսկոս Պապը, իր
կարգին, 2016 տարեթիւը՝ Սուրբ Տարի հռչա կեց՝
նշելու  համար Վատիկանեան Բ. Տիեզերական
Ժո ղովի փակման 50րդ տարեդարձը:

Դեկտեմբեր 8-ին, «Ողորմութեան Յո բե լեան»-ի
առիթով, Սրբազան Քահանայապետի ձեռամբ
կա յանալիք Հռոմի Սուրբ Պետրոս Մայր Տա -
ճարին «Սուրբ Դուռ»ին բացումի արարող ու -
թեան՝ պիտի յաջորդէ Յաւիտենական Քաղաքի
միւս երեք Ա ւագ Տաճարներու Սուրբ Դուռերուն
հերթական բացումը: Սրբազան Պապին տնօրի -
նումով, իւրա քանչիւր թեմակալ եպիսկոպոսին
կը վիճակուի խորհրդանշական «Սուրբ Դուռ» մը
տեղադրել՝ իր թեմի եկեղեցիներէն մէկուն մէջ,
անոր առջեւ համապատասխան արարողու թիւն -
ները կատա րե լու համար: Առ այդ, մեր՝ Հիւսի -
սային Ամերիկայի Կաթողիկէ Հայոց թեմէն ներս,
կը խնդրենք Գեր յարգելի եւ Գերապատիւ Ժո -
ղովրդապետ Վար դապետպերէն որ յառաջիկայ
Դեկտեմբերի 13-ի Կիրակի օրուան Ձայնաւոր
Պատարագով՝ Յոբե լենական Սուրբ Տարուայ
պաշտօնական բացումը կատարեն: Որպէս
Թեմակալ Եպիսկոպոս, նոյն օրը՝ Կլենտէյլի
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Աթոռանիստ Եկե -
ղեցւոյ մէջ պիտի մատուցանենք Ձայնաւոր
Սուրբ Պատարագը եւ կատարենք Թեմիս խոր -
հըրդանշական «Սուրբ Դռան» բացումը: Նկատի
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առած Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Կաթողիկէ
եկեղեցիներուն միջեւ աշխարհագրական հսկա -
յական հեռաւորութիւնները՝ որու հետեւանքով
Գալիֆորնիոյ նահանգէն դուրս եղած մեր հա -
ւատացեալները պիտի չկարողանան ուխտի եր -
թալ Կլենտէյլի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ
Աթոռանիստ Եկեղեցին, կը տնօրինեմ, որ ժո -
ղովրդապետ վարդապետները «Ողորմութեան
Յո բելեանի»  ժամանակամիջոցին, հոն ուր կը
գտնուին, իրենց հովուական խնամքին յանձ -
նուած հաւատցեալներուն համար ուխտագնա -
ցութիւն կազմակերպեն դէպի իրենց քաղաքին
ա՛յն ե կեղեցին՝ որու մէջ կը գտնուի Սուրբ
Դուռը, որպէսզի ոչ ոք անմասն մնայ «Լիակա -
տար Նե րողութիւն» շահելու հնարա ւորութե -
նէն: 

Եկեղեցւոյ մը Սուրբ Դուռը կը խորհրդանշէ
անցքը դէպի վերանորոգուած կեանք՝ դէպի
փրկութիւն: Զղջումով եւ ապաշխարութեամբ
այդ Դուռէն անցնելով՝ հաւատացեալները
կ'ար ժանանան մեղքերու քաւութեան եւ թո -
ղութեան մեծ շնորհքին:

Սիրելիներ,

Ի շարս աշխարհատարած բիւրաւոր Կաթո ղիկէ
Եկեղեցիներուն, Միացեալ Նահանգներու եւ Գա -
նատայի մեր Հայ Կաթողիկէ թեմի եկե ղեցիներէն
եւ կրօնական  հաստա տութիւն ներէն ներս եւս,
պիտի նշուի սոյն Յոբելենական Տարին, որուն
ընթացքին, մեզի կը յանձ նարա րուի, մեր ան -
հատական ու հասարակական կեանքին մէջ,
շօշափելի դարձնել Աստուծոյ ողորմութիւնը՝
զայն արտայայտելով՝ մեր  մերձաւորին հանդէպ
գը թասրտութեամբ, նե րողամտութեամբ եւ, յատ -
կապէս, եղբայ րսի րութեամբ:

Անցեալ Ապրիլ 12-ին, Տիեզերական Եկե-
ղ եցւոյ 36 Վարդապետներու շարքին դասուե  -
ց աւ Աս տուծոյ ողորմութեան սքանչելի ջա -
տագովն ու  Հայ Ազգի պարծանքը՝ Ս. Գրիգոր
Նարեկացին, որուն գրած Մատեան Ող բեր -
գութեան մեծածաւալ աղօթագրքին ամէն մէկ
էջը արձագանգ է Աստուծոյ գութին ու ո -

