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"Venez, construisons notre 
autel de lumière". 
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 Դարերու ընթացքին Հայ Առաքելական Եկեղեցին եղած 
է մեր ազգի լոյսի աղբիւրը։ Ձեզ կը հրաւիրեմ որ 
միասնաբար աշխատինք որպէսզի յաւերժացնենք այս
փայլքը մեր զաւակներու սիրոյն։ 

 

lorem 

ipsum 

 

Այս պրակին մէջ նշուած ծրագիրներու իրականացման համար 
կրնաք ձեր նիւթական օժանդակութիւնը բերել նուիրատուութիւն 
ընելով 2017-ի համար։ Ձեր նուիրատուութիւնը գրեցէք « Diocèse 
de France de l’Église Apostolique Arménienne » անունով եւ 
ղրկեցէք «Bureau du Primat, Diocèse de France de l’Eglise 
Apostolique Arménienne, 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris» հասցէին։ 

2017-ի վերջաւորութեան Առաջնորդի Գրասենեակին կողմէ պիտի 
հրաւիրուիք զեկոյցի ներկայացման, ուր նշուած պիտի ըլլան այն 
բոլոր ծրագիրները որոնց համար գործածուած պիտի ըլլան ձեր 
կատարած նուիրատուութիւնները որպէս դրական պատասխան 
մեր այս կոչին։ Շնորհակալ ենք ձեր դրամական աջակցութեան 
համար։ 

 

Այս պրակին մէջ նշուած ծրագիրներու իրականացման համարԱյս պրակին մէջ նշուած ծրագիրներու իրականացման

    

DIOCÉE DE FRANCE DE L’ÈGLISE ARMÉNIENNE 
&'&()*+,&+&) -&.*/ 0+&)1&.2 



ծուխի  կողմէ։ Այս  համագումարին  քննարկուեցաւ  
Ֆրանսայի  զանազան  երիտասարդական  խումբերու  
գործունէութիւնը  եւ  ընտրուեցաւ առաջին Կեդրոնական 
Վարչութիւնը Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի 
Երիտասարդութեան, որ արձանագրուած է որպէս 
պաշտօնական կազմակերպութիւն, եւ ծրագրեց զանազան 
համագումարներ, հաւաքներ եւ ձեռնարկներ մեր Թեմի 
զանազան ծուխերու մէջ։ 

«Մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է մասնակցի մեր Սուրբ 
Եկեղեցւոյ կեանքին, մեր ծնողներէն եւ մեծ ծնողներէն
ստացած ժառանգութեան, զոր պարտաւոր ենք 
փոխանցել մեր զաւակներուն եւ թոռներուն ապագայի 
սերունդներուն համար։ Ամէն մէկ հայու 
պարտականութիւնն է իր Եկեղեցիին տալ միջոցներ 
իրագործելու համար իր առաքելութիւնը ի սպաս իր 
զաւակներուն ուր որ ալ ըլլան անոնք եւ աշխատիլ 
հաւատքի տարածման ուղղութեամբ, ապահովելով 
բարգաւաճ եւ խաղաղ ապագայ»։ 

Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
Առաջնորդ Ֆրանսայի Թեմի 

Հայրապետական Պատուիրակ 

Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ  ՃԱՄԲԱՐ  -  «ԹՈՂԷՔ ՈՐ  ԻՆԾԻ ԳԱՆ  ՓՈՔՐԻԿՆԵՐԸ»: 

Մանուկներն ու պատանիները Եկեղեցւոյ մօտեցնելու նպատակով 
Թեմը կը ծրագրէ կազմակերպել ամառնային ճամբար մը մեր 
պատանիներուն եւ երիտասարդներուն համար։ Ճամբարը պիտի 
կազմակերպեն եւ վերահսկեն այս մարզի մասնագէտներ։ 
Յայտագիրը     եւ     երեխաները     պիտի    կարենան    սորվիլ    մեր       
հաւատքը,    մշակոյթը     եւ   մեր       
ինքնութիւնը, ինչպէս նաեւ     
հայ   ժողովուրդի   պատմութիւնը 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ:  

