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ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ  

Տեղի ունեցաւ 3 եւ 4 Դեկտեմբերին, հանդիսանալով Ֆրանսայի եւ Արեւմտեան Եւրոպայի բոլոր 
հոգեւորականները համախմբող առաջին ժողովը։ Ֆրանսայի Թեմակալ Առաջնորդ եւ Արեւմտեան 
Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի 
գլխաւորութեամբ ժողովականները թափօրով Առաջնորդարանի շէնքէն ուղղուեցան եկեղեցի եւ 
մայր դռնէն «Հրաշափառ»ի երգեցողութեամբ յառաջացան դէպի դաս, ուր տեղի ունեցաւ կարճ 
արարողութիւն։ Ճաշի դադարէն ետք համագումարի բացումը կատարուեցաւ Սրբազան Հօր կողմէ, 
որ իր խօսքը զարգացնելով հրաւիրեց հոգեւորականները մտածելու իրենց կոչումի մասին, 
վերլուծելով Մատթէոսի Աւետարանի 28։19-20 համարները։ 9 նիստերու ընթացքին 
քննարկուեցան հոգեւորականներու առնչուող զանազան հարցեր, Հայ Եկեղեցւոյ 
առաքելութիւնը Ֆրանսայի մէջ եւ հոգեւորականներու դերը, պատրաստութիւն եւ 
հրատարակութիւն կարգ մը գիրքերու, ինչպէս՝ երիտասարդներու քրիստոնէական 
դաստիարակութեան համար գիրք մը հայերէնով եւ ֆրանսերէնով, ….. 

Շարունակել    Նկարներ
   

ՄԱՐՍԷՅԻ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՕԾՄԱՆ 84-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ 

Այս տարի Մարսէյի հայկական համայնքը 6 Դեկտեմբերին տօնակատարեց Մայր եկեղեցւոյ 
օծման 84-րդ տարեդարձը։ Տօնակատարութիւնները սկսան սուրբ պատարագով, զոր մատուցեց 
Առաջնորդ Սրբազանը։ Պատարագի աւարտին պատարագիչ սրբազանին ընկերակցող 
թափօրը եկեղեցիէն դուրս եկաւ եւ մօտեցաւ կիսանդրիներուն Գրիգորիս Արք. Պալաքեանի՝ որ 
օծումը կատարած էր եկեղեցւոյ եւ Վահան Խորասանճեանի՝ որ գլխաւոր բարերարն էր եկե-
ղեցւոյ կառուցման։ Ապա եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ, գեղարուեստական 
յայտագրով, զոր իրագործեց խմբավար Խաչիկ Եըլմազեան։ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ 
Ռոպէր Ազիլազեան մեծ ուրախութեամբ յայտարարեց եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի 
վերակազմութիւնը։ Այս լուրը ընդունուեցաւ յոտնկայս ծափահարութեամբ, որմէ ետք խօսք 
առաւ Տիկնանց Յանձնախումբի ատենապետուհի Տիկ. Թագուհի Զարուպեան։ Յայտագրի 
աւարտին իր արտասանած խօսքին մէջ Վահան Սրբազան շնորհաւորեց Մարսէյի հայկական 
համայնքը այս տարեդարձի առթիւ եւ շնորհակալութիւն յայտնեց Ծխական Խորհուրդին եւ 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Արամ Քհնյ. Ղազարեանին իրենց թափած ճիգերուն համար ի 
խնդիր համայնքի եւ ծուխի պահպանութեան, հիմնադիր հայրերու բացած ուղիով։        Նկարներ 

ԹԵՄԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ 

5 Դեկտեմբեր-ին տեղի ունեցաւ Ֆրանսայի Թեմական Պատգամաւորական տարեկան Ժողովը, 
Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ։ Ներկայութեան ստուգումէն ետք ժողովը բացուեցաւ ժամը 10։40-ին 
թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի աղօթքով եւ բացման խօսքով։ 
Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն. Փաթրիս Ճօլօլեան ներկայացուց բարոյական տեղե-
կագիրը, որմէ ետք ներկայացուեցաւ եւ վաւերացուեցաւ նաեւ 2015-ի տնտեսական տեղեկագիրը, 
ունենալով հաշուեքննիչ յանձնախումբի դրական վկայութիւնը։ Ապա քննարկուեցաւ եւ վաւերա-
ցուեցաւ 2016-ի պիւտճէն։ Ժամը 12։50-ին ժողովը ընդհատուեցաւ ճաշի դադարի համար, որու 
ընթացքին ժողովականները առիթ ունեցան աւելի մօտէն զրուցելու։ Շարունակելով աշխատանքը, 
ժողովականները որոշեցին յաջորդ ժողովի թուականն ու վայրը։ Ապա յաջորդեց նախորդող օրերու 
հոգեւորականներու համագումարի ատենագրութեան ընթերցումը։ Ներկայացուեցաւ նաեւ 2016-ի 
գործունէութեան ծրագիրը։ Թեմական պատգամաւորները ներկայացուցին իրենց ծուխերու 
գործունէութիւնը եւ իրենց առաջարկները։ Ժողովը վերջ գտաւ Սրբազանի փակման խօսքով, որուն 
մէջ ան շնորհակալութիւն յայտնեց Պրն. Արա Տէյիրմէնճեանին այսքան յաջող ժողովավարութեան 
համար եւ Պրն. Փաթրիս Ճօլօլեանին՝ Թեմական Խորհուրդի ատենապետութեան համար։  
  
 ԹԵՄԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺՈՂՈՎ   

Ֆրանսայի թեմի Երիտասարդաց Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան ժողովը տեղի 

ունեցաւ 28 Նոյեմբեր 2015-ին Առաջնորդարանին մէջ։ Ժողովը քննարկեց թեմի 

Երիտասարդական Միութեան զանազան ծուխերու մասնաճիւղերու կառոյցի եւ 

գործունէութեան հետ կապուած հարցեր։ Դեկտեմբերի վերջաւորութեան Իտալիոյ մէջ 

ժողով մը պիտի գումարուի, որու պիտի մասնակցին Յովնան Արք. Տէրտէրեան, Եւրոպայի 

զանազան երկիրներէ  հոգեւորականներ եւ երիտասարդներ, բաժնեկցելու համար 

իւրաքանչիւրի փորձառութիւնը եւ ճշդելու համար հասարակաց ընելիքները։ Միւս կողմէ, 

թեմի երիտասարդներու այլ ժողով մը նախատեսուած է Տեսինի մէջ, Լիոնի մօտ, 2016-ի 

Յունուարի վերաջաւորութեան, թեմակալ առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. 

Յովհաննէսեանի մասնակցութեամբ։ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՊԱՏԱՐԱԳ ՄՈՆԱՔՈՅԻ ՄԷՋ 

22 Նոյեմբեր-ին Ֆրանսայի Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
պատարագեց Մոնաքոյի մէջ, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ոգեկոչումներու ծիրին 
մէջ։ Ներկայ էին Մոնաքոյի Արք Պեռնար Պարսի, Մոնաքոյի Իշխան Ալպէր Բ.-ի պետական 
քարտուղար Ժաք Պուասոն, եւ բազմաթիւ պաշտօնական ներկայացուցիչներ։ Պատարագին 
մասնակցեցան Ալփ-Մարիթիմի, Վարի եւ Մոնաքոյի ծուխի հոգեւոր հովիւ Գրիգոր Աբղ. 
Խաչատրեան, Մոնաքոյի արքեպիսկոպոսարանի միջ-եկեղեցական յարաբերութիւններու 
պատասխանատու Հայր Փաթրիք Քեփլ, Ֆոնվիէյի Ս. Նիքոլա եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հայր Ժոզէֆ 
Տի Լէօ, Մոնաքոյի Անկլիքան Սէն Փոլ եկեղեցւոյ հովիւ Հայր Ուոլթըր Ռէյմընտ։ Այս մեծ միջոցառման 
համար Նիսէն եւ Քանէն հաւատացեալներ եկած էին միանալու Մոնաքոյի հայկական համայնքին, 
արտայայտելով իրենց զօրակցութիւնը։ Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն 
յայտնեց Մոնաքոյի իշխանութիւններուն իրենց ընդունելութեան համար եւ իր յարգանքի խօսքը 
ըսաւ Փարիզի ահաբեկչական արարքներու զոհերու յիշատակին, նշելով որ ծայրայեղականութիւնն 
ու մոլեռանդութիւնը հարիւր տարի ետք ալ այսքան մահացու են։ Պեռնար Պարսի Արքեպիսկոպոս 
իր խօսքին մէջ յիշեց Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ պատմական դերը եւ ընդգծեց այս ոգեկոչման 
արարողութեան կարեւորութիւնը յատկապէս այս ժամանակներուն։     Նկարներ 
 