ղորմութեան:
Եթէ սուրբերը, Նարեկացիին նման,  կարիքը

զգա ցած են Աստուծոյ ողորմութեան ապաւի -
նելու, առաւել եւս մենք, մեղսաթաթաւ արա -
րածներս, պարտինք, անդադար ու անձանձ-
 րոյթ, մեր վրայ հայցել Աստուծոյ առա տազեղ
գթութիւնը՝ դիմե լով ապաշխարութեան Խոր -
հուրդին, աղօթքին ու ծոմապահութեան, որ -
պէսզի, յառաջիկայ Յոբե լեանէն լաւագոյնս
օգտուինք՝ ընդունելու համար մեր մեղքերուն
թողութիւնը, սրբարար շնորհքը եւ սրտի խա -
ղաղութիւնը: 

Ուշագրաւ  է, որ Դեկտեմբեր 8-ը, Յոբել եա -
նին բացման օրը, կը զուգադիպի Սուրբ Կոյս
Մարիա մի Անարատ Յղութեան տօնին հետ:
Հետեւաբար, չվարանինք այս Սուրբ Տարին
յանձնելու «Մայր Ողորմութեան» յորջորջուած
Աստուածածինին, որուն բարձրացուցած «Մե -
ծա ցուսցէ»ն համակ գովեր գու թիւն է Աստուծոյ
անհուն ողորմու թեան:

Յառաջիկայ  Սուրբ Տարուան ողջ տեւողու -
թեամբ,  Միացեալ Նահանգներու եւ Գանա -
տայի մեր ժողովրդապետներուն, կրօնական
հաստա տու թիւններու մեծաւորներուն եւ իրենց
գոր ծակիցներուն հայեցողութեան կը յանձնեմ
պատշաճ միջոցառումներ որոնելու (ժամասա -
ցութիւն, ծոմապահութիւն, Սուրբ Հաղոր դու -
թեան երկր պագութիւն, Սուրբ Գիրքի սերտո-
ղութիւն, Մատեան Ողբերգութեան գիր քէն ըն -
թերցում, հոգեւոր կրթութիւն եւ սրբա վայ րերու
այց), որպէսզի յուսացուած հոգեշահ արդիւնք -
ները քաղենք մօտալուտ՝ «Յոբելե նական Սուրբ
Տա րի»էն: 

«Զողորմութեան քո զդուռն բա'ց մեզ Տէր եւ
արժանի արա' զմեզ լուսեղէն յարկաց քոց ընդ սուրբս
քո»: (Դռնբացէքի Շարական ԴԿ)

+ Միքայէլ Եպիսկոպոս Մուրատեան    
Առաջնորդ

Հիւսիսային Ամերիկայի Կաթողիկէ Հայոց

ªO{ORMOUJ:AN SOURB TARIº |OB:L:NAKAN TAROUAN AÂJIU%

:PISKOPOSAKAN |ATOUK PATGAM FA| KAJO{IKH

FAUATAZ:ALN:ROUN
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|OB:L:NAKAN TAROUAN AÂJIU ªO{ORMOUJ:AN SOURB TARIºI 

DÂNBAZHQI ARARO{OUJIUNE

Ըստ Կաթողիկէ աւանդութեան, Սուրբ Տարի կը հռչակուի ամէն 25
տարին անգամ մը: Սակայն քահանայապետները իրենց տրուած գերագոյն
իշխանութեամբ, կարող են artakarg \ob;l;nakan Tari f®cak;l% orou
enjazqin liakatar n;ro[oujiun ke ,norfoui iuraqanciur fa -
uataz;ali% or apa,.arouj;an mi=ozow ir .xa‘ kape Tiro= f;t
ke w;rafaստատէ an]nakan .ostowananqow ;u S& Fa[ordouj;an
møt;nalow!

Պիոս ԺԱ. եւ Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս Բ. Սրբազան Քահանա -
յապետները, արտահերթ Յոբե լենական Տարիներ յայտարարեցին՝
Քրիստոսի կեանքին իրադարձութիւններու հետ կապուած առիթներով:
Փրանկիսկոս Պապը, իր կարգին, 2016 տարեթիւը՝ Սուրբ Տարի հռչակեց՝
նշելու  համար Վատիկանեան Բ. Տիեզերական Ժողովի փակման 50րդ
տարեդարձը:

Փրանկիսկոս Սրբազան Քա հանայապետի հռչակած «Ողորմութեան
Սուրբ  Տա րին», կը սկսի յառաջիկայ  8 Դեկտեմբեր 2015-ին եւ կը տեւէ
մինչեւ 20 Նոյեմբեր 2016:

A\s tari% Kl;nth\li Fa\ Kajo[ikh S& Grigor Lousauoric Ajo®anist ;k;[;zuo\ mh= m;‘
,ouqow tønou;zau |ob;l;nakan O [or mouj;an Sourb Tariºin bazoume!

