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…Ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում՝ մինչև աշխարհի վախճանը (Մատթէոս 28:20)

Աշուն 
2019

N 14

Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր

Հոկտեմբերի 7

Հոկտեմբերի 17

Դեկտեմբերի 14

Դեկտեմբերի 14

Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր

Աստվածաշնչյան սերտողություններ  
կազմակերպության գրասենյակում

«ՀՈՒՅՍ մանուկների մոլորակ» կիրակնօրյա դպրոց

Ուխտագնացություն Ջերմուկի Սուրբ Գայանե եկեղեցի. 

«Աղ ու հաց, սիրտդ բաց» միջոցառում նվիրված հայկական հացին 
Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր համայնքի միջնակարգ դպրոցում

2018 Աշուն - Ձմեռ

Գոհություն Աստծուն

 2018 թվականի տարվա ամփոփում կազմակերպության 
գրասենյակում. 

Այցելություն անապահով ընտանիքիներ  
Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ. 

Հիրավի, Տերն է մեր հույսն ու ապավենը, մեր 
մեղքերին քավություն տվողը և մեր հոգու և 
մարմնի ախտերը բժշկողը: Այս գիտակցումով 
է, որ պետք է ողջ հոգով և էությամբ օրհնենք, 
գովենք և փառաբանենք բարերար Աստծուն՝ 
բոլոր պարգևների, ողորմածության, շնորհների 
համար, ինչպես և առաք յալն է պատգամում. 
«Գոհությո՛ւն հայտնեցեք ամեն ժամ  ամեն ինչի 
համար» (Եփեսացիներին 5:20):
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Ինչպե՞ս  կարող ես 
օժանդակել ծրագրերին

•	 Եթե	ընկերդ	դժվարանում	է	
մասնակցել	ծրագրերին	ֆինանսական	
պատճառով`	վճարիր	նրա	փոխարեն:

•	 Աջակցիր	հյուրասիրություններին,	
ինչով	կարող	ես:

•	Նվիրիր	Աստվածաշունչ	կամ	այլ	
հոգևոր	գրականություն:

•	 Եղիր	կամավոր	պատանեկան,	
երիտասարդական,	ՙՓարոս՚	
ծրագրերում:

•	 Աջակցիր	քո	նվիրատվությամբ	
Սբ.	Ծննդյան	եւ	Սբ.	Հարության	
այցելություններին:

2019 Ã. ²ßáõÝ - ÒÙ»é Íñ³·ñ»ñ
•	  «ՀՈՒՅՍ մանուկների մոլորակ» կիրակնօրյա դպրոց։ (Սեպտեմբերի 28-ից) 
•	  Աստվածաշնչյան սերտողություններ կազմակերպության գրասենյակում։ (Յուրաքանչյուր 

երկուշաբթի. սեպտեմբերի 30-ից)
•	  Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր: (Հոկտեմբերի 2-ից)
•	  Կիրակնօրյա դպրոց Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի միջնակարգ դպրոցում։ 

(Հոկտեմբերի 4-ից)
•	  «Աղ ու հաց, սիրտը բաց» ազգային-ծիսական միջոցառումների շարք տարբեր մարզերի 

դպրոցներում: (Հոկտեմբեր-նոյեմբեր)
•	  Այցելություն անապահով ընտանիքներ Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ: (Դեկտեմբեր 

ամսվա վերջին շաբաթ օրը)

2019 Գարուն - Ամառ

«Գենետիկա և հավատք» մեկօրյա սեմինար 
կազմակերպության գրասենյակում

Հունվարի 26

Փետրվարի  23

Ապրիլի 12

Հունիսի 24-26

Հունիսի 27-28

Հուլիսի 13

Հուլիսի 13

Հուլիսի 5-7

Հուլիսի 29-30

Ապրիլի 19 Հունիսի 19

Ապրիլ-հունիս Ապրիլ-հունիս

Փետրվար-հուլիս Փետրվար-հուլիս

Աստվածաշնչյան սերտողություններ 
կազմակերպության գրասենյակում 

«ՀՈՒՅՍ մանուկների մոլորակ» 
կիրակնօրյա դպրոց

«Երաժշտություն  և հավատք» մեկօրյա 
սեմինար կազմակերպության գրասենյակում

«ՀՈՒՅՍ մանուկների մոլորակ» 
կիրակնօրյա դպրոց, Արարատի մարզի 
Նիզամի գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր 
Արարատի մարզի Զորակ համայնքի 

միջնակարգ դպրոցում

«Առողջ սնունդ և հավատք» մեկօրյա 
սեմինար կազմակերպության գրասենյակում

Այցելություն անապահով ընտանիքիների 
Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ

Ուխտագնացություն Զորակ համայնքի 
միջնակարգ դպրոցի սաների հետ

Եռօրյա բակային ճամբար Արարատի մարզի 
Նիզամի համայնքի միջնակարգ դպրոցում

Երկօրյա բակային ճամբար Արարատի մարզի 
Զորակ համայնքի միջնակարգ դպրոցում

Եռօրյա բակային ճամբար Գեղարքունիքի 
մարզի Նորաշեն համայնքի միջնակարգ 

դպրոցում

«ՀՈՒՅՍ մանուկների մոլորակ» կիրակնօրյա 
դպրոցի եզրափակիչ հանդիպումը Ծովա-

գյուղի «Փարոս» սեմինարների կենտրոնում. 

Ուխտագնացություն Ապարան քաղաքի 
Սուրբ Խաչ եկեղեցի

Առաջնորդների երկօրյա սեմինար 
Դաշտավան գյուղի Սուրբ Մարիամ 

Աստվածածին եկեղեցու երիտասարդաց 
միության անդամների հետ