Յատուկ ուշադրութեան առարկայ է մեր Եկեղեցասէր 
երիտասարդութիւնը որպէսզի մասնակից դառնայ Եկեղեցւոյ 
կեանքին։ 2015-ի Նոյեմբերին Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Երիտասարդութեան առաջին պաշտօնական համագումարը տեղի 
ունեցաւ Վալանսի մէջ, մասնակցութեամբ 75 հոգիի։ Ասիկա ծնունդ 
տուաւ Երիտասարդութեան Թեմական Շարժումին։ Ամբողջ 
տարուան ընթացքին երիտասարդական խումբեր կազմուեցան 
եկեղեցիներու եւ ծուխերու շուքին տակ։ Մէկ տարի ետք, 2016-ի 
Յունուարին,  երկրորդ  համագումարը կազմակերպուած  էր  Լիոնի եւ 
Շրջակայքի  Ս. Յակոբ  եկեղեցւոյ  

ամբողջ  աշխարհի եւ մանաւանդ Ֆրանսայի մէջ։  Յատուկ 
դասընթացքներ կը  նախատեսուին ուսուցանելու համար 
հայոց լեզու, կրօնք, պատմութիւն, երգ ու պար։ Ճամբարը մեր 
երեխաներուն առիթ պիտի տայ ծանօթանալու եւ յարաբերութիւն 
մշակելու Ֆրանսայի եւ Եւրոպայի իրենց տարեկիցներուն հետ։ 

ԹԵՄԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԽՕՍՔԸ: 

Ֆրանսայի Թեմի գործադիր մարմինը՝ 
Թեմական Խորհուրդը անվերապահ 
կերպով թիկունք կը կանգնի այս պրակին 
մէջ ներկայացուած բոլոր ծրագիրներուն։ 
Ինչպէս միշտ, աշխարհականները ներկայ 
են Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ եւ 
աշխոյժ կերպով մասնակից են անոր 
ամէնօրեայ կեանքին։ Միասնաբար պէտք է 
դիմագրաւենք մեր Հաւատքի զարգացման 
մարտահրաւէրը դրականօրէն պատասխա-
նելով մեր Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ.  
Տ.   Վահան    Եպս.    Յովհաննէսեանիկոչին։ 

Յետագայ սերունդները երախտապարտ պիտի ըլլան մեզի ինչպէս մենք երախտապարտ ենք մեր 
ծնողներուն, որոնք, հակառակ իրենց բոլոր դժուարութիւններուն, մեզի փոխանցեցին այս թանկագին 
ժառանգութիւնը։ Կանխայայտ շնորհակալութիւն։

ծուծուծուծուծուխիխիխիխիխիխի կողկողկողկողկողկողմէ։մէ։մէ։մէ։մէ։մէ։ ԱյսԱյսԱյսԱյսԱյսԱյս համհամհամհամհամագոագոագոագոագումաւմա
ՖրՖրանսանսայիայի զանզանազաազանն երիերիտաստասարդ

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻ

ՅատՅատՅատուկ
երիերիերիերիերիտաստաս
կեակեակեակեակեանքի
ԵրիԵրիԵրիԵրիԵրիտաս
ունունունունեցաեցա
տուտուտուտուտուաւ
տարտարտարտարտարուա
եկեեկեեկեեկեեկեղեցղեց
ՅուՅուՅուՅունունու
ՇրջՇրջՇրջՇրջՇրջակաակաՇրջՇրջՇրջՇրջակաակա

ցաւցաւ
րուրու

ականն
Թեմիի

էսէս
ազանն
Թեմիի

ագումաւմարըրը կազկազմակմակերպերպուաուածծ  էրէր  ԼիոԼիոնինի եւեւ
ւոյւոյւոյւոյ

ԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԿԿԿԿԿԿԿԿԿԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆ ԽԽԽԽԽԽԽԽԽՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՐՐՐՐՐՐՐՐՐՀՀՀՀՀՀՀՀՀՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՒՒՒՒՒՒՒՒՒՐՐՐՐՐՐՐՐՐԴԴԴԴԴԴԴԴԴԻԻԻԻԻԻԻԻԻ ԽԽԽԽԽԽԽԽԽՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔԸԸԸԸԸԸ:::

ՖրաՖրաՖրա
ԹեմԹեմԹեմ
կերկերկերպով
մէջմէջմէջ
ԻնչԻնչԻնչպէս
ենենենեն
աշխաշխաշխ
ամէամէամէ
դիմդիմդիմագ
մարմարմար
նելնելնելով
ՏՏ.   Վահ