   

 

 

 
 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԸ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ 
 

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք մեր ընթերցողներուն, որ մեր այս համացանցային 
տեղեկատուն աւելի քան 2000 ընտանիքներու մէջ կը մտնէ Ֆրանսայի տարածքին։ 
Բարելաւելու համար իր գործունէութիւնը, Առաջնորդի Գրասենեակը կը փնտռէ 
կամաւորներ՝ կազմելու համար խմբագրական խորհուրդ մը Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեանի ղեկավարութեամբ։ Իրենց թեկնածութիւնը կրնան ներկայացնել 
կամաւորներ Ֆրանսայի բոլոր կողմերէն, որովհետեւ գործերը կրնան կատարուիլ նաեւ 
հեռակայ կարգով, համացանցի միջոցով։ Գլխաւոր պարտականութիւնը պիտի ըլլայ 
խմբագրել եւ վերջնական ձեւի բերել ֆրանսերէն բաժինը։ Այս նպատակով՝ ֆրանսերէն 
լեզուի կատարեալ ծանօթութիւնը անհրաժեշտ է։ Թեկնածուները կրնար մեզի դիմել 
ելեկտրոնական նամակով։ Մեր տեղեկատուի թերթիկի ելեկտրոնական տարբերակը 
կրնաք կարդալ նաեւ մեր թեմի կայքէջին մէջ՝ www.diocesearmenien.fr , սեղմելով այստեղ։ 
 

 

 

 

 

 

 

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ… 
  
· Ս. ՂԱԶԱՐԻ ԱՍՊԵՏՆԵՐ: Շաբաթ 19 Դեկտեմբերի ժամը 10։30-12։00 Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր 
Եկեղեցւոյ մէջ տեղի պիտի ունենայ Երուսաղէմի Ս. Ղազարի Ասպետներու եկեղեցական արարողութիւնը։ 
Նախորդ օրը՝ Ուրբաթ ժամը 19-ին նախատեսուած է նախատօնակի կարճ արարողութիւն մը։ Ս. Ղազարի 
Ասպետները միակ միջեկեղեցական կարգն են որուն կը մասնակցին նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 
անդամներ։ Որպէս ասպետներու դաս, Ս. Ղազարի կարգը պահած է ազնուականութեան արժէքները։ 
Անդամներու մեծամասնութիւնը աւանդականօրէն կը պատկանին քրիստոնեայ աշխարհի ասպետներու եւ 
ազնուականութեան դասակարգին։ Խաչակիրներէն առաջ գոյութիւն ունէր Երուսաղէմի մէջ, սուրբ քաղաքի 
պարիսպներէն դուրս, բոլոտներու հիւանդանոց մը Ս. Ղազարի հսկողութեան տակ։ Այնտեղ կը սպասարկէին 
հայ վանականները։ Ս. Ղազարի կարգը այս հիւանդանոցէն ծնունդ առած է։ 

· ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲ։ Սուրբ Գիրքի սերտողութեան խումբը պիտի դադրեցնէ իր 
նիստերը Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան գալիք տօներու առիթով։ Յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ 
Չորեքշաբթի Նոր Տարուայ 13 Յունուարի ժամը 20-ին, Առաջնորդարանի «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ 
Բոլորդ հրաւիրուած էք մեր յառաջիկայ հանդիպումին։ Աւելի ջերմօրէն հրաւիրուած են անոնք, որոնք կը 
կարծեն որ անաստուած են կամ կը մտածեն որ եկեղեցին որեւէ դեր չունի խաղալիք մեր կեանքին մէջ կամ 
«յերախայից, թերահաւատից, յապաշխարողաց եւ յանմաքրից»։  
 

· LE BUREAU DU PRIMAT travaille sur deux publications : un calendrier qui inclura toutes les grandes fêtes de l'Eglise 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