Ardar;u% Kiraki% D;kt;mb;r 13% a®auøt;an vame 11!00in% fo‘ baxmouj;an me n;rka\ouj;an%
Srbaxan Fa\re^ Miqa\hl :ps& Mourat;an% ªFra,a'a®ºow moutq gor‘;z S& .oran% ,r=apa-
toua‘ vo[owrdap;t Fa\r Anton Noratounk;anow ;u fa\r Jowmas Karap;t;anow% oronz a®en -
j;raka\ouj;amb sksau S& patarage! >orani wra\ 10i møt dpirn;r ‘a®a\;zin S& >oranin!

Pataragi enjazqin% Fa\r Jowmas fa\;rhnow ;u F& Anton Noratounk;an angl;rhnow
katar;zin S& Papin kondakin enj;rzoume!

Apa% t;[i oun;zau  ªD®nbazhqºi fog;parar araro[oujiune! Fauataz;aln;re ;rkiu[a ‘ou -
j;amb ke f;t;uhin ,arakann;roun ;u a[øjqn;roun! G;rapa\‘a®e ‘nradir kardaz ªD®nba -
zhqºi \atouk a[øjqe! Ir jau,a\in ]a\now% sarkauak Anjouan Phxy;an ;rg;z ªBaz m;x Thrºe%
.oraphs tpauor;low fauataz;aln;re!

G;rapa\‘a® Thre ørouan pat,ay imastaliz qarox me touau% frauir;low n;rkan;re% or
a\s \ob;l;nakan tarin ir;nz famar ella\ ,norfqn;r endoun;lou tari me ;u qa=al;r;z xanonq
orphsxi .ostowan;low ;u S& Fa[ordouj;an møt;nalow% |ob;l;nakan tarin ir;nz famar lia -
katar n;ro[ouj;an arvananalou tari me ella\!

Amhn tari% ªA\ten;anº ;rgca.oumbe% ir fmout [;kawar^ Krhk Saro\;ani patrastouj;amb
ke n;r ka\aznhr baxmal;xou ‘nnd;an ;rg;r& saka\n a\s tari m;xi famar noroujiun hr t;sn;l

18i møt parmanoufin;r% bolorn al a,ak;rtn;r “Holy Family” Kajo[ikh dprozin% oronq ir;nz
[; kawarin Krhkorii zouzmounqn;roun f;t;u;low n;rka\azouzin ‘nnd;an masna\atouk ;rg;r%
oronq arvanazan orotendost ‘a';rou! Dar];al a\s no\n a,ak;rtn;re xangakn;row (iu-
raqanciur xangak ke n;rka\aznhr nøj me)% oronz mia]ouloumow% g;[;zik n;rda,nak ‘anøj
;rg;rou ;[anakn;r katar;zin! :rgca.oumbe gnafatou;zau ;u arvanazau ªp®awøºn;rou!

Fousk bane erau G;rpa\‘a® Mourat;ane! G;[;zik k;rpow n;rka\azouz a\s xang;roun
imaste% es;low& ªBolors al tarb;r nøjan;r ;nq Astou‘o\ ];®qin mh=% saka\n ;rb miasnabar
a[øj;nq% ;k;[;zin ;u fama\nqe au;li ardiunauht k∞ellanº!

<norfauor;li h S& Grigor Lousauoric Fa\ Kajo[ikh ;k;[;zuo\ vo[owrdap;t Anton Wrd&
Noratounk;ane% or =anq chr .na\a‘ anj;ri k;rpow kaxmak;rp;lou a\d ørouan fandisou -
jiun n;re! No\nphs ke ,norfauor;nq ªA\ten;anº ;rgca.oumbi [;kawar Krhk Saro\;ane% or a\s
tari noroujiun me mtzouza‘ hr% frauir;low tarb;r ;rgca.oumb me% or fay;li ;lo\j me oun;zau!

ANJOUAN GARAMANL:AN
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|OB:L:NAKAN TAROUAN AÂJIU ªO{ORMOUJ:AN SOURB TARIºI 

DÂNBAZHQI ARARO{OUJIUNE
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YEAR   OF   MERCY
"O Lord our God ...
Give generously to
us, and to all those
who are praying
with us, your com-
passion and mer -
cy..." 

(Armenian Missal)

Very Reverend Fathers, Reverend Fathers,
Reverend Sisters, and Dear Parishioners,

Brotherly Greetings,

In the prayers contained in the Armenian Missal
and the Mashtots the words "mercy" and "com-
passion" are often repeated. Those words will
take on a special significance in 2015 and 2016
giving us the opportunity to search out their deep-
est meaning for the benefit of our spiritual life.

You are aware that "The Holy Year of Mercy"
proclaimed by his Holiness Pope Francis begins
on December 8th 2015 and lasts until November
20th 2016. During that year we will live an ex-
traordinary Jubilee. For its entire duration, the
Church will have as its motto the Lord’s com-
mandment, “Be merciful as your heavenly Father
is merciful" (Luke 6, 36). The Jubilee will remind
us of both "the abundance of God's mercy" (Eph-
esians 2, 4) and of our belief that every Christian
is called upon to mirror the Perfection of God
"whose compassion and mercy is infinite."

What is meant by a “Jubilee Year?” What is
bound by His grace? What are the conditions by
which we may benefit spiritually from it?

