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ԱՊՐԻԼ 24-Ը ԿԸ ԴԱՌՆԱՅ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ  
CCAF-ի ընթրիքը իր բարձր հովանիին տակ առնելով եւ իր ելոյթին մէջ անոր հիմնական հարցադրումներուն 
անդրադառնալով, Հանրապետութեան Նախագահը, Ֆրանսիայի հայ համայնքին մէջ յոյսի նոր ալիք մը ստեղծեց: Անոր, 
Ապրիլ 24-ը հանրապետական օրացոյցին մէջ իբր "Ցեղասպանութեան Յիշատակման Ազգային Օր" ներառնելու, 
ցեղասպանութեան ժխտումը պատժող օրէնքը վերականգնելու եւ հայոց քաղաքակրթութեան եւ յիշողութեան 
կենտրոնի մը ստեղծման աջակցելու որոշումները, ցեղասպանութեան զոհերու իրաւայաջորդ ֆրանսահայերու 
ակնկալիքներուն կը համապատասխանեն: CCAF-ը շնորհակալութիւն կը յայտնէ Էմմանուէլ Մաքրոնին, որու այդ 
հարցերու մէջ ներգրաւուածութիւնը ոչ միայն կը վերաբերի մահացածներու եւ իրենց սերունդներու 
արժանապատուութեան յարգանքին, այլեւ համամարդկային արժէքներու եւ մարտահրաւէրներու. յատկապէս 
Հայաստանի անվտանգութեան եւ Թուրքիոյ խաղաղեցման: Ընթրիքին ներկայ էին Ֆրանսայի Հայ Առաքելական, Հայ 
Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական եկեղեցիները ներկայացնող բարձրաստիճան հոգեւորականներ, յատկապէս Հայ 
Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսիայի Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանը:    
 

 

 

ԽՈՐԱՆԻ 8 ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐՈՒ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ  
Կիրակի, Փետրուար 10-ին, Առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան  Մարսիլիա - Պոմոնի Սուրբ 

Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին այցելեց: Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Արշէնի եւ Ծխական Խորհուրդի նախագահ ու 

Թեմական Խորհրդի փոխնախագահ Ժիլպէր Տէրտէրեանի հետ կարճ հանդիպումէ մը վերջ, Վահան Սրբազան 

պատարագեց եւ եկեղեցւոյ հիմնադիրներուն հոգիներուն համար հոգեհանգստեան պաշտօն կատարեց: Պատարագի 

աւարտին նոր վերաշինուած մկրտարանը օծուեցաւ, ինչպէս նաեւ երկու սրբապատկերներ եւ շարք մը կրօնական 

գիրքեր օրհնուեցան: Աղօթքներով ու տօնախմբութիւնով լեցուն այս օրուայ վերջաւորութեան խորանի 8 ծառայողներ 

դպրութեան աստիճան ստացան: Միջոցառումը նշելու համար ծխական խորհրդի կողմէ յատուկ ճաշ 

պատրաստուեցաւ: Ընթրիքի ժամանակ, Տէր Արշէն եւ ծխական խորհրդի նախագահ Ժիլպէր Տէրտէրեան, բարի 

գալուստ մաղթեցին բոլորին եւ իր հովուական այցին համար Վահան Սրբազանին շնորհակալութիւն յայտնեցին: Կը 

շնորհաւորենք բոլորին: 

 

 

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ – 2019 
Չորեքշաբթի, Յունուար 23, 2019-ին, տարբեր քրիստոնէական դաւանանքներու հաւատացուցանելու 
ներկայութեամբ, Սուրբ Ստեփանոս տաճարին մէջ համաեկեղեցական տօնակատարութիւն տեղի ունեցաւ: 
Քրիստոնէական տարբեր դաւանանքներու ղեկավարներ եւ ներկայացուցիչներ, Աստուածաշունչէն հատուածներ 

ընթերցելով եւ խորհրդածութիւններ ընելով այս հաւաքոյթին մասնակցեցան: Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդական 
Ընդհանուր Փոխանորդ, Հոգեշնորհ Տէր Գրիգոր Աբղ. Խաչատրեան կը ներկայացնէր Ֆրանսահայոց Թեմը: 
Քրիստոնէական միասնութեան համար այս աղօթքի շաբաթը Էնտոնեզիայի քրիստոնեաները պատրաստեցին: 
Արդարութեան որոնումը քրիստոնեաներու համար միասնութեան ուղին է, որոնք միասին կ'աղօթեն եւ կը գործեն: 

Քրիստոնէական եկեղեցիներու ղեկավարները յատկապէս այս շաբաթուայ ընթացքին, մկրտուածները Աստծոյ 
խօսքը լսելու, արդէն ձեռնարկուած գործողութիւններու համար շնորհակալութիւն յայտնելու եւ միասնաբար 
խաղաղութեան եւ արդարութեան ձգտելու կը հրաւիրեն:  
 

.  