A year is considered a “Ju-
bilee Year” when a special re-
mission of sins is possible.
The first Jubilee Year was
celebrated in 1300. It was
then repeated every 50 years,
then every 33 years, and
then, in 1470, Pope Paul 
II decided to celebrate it
every 25 years. However, a
special “Jubilee Year” may be declared by a Pope
at any time during which a "full pardon may be
given to every believer who repents and restores
his broken relationship with God."

His Holiness Pope Pius XI and His Holiness St.
John Paul II proclaimed special Jubilee Years that
coincided with special anniversaries of the events
in Christ's life. Pope Francis in his turn has pro-
claimed 2016 a Holy Year to mark the 50th an-
niversary of the closing of the Second Vatican
Council.

On December 8, on the occasion of the inaugu-
ration of the "Jubilee Year," His Holiness Pope
Francis will be conducting at St. Peter’s Cathe-
dral the "Holy Door" opening ceremony, which
will be followed by the Eternal City's “Holy Door
Openings” at the three other major Cathedrals.
His Holinesses has directed each diocesan bishop
to choose a symbolic "Holy Door" at one of the
churches in his diocese and perform the proper
ceremonies.

Therefore, on Sunday the 13th of December, in
our Eparchy of Northern America for the Ar-
menian Catholics, we invite all the Very Rev-
erend and Reverend Pastors to solemnly
inaugurate the Extraordinary Jubilee Year of
Mercy in their parishes during the Sunday
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parochial Holy Mass. That same Sunday, as the
Bishop of the Eparchy, I will celebrate the Holy
Mass at the Cathedral of Saint Gregory the Illu-
minator in Glendale – CA,  during which the
symbolic "Holy Door Opening” for the
Eparchy will be conducted. Taking into consid-
eration the vast distances between our Armen-
ian Catholic Churches in North America, which
will prevent a large number of our faithful from
making the Holy Year’s pilgrimage to the Cathe-
dral in Glendale-CA, I invite and encourage the
Very Reverend and Reverend Pastors to organ-
ize, during the Jubilee Year of Mercy, pilgrim-
ages for the faithful entrusted to their pastoral
care, to the closest Catholic Church in their area
at which a symbolic “Holy Door is located, so
that no one is excluded from the "full pardon op-
portunity.”

The “Holy Door” of a Church symbolizes a pas-
sage through which one moves toward renewed
life and salvation. Passing through that door
with repentance and penitence, the faithful shall
be deserving of the great grace of forgiveness of
their sins.

Dear friends,

Along with the many thousands of Catholic
Churches worldwide, the Armenian Catholic
Eparchy of the United States and Canada will be
marking a “Jubilee Year” in their churches and
religious institutions. During this year we must
reflect God’s compassion and mercy in our per-
sonal and social lives. We must express it daily
towards our neighbors with clemency, forgive-
ness and brotherly love.

On April 12th 2015 St. Gregory of Narek - who
on each page of his "Book of Lamentations" re-
flected upon the mercy and compassion of God

- was inducted among the 36 Doctors of the Uni-
versal Church.
If saints like “Naregatsi” felt the need to rely on
the mercy of God, we as sinners must be relent-
less in seeking peace of heart through the grace
of God’s mercy. This may be done by penance
and reconciliation, through prayer and fasting.
The coming “Jubilee Year” gives us a special ad-
vantage.

It is noteworthy that December 8th, the opening
date of the “Jubilee Year,” coincides with the
feast of the Immaculate Conception of the Virgin
Mary. Therefore, let us not hesitate to hand over
this Holy Year to the "Mother of Charity” whose
prayer of "Magnificat" expresses Almighty
God’s infinite mercy and compassion.

During the entire duration of the “Jubilee Year”
I ask all the pastors and superiors of the religious
orders of Our Eparchy for the Armenian
Catholics in the United States and Canada to or-
ganize in the parishes and convents appropriate
pastoral services (divine service, fasting, Eu-
charistic adoration, Bible studies, readings from
the “Book of Lamentations”, Spiritual retreats,
and pilgrimages to Holy Shrines) in order to be
able to receive the expected divine gifts for the
benefit and spiritual growth of our faithful. 

“Open your Door of Compassion and Mercy
Lord and let us be worthy of your eternal heav-
enly bliss forever with your Saints"(Armenian
Palm Sunday Hymn)
Prayerfully,

+Most Reverend Mikael Mouradian
Bishop of the Eparchy 

YEAR   OF   MERCY
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GOFABANOUJ:AN ØROUAN "IHÂ <AMMAS:ANI

>NDOUQI |A+O{ :R:KON

A\s tari% Go-
fa banouj;an ø -
re n ,ou;zau No-
\;mb;r 20% 2015in%
Klhn th\li S& Ge -
rigor Lousa uo -
ric Ajo®anist
; k ; [ ; z u o \
ªÂh\mon ;u Ani
G ou\ ou m y;a n
srafin mh=! Sa -
ka\n a\s ta -
rouan tønaka-
taroujiune chr
nman;r na.kin
tari n ;r o u n
t;[i ou n;za‘
a  u a n d a k a n
f n d k a f a u i
s ; [ a n n ;r o u

,our= fauaqoua‘ mjnolortin!
A\s tari% Vo[owrdap;t Fa\r An ton

Noratounk;an ;u Tiknanz Miouj;an vra -
=an at;nap;toufi^ Tik& Mari-Van Far -
mantar;an oun;za‘ hin fay;li ga [a'are
;r;kon yo.azn;l ;u tarb;r noroujiun me
n;rka\azn;l a\d ørouan frauir;aln;roun!

Toms;re ardhn wa[ouz waya ®oua‘ hin
;u ,at;r^ x[=aza‘ hin or chin krza‘
kan.au toms;r apafow;l ;lo\jin famar!

:r;kon sksau enjriqow me% xor pat-
rasta‘ hin Tiknanz Miouj;an andamou -
fin;re! Yo. a[and;rn;row ;u xana xan ya -
,;row xardaroua‘ s;[ann;roun ,our= xe-
 uar yali ;u fay;li mjnolort ke tirhr!

Enjriqin \a=ord;z ørouan \a\ta gire!
Boloris ‘anøj% libanan;an b;mafar-

jakn;rou møt la\n yanacoum gta‘^ kata -
k;rgak% m;na.øs ;u d;rasanakan ,norf-
 n;row øvtoua‘ "ih® <ammas;an% faxiu b;m
;lau% ardhn mjnolorte ;l;ktakanazouz ir
a®a=in isk ªsq;cºow% orn hr^ mør me ;u ir
a[=kan (or øtarouj;an mh= ke gtnoui)
;r;uaka\a‘in f;®a]a\na\in ;rk.øsoujiun
me% or arva na zau ;rkar qaf-qafn;rou!

Apa an ,a rou -
nak;z ir sra -
mit m;na.ø-
sou jiune! An
;r  b;mn ir sq;c -
n;re ke fam;mhr
parx% saka\n
di  pouk katak -
n; row% oronz ar-
  diunqe dar];al
k∞ellar .ndouq
;u xouar yali
mjnolort!

A\d gi,;r%
"ih® <am mas -
;an% ;rkou vam
andadar m;na -
.øs;z ;u ir ka -
takn;row ;u xe-
 uaryabanou-
jiunn;row .ndouq s'®;z n;r kan;roun møt!
:®al;xou (fa \;rhn% angl;rhn ;u ara b;rhn) ir
ªa n;qtojº-n;row% an m;rj ;rg;z% m;rj
sramit n;t;r ar]ak;z% m; ‘aphs gofazoum
talow n;kan; roun% oronq gonh vamanakouan
me famar mo®zan ir;nz a®ør;a\
ªsjr;sºn;re ;u xo uar  yali ;r;ko\ me an-
zouzin!

Masnauoraphs ke ,norfauor;nq ; k; -
[;zuo\ fowiû  Fa\r Anton Noratonk;ane ;u
Tiknanz Miouj;an vra=an ;u ªtinamiqº
at;nap;toufi^ Tik& Mari-Van Farman-
tay;ane% a\spisi \a=o[ ];®nark me kax-
mak;rpa‘ ellalnoun famar!

<norfakaloujin ke \a\tn;nq Tik& Qlhr
Karap;t;anin% or 10%000 tolar nouira-
touoj;amb% fowa nauor;z ];®narke!

No\nphs ,norfauorouj;an arvani ;n
Tiknanz Miouj;an bolor andamoufin;re%
oronq incphs mi,t b‘a.ndrouj;amb pat -
rasta‘ hin ;r;ko\in famadam ya,;re ;u
g;[;zkørhn xardara‘ srafe!

Bolorin war]qe katar!

ANJOUAN GARAMANL:AN
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GOFABANOUJ:AN ØROUAN "IHÂ <AMMAS:ANI

>NDOUQI |A+O{ :R:KON
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SOURB ’NND:AN TØNIN AÂJIU

FA|RAP:TAKAN SOURB PATARAG

S& ’nnd;an tønin a®jiu% Ourbaj% 25
D;k t;mb;r% 2015 a®a uøt;an vame 11!00in%
Kl;nth\li S& Grigor Lousauoric Fa\ Ka jo -
[ikh Ajo®anist ;k; [;zuo\ mh=% n;rka\ou-
j;amb .ou®n; ram baxmouj;an me% Arfi&
Miqa\hl :ps& Mourat;an% A®a=nord Fiu-
sisa\in Am;rika\i Kajo[ikh Fa\oz% ªFe -
ra ,a'a®ºow ou[ [ou; zau S& >oran ;u ma-
to\z S& ’nnd ;an Fa\ rap;takan S& Pa -
tarage% a®enj; ra ka\ouj;amb̂ Vo[owr da -
p;t^ Fa\r Anton Noratounk;ani! ’enend  ;an
\atouk yo. ‘a[ikn;row ;u psp[oun lo\s;rou
mh= o[o[oua‘% ke ,o[,o[ar S& >o rane% oroun
ir;nz masnakzoujiune b;rin 10 dpirn;r%
momakirn;r% q,ozakirn;r ;u bou®wa rakir -
n;r!