 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱՅԵՐԸ ՏԻՐՈՋ ՏԱՃԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՏՕՆԵՑԻՆ  
Իւրաքանչիւր տարուայ Փետրուար 13-ին Հայ Եկեղեցին կը նշէ Տիարընդառաջը կամ Տրնդեզը, որ Յիսուս մանուկի իր ծննդեան 
քառասուներորդ օրը տաճար ներկայացման վրայ հիմնուած է: Տիրոջ տաճար ներկայացումը Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը 
պատմուի (2:21-40): Այս տօնը կու գայ նաեւ հրէաներու երկար աւանդութենէն որ խորհրդանշական կերպով իրենց անդրանիկ 
որդին Աստուծոյ կը նուիրէին: Երբ Մարիամ ու Յովսէփ Յիսուսը տաճար կը տանէին, Սիմէոն ծերունին տեսաւ Մարիամը: Ան 
տարեց եւ բարեպաշտ հրէա մըն էր եւ Աստծոյ աղօթած էր, որպէսզի իրեն կենդանի պահէ, մինչեւ որ  մարդկութեան 
խոստացուած Մեսիան կամ Փրկիչը տեսնէ:  Սիմէոն երբ Մարիամը ու իր երախան տեսաւ, ան յանկարծ զգաց Աստծոյ 
ներկայութիւնը եւ ըսաւ՝ "Հիմա, Տէր, քու խօսքիդ համաձայն, թող որ հոգիս աւանդեմ, որովհետեւ աչքերս տեսան անոր, որու 
միջոցաւ դուն փրկութիւն կու տաս: Փրկութիւն, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդներու առջեւ…" (Ղուկաս 2.29-32): Այս 
տօնը վառուող խարոյկի մը վրայէն ցատկելու հետ կապուած է եւ աստուածաշնչական իրադարձութեան հետ կապ չունի: Ան 
շատ հին հեթանոսական տօներու մնացորդն է: Այսօր կրակը Քրիստոսի լոյսը եւ իր աւետարանը կը խորհրդանշէ: Սուրբ 
Յովհաննէս Մկրտիչ մայր եկեղեցւոյ մէջ, Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի նախագահութեամբ եւ եկեղեցւոյ 
հոգեւոր հովիւ Տէր Յուսիկ Սարգսեանի, սարկաւագներու եւ հաւատացեալներու ներկայութեամբ, իրիկուան ժամերգութեան 
յատուկ աղօթք կատարուեցաւ: Արարողութենէ վերջ ներկաները խարոյկին վրայէն ցատկելով զուարճացան: 
 
 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՎ ՀԱՐՑՈՒՑԷՔ 
Առաջնորդի գրասենեակը հինգ տարիէ ի վեր շարունակուող Աստուածաշունչի ուսումնասիրութեան իր ծրագրին մէջ 
նորութիւն մը կը յայտարարէ: Փետրուար 13-ի շաբաթական նիստին ընթացքին Սրբազանը յայտարարեց, որ յաջորդ 
նիստին քննարկուելիք Աստուածաշունչի գլուխը Առաջնորդի գրասենեակի միջոցաւ հասանելի պիտի ըլլայ: Այսպէսով 
անոնք որոնք տարբեր պատճառներով չեն կրնար մասնակցիլ ուսումնական նիստին, պիտի կարենան այդ գլուխը 
կարդալ եւ - եթէ ունին - իրենց հարցումները համացանցի միջոցով Սրբազանին ղրկել: Սրբազանը խոստացաւ բոլոր 
ել-գիրերուն պատասխանել: Խումբը իւրաքանչիւր Չորեքշաբթի ժամը 20-ին կը հաւաքուի. բացի այն պարագայէն երբ 
խաչացւում մը տեղի կ'ունենայ: Մինչ այդ, մեզի հետ Աստուածաշունչ կարդալու համար, կը խնդրենք որ ձեր օրուայ 
ժամանակացոյցէն քիչ մը ժամանակ յատկացնէք: Գալ Չորեքշաբթի, մենք պիտի շարունակենք Սուրբ Պողօսի 
հռոմէացիներու գրած նամակը կարդալ: Կը խնդրենք կարդալ այս նամակին առաջին երեք գլուխները: Եթէ ձեր 
կարդացածին բովանդակութեան վերաբերեալ հարցումներ ունիք, կը խնդրենք ղրկել հետեւեալ հասցէին՝ 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr: Կրնաք նաեւ միանալ խումբին, դեռ տեղ կայ: 
 

 
ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՌԱՋԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԵՒ ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆԱԼ ՀԵՏԵՒԵԱԼ  ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԸ ՝ 

Չորեքշաբթի, Յունուար 23-ին, նորընտիր թեմական խորհուրդի առաջին ժողովը  Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս 
Յովհաննէսեանի նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ: Թեմական խորհուրդի նոր անդամները, իրենց վարչական եւ 
տնտեսական պարտականութիւններու տարբեր երեւոյթներուն ընտելանալու եւ թեմական ուղեգիծերու 
ծրագրաւորման եւ իրականացման աջակցելու համար կ'աճապարէին: Քննարկուող ծրագրերու կարգին էր 
ամէնամեայ թեմական ընթրիքը, ուր երկու հոգի պատիւի պիտի արժանանան՝ Տարուայ հայը եւ Հայոց բարեկամը: 
Խորհուրդը քննարկեց նաեւ մանուկներու համար եկեղեցւոյ ամէնամեայ ամառնային ճամբարը, առաջին տարուայ 
յաջողութենէ յետոյ, Փարիզի հայկական երկրորդ փողոցային փառատօնը, դրամահաւաքի ծրագրերը եւ Նիսի 
իրավիճակը: Մինչ այդ, մեր ընկերներէն եւ հաւատարիմներէն կը խնդրենք որ իրենց օրացոյցին մէջ նշեն հետեւեալ 
թուականները՝ Շաբաթ, 15 Յունիս, 2019-ին ամէնամեայ թեմական ընթրիքը եւ 22 Սեպտեմբերին ամէնամեայ 
հայկական փողոցային փառատօնը: Աւելի վերջ այլ տեղեկութիւններ ալ պիտի տրուին: 
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