ªA\ten;anº ;rgca.oumbe% incphs mi,t%
ir yartar .mbawarin̂ Krhk Saro\ani zouz-
mounqn;roun f; t;u;low% mia]o\l% anj;riørhn
katar;z S& Pataragi ;rg;zo[oujiune% o -
roun \a=or d; zin S& ’nnd;an nouiroua‘
baxmajiu fo g;parar ,arakann;r! Iskaphs
fay;li hr ounkndr;l ª>orfourd M;‘ºe% ªQe -
ristos ’ nauºe% ;u a\l ,arakann;r% oronq
n;rka n;roun \i,;zouzin ir;nz mankouj;an
anm;[ ør;re! Akn\a\t hr bolori ;r;sin
wra\ ya®aga\jo[ gofounakoujiune! 

Posjonhn fiurabar Los Any;les vama na‘
|aroujiun Sarkauag Sayon;an% enk;rak-
zouj;amb mius sarkauagn;roun% ir;nz fma -
\ic ]a\now grau;zin n;rkan;roun srt; re%
oronq ;r kiu [a ‘ou j;amb ounkndr;zin ;u
gna fat;zin m;naka ta rn;re!

G;rapa\‘a® Th re% \auour pat,ayi ,i -
nic ya® me .øs;zau% frauir;low n;rkan;re
f;t;u;lou |isous Ma nouki .onarfouj;an
ørinakin ;u ,a[ka p;z ir .øsqe ªO[ormou -
j;an Tariºin% \ordo r;low faua taz ;aln;re
orphsxi i r;nq al f;t;uin Astoua‘ordo\n
.onarfouj;an ørinakin ;u qa=al;r;z xa -
nonq ªO[ormouj;an Ta rouanº enjazqin% a -
®au;l ;us ellal o[orma‘ ;u n;ro[!

Pataragi auartin% fauataz;aln;re
dar];al ja'ørow ou[[ou;zan ªÂh\mon ;u
Ani Gou\oumy;anº sraf% our G;rapa\‘a®
Thre katar;z ªTounørfnhqºi araro[oujiune!

M;nq al m;r kargin% ke ,norfauor;nq S&
Grigor Lousauoric Ajo®anist ;k;[;zuo\
vo[owrdap;t^ Fa\r Anton Noratounk;ane
;u fama\nqi bolor andamn;roun ke ma[ -
j;nq ª<norfauor S& ’nound ;u Bari Ka -
[andº!

ANJOUAN GARAMANL:AN
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AM:RIKAFA|OUJ:AN JANGARANI

>ORFRDANI<N OU FAMAZANZA|IN KA|QE

Ամերիկահայութեան Թան գարանի վար -
չու   թիւնը, որ կազմուած է անցեալ Օ գոստոսին, Ա -
րեւմտեան Ա մե րիկայի Հայոց ցեղասպա  նու թեան
100-րդ տարե լիցի ոգե կոչման միացեալ յանձնա -
խումբին կող մէ,  հաղոր  դա գ  րութեամբ մը հրա պա -
րակած է Կլէնտէյլի մէջ կառու ցուելիք թան  գա-
րանի ծրագրին խոր հր դանիշն ու համա ցանցային
կայքը՝ ծրագրի մասին իրա զեկութիւնը բարձ -
րացնելու եւ ծրագրին մանրա մասնու թիւն ները
հանրութեան ներ կա յացնելու նպա  տակով։ Ծրագ -
րին նպատակն է հաստատել Քա լիֆորնիոյ հա -
յութեան պատ մութիւնը լու սարձակի տակ առնող
բարձրորակ թանգարան մը, որ միա ժամանակ
նախա պաշարումներու դէմ պայ քա րելու կեդրոն
մը դառնայ։

Ամերիկահայութեան թանգա րանի վարչու -
թեան մաս կը կազմեն շրջանի հայկական քա -
ղաքացիական եւ կրօնական ինը կազմակեր-
   պութիւններ, ո րոնք են՝ Ամերիկայի Միացեալ Նա -
հանգներու Արեւմտեան Թեմը, Հայաս տանեայց
Առաքե լական Եկեղեցւոյ Արեւմտեան Թեմը, Հիւ -
սիսային Ամե րի կայի Հայ Կաթողիկէ առաջնոր -
դարանը, Հիւսիսային Ամերի կայի Հայ Աւետա-
 րա նա կան Միութիւնը, Հայ Օգ նութեան Միու -

թեան Մ. Նահանգներու Արեւ   մտեան շրջա նը, Հայ
Մշա կու թա յին Հիմնարկութիւնը, Հայ Բարե գոր -
ծական Ընդհանուր Միութեան Արեւ մտեան Միա -
ցեալ Նա հանգներու շրջանը, Հայ Օգ նութեան
Միութեան Մ. Նահանգներու Արեւ   մտեան շրջա նը,
«Նոր Օր» բարե գոր ծական հիմնարկութիւնը, «Նոր
Սե րունդ» մշակութային միութիւնը:

Թանգարանի համացանցային կայքին վրայ
պիտի տե ղա դրուին տեղեկութիւններ թան գարանի
ցուցահանդէսներուն, իրականացուելիք ծրագիր -
ներուն եւ վայրի մասին։ Անիկա նաեւ միջոց մը
պիտի ըլլայ թանգարանի մասին առա ջարկ ներ
փոխանցելու վարչութեան։ 

Թանգարանին խորհրդանիշը գեղարուես -
տական ներկայա ցում մըն է Արարատ լերան,
դիտուած Ծիծեռնակաբերդի Յուշարձանէն։  Խոր -
հըդանիշին մէջ Արարատ լերան զոյգ գագաթները
կու գան կազմելու թանգարանի անգլերէն անուան
երեք բառերուն առաջին գիրերը։

Նշենք որ թանգարանը պիտի կառուցուի
Կլէնտէյլի Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ դիմացի հրապարակին
վրայ։
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ASTOUA’A|A|TNOUJ:AN TØNIN AÂJIU

FA|RAP:TAKAN SOURB PATARAG

Kiraki% 3 |ounouar% Astoua‘a\a\tnouj;an tønin a®jiu% t;[i oun;zau Fa\ra -
p;takan Sourb Patarag! Arfi& Miqa\hl ;piskopos Mourat;an% A®a=nord Fiusisa\in
Am;rika\i Kajo[ikh Fa\oz% a®enj;raka\ouj;amb vo[owrdap;t Fa\r Antono Nora-
tounk;ani% mato\z S& Patarage! Srbaxan Før ,qa.oumbe moutq gor‘;z ;k;[;zi% our
.ou®n;ram baxmoujiun me t;[ graua‘ hr! Pataragin ir;nz masnakzoujiune b;ra‘ hin
ªA\ten;anº ;rgca.oumbi andamn;re% oronq ir;nz yartar ;u banimaz .mbawar Krhk
Saro\;ani zouzmounqn;roun f;t;u;low% n;rka\azouzin sqanc;li ;u anj;ri ;rg;zo[oujiun me%
tpauor;low n;rkan;re% ;u anonz fogin;re parourou;zan astoua‘a\in ørfnouj;amb! Fia -
nali hr Tik& Anafit Falhpii ªOw Xarmanaliº fiasqanc ,arakane!

Ørouan patgame 'o.anz;z Arfi& G;rapa\‘a® Thre% or bazatr;z ørouan .orfourde
;u parxaban;z ;r;q kar;uor farz;rou imaste! Our;mn̂ Astoua‘ mhk h ;u 3 an];r ouni^ Fa\r
Astoua‘% Ordin Astoua‘ ;u S& Fogin Astoua‘! Mog;re 3 hin ;u anonq al ir;nz kargin
;r;q tarb;r nouhrn;r b;rin Manouk |isousin^ oski% .ounk ;u xmou®s! |isous a®aq;aln;roun
mi=ozow m;xi ke j;ladrh ir ørinakin f;t;uil!

1) – :s ];xi f;t ;m%
2) – :s ];x ke sir;m%
3) – Wstaf;zh*q in‘i!
Apa% ma[j;z a®o[=oujiun ;u ;r=ankoujiun fauataz;aln;roun% .ra.ous;low xanonq

fauatarim mnalou astoua‘a\in patgamn;roun!
S& Pataragin \a=ord;z |a\tnouj;an S& Mkrtouj;an araro[oujiune! :rgou;zan

ørouan iura\atouk fog;parar ,arakann;r ;u apa t;[i oun;zau andastane!
Pataragi auartin% n;rkan;roun ba,.ou;zau ørfn;al =oure% matouzoua‘ 'oqr

tou'ikn;rou mh=!
Ørouan knqafa\rn hr% fama\nqi xauakn;rhn^ 'oqrikn Antrh Gapata\;an% or

faka®ak ir mat[a, tariqin% ;rkar vamanak% a®anz \ognouj;an n,ann;r zo\z talou
katar;z ir knqafa\ri pa,tøne! Ke ,norfauor;nq ir entaniqe% incphs na;u m;‘ fa\re^
Au;tis (Auø) Gapata\;ane!

S& Pataraghn ;tq% fauataz;aln;re ou[[ou;zan ªÂh\mon ;u Ani Gou\oumy;an srafº%
our t;[i oun;zau kokik fiurasiroujiun me% oroun ‘a.s;re fogaza‘ hr knqafør m;‘ fa\re^
ªAuø Ph\qeriºn!

Dar];al Arfi& G;rapa\‘a® Mourat;an .øsq a®au ;u ,norfauor;z n;rkan;re& apa
b;m frauir;z knqafør entaniqe ;u paragan;re% ;u bolorin ma[j;z or Nor Tarin .a[a[ou-
jiun parg;uh fama\n a,.arfin! Ir .øsqin mh= G;rapa\‘a® Thre \i,;zouz% Mi=in Ar;u;lqi
mh= patafa‘ anmardka\in =ard;re% oronz xof k∞;rjan qriston;an;re! ªKar‘;m ardhn
lsa‘ hq% or Game,lii mh= m;r fama\nqi andamn;rhn 8 fogi xof gazin wa\rag ;u anarg
mardkanz gor‘adra‘ oyirin% xor bolor srtow ke datapart;nq! A[øj;nq or Nor Tarin%
,norfiu m;r a[øjqn;roun% ella\ au;li .a[a[ ;u bar;b;r boloris famarº% ;xra'ak;z ir
.øsqe Srbaxan Fa\re! Apa G;rapa\‘a® Thre koc ou[[;z fauataz;aln;roun% orphsxi
tounørfnhqi auandakan soworo\je ,arounakoui ;u ir;nz toun;re frauir;n vo[owrdap;t
fa\re% orphsxi tarouan enjazqin ir;nz toun;re ørfnoua‘ ellan!

Apa n;rkan;re s;[ann;rou ,our= fauaqoua‘ famt;s;zin ªAuø Ph\qeriºi framzouza‘
xanaxan qa[zrau;niqn;rn ou ª"eji ~our;reº!

ANJOUAN GARAMANL:AN
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ASTOUA’A|A|TNOUJ:AN TØNIN AÂJIU

FA|RAP:TAKAN SOURB PATARAG
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<NORFAKALOUJIUN^ TIKNANZ MIOUJ:AN

MIAM:A| TARA’ GOR’OUNHOUJIUNN:ROUN

Kl;nth\li Sourb Grigor Lousauoric Ajo®anist :k;[;zuo\ vo[owrdap;t^ Fa\r Anton
Noratounk;an ;u bolor \arakiz marminn;re% S& ’nnd;an ;u Amanori Tønin a®ijow% mas-
nauoraphs ke ,norfauor;n ;k;[;zuo\ Tiknanz Mioujiune% or ,norfiu ir an.on= at; -
nap;toufi^ Tik& Mari-Van Farmanta\;ani ];®n;rhz a,.ouvouj;an% ;u ir an]nakaxmi
an sakark nouiroumin ;u an]naxofouj;an m;‘aphs ke satar;n ;k;[;zuo\ barørouj;an ;u
bargauayman! Anonq l®ik-mn=ik k∞a,.atin tarouan enjazqin% baxmajiu ,afoujab;r
];®narkn;r kaxmak;rp;low% ;k;[;zuo\ k∞apafow;n gnafat;li kokik goumar me% or ke
‘a®a\h ;k;[;zuo\ partq;re j;j;uzn;lou!

Fpartouj;amb ;u oura.ouj;amb vo[owrdap;toujiuns ke \a\tararh% or 2015
tarouan enjazqin% Tiknanz Mioujiune øvandaka‘ h ;k;[;zuo\ kariqn;roun% oroun end-
fanour goumare ke kaxmh 75%000 am;rik;an tolar!

I srth ke ,norfauor;nq Tiknanz Miouj;an andamoufin;re ;u anonz ke ma[j;nq%
a®o[=oujiun% ;r=ankoujiun ;u a®au;l ;us korow% orphsxi anonq no\n an.on= nouiroumow
,arounak;n ir;nz fparta®ij ‘a®a\oujiune% i spas ;k;[;zuo\% fama\nqin ;u fa\ axgin!

FA|R ANTON NORATOUNK:AN

Vo[owrdap;t
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QO|R VEN:WI:W DAUIJ:ANI

KRØNAUORAKAN OU>TADROUJ:AN 60-AM:AKE

D;kt;mb;r 6%
2015in% Kl;nth\li S&
Grigor Lou sauoric
Fa\ Ka jo[ikh Ajo -
®aist ;k;[;zuo\ mh=%
\auart fa\ ra p;ta -
kan sourb Pataragi%
t;[i oun;zau ko kik
fandisoujiun me% orou
enjazqin tø nou; zau
a®aqina xard Qo\r
Ven;wi;w Dauij ;a -
ni% krønakan ou. t; -
rou 60rd ta r;dar  -
]e! A\s a® jiu% Arfi&
A®a= norde% ,nor fauo -
r;z  Qo\r Ven; wi;wi
;r kar tarin;rou an -
.on= wastake ;u a-
 nor ma[ j;z a®o[ =ou-
jiun ;u ;r kar k;anq!

T;[i oun;zau fiu -
rasiroujiun me% orou
enjazqin fatou;zau
60-am;aki karkan-
dake!

M;r =;rmagin ,nor  fauoroujiunn;re!
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In order to annunciate
the current status of our

Cathedral’s “Debt
Free” program to

parishioners. This is the
current balance of the
debt after the recent
payments of $54,000
since November 2015
with a remaining bal-
ance of $679,000. The
goal of this program is
to eliminate the debts
and bring the Debtome-

ter balance to zero
within a reasonable

time. No effort is being
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committee and ladies

guild towards achieving
this vital goal.$679,000 Januar
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