ՅետՅետՅետՅետՅետՅետագաագաագաագայյյյ սերսերսերսերսերսերունունունունունունդնեդնեդնեդնեդնեդներըրըրըրը երաերաերաերաերաերախտախտախտախտախտախտապարպարպարպարտտտտ պիտպիտպիտպիտպիտպիտիիիիիի ըլլըլլըլլըլլանանանանանան մեզմեզմեզմեզմեզմեզիի ինչ
ծնոծնողնեղներուրունն, , որոորոնքնք, , հակհակառաառակկ իրեիրենցնց բոլբոլորոր դժոդժուարւարութութիւնիւններներուն

ԱԱՄՄԱԱՌՌՆՆԱԱՅՅԻԻՆՆ ՃՃԱԱՄՄԲԲԱԱՐՐ - ««ԹԹՈՈՂԷ
ՄանՄանՄան
ԹեմԹեմԹեմԹեմԹեմը
պատպատպատպատպատ
կազկազկազկազկազմակ
ՅայՅայՅայՅայՅայտագ
հաւհաւհաւհաւհաւատքհաւհաւ
ինքինքինքինքինքնու
հայհայհայհայ   

ամբամբամբամբամբամբողջողջողջողջողջ աշխաշխաշխաշխաշխաշխարհարհարհարհարհարհիիիիիի եւեւեւեւեւ մանմանմանմանմանաւաաւաաւաաւանդնդնդնդնդ ՖրաՖրա
դասդասընթընթացքացքներներ կըկը նախնախատեատեսուսուին

 
      

եր Սուրբ«Մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է մասնակցի մեի մե

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ :-  

Առաջնորդի եւ Թեմի 
Գրասենեակը մնայուն անձ-
նակազմ չունի իր տրամադ-
րութեան տակ, եւ ստիպուած է 
օգտուելու Փարիզի եւ 
Շրջակայքի ծուխի անձնա-
կազմէն, որ արդէն իսկ 
ծանրաբեռնուած է զանազան 
գործերով։ Ոչ մէկ հանրային 
սպասարկութեան գրասենեակ 
կրնայ արդիւնաւէտ կերպով 
գործել այս պայմաններուն մէջ։ 
Գրասենեակը պէտք է վերա-
կազմակերպուի, արդիականա-
նայ, մասնաւորաբար արխիւնե-
րու դասաւորման իմաստով։ 
Այսպիսի ծրագիր մը կը 
պահանջէ ժամանակ, անձ-
նակազմ եւ նիւթական մի-
ջոցներ։ Անյետաձգելի անհրա-
ժեշտութիւն է ունենալ կարող 
անձ մը որպէսզի կարելի ըլլայ 
Առաջնորդի Գրասենեակը վե-
րածել գործող կառոյցի։ Այս 
կէտերէն ոչ մէկը կրնայ իրա-
գործուիլ առանց նիւթական 
միջոցներու եւ պատշաճ պիւտճէի։. 
_______________________

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ: -  
Վերջին տասնամեակներուն 
բազմահազար գաղթականներ 
հաստատուեցան Ֆրանսայի մէջ, 
որոնք կազմեցին հայկական նոր 
համայնքներ զանազան քաղաք-
ներու մէջ, ինչպէս՝ Թուլուզ, 
Ալպի, Սթրազպուրկ, Ռոման 
եւայլն։ Թեմի պարտականութ-
իւնն է ապահովել հոգեւոր 
կարիքները մեր քոյրերուն եւ 
եղբայրներուն։ Առաջնորդի 
Գրասենեակը պէտք է նիւթական 
աղբիւրներ գտնէ որպէսզի 
կարենայ հոգեւորական մը 
ուղարկել այս շրջաններուն մէջ 
կատարելու համար եկեղեցական 
խորհուրդները եւ կազմակեր-
պելու արարողութիւնները, եւ երբ 
պայմանները պատրաստ ըլլան՝ 
ծխական կառոյց հաստատել։ 
Ծուխերը իրենց կարելիութեանց 
ներած չափով կը գործակցին 
որպէսզի ապահովեն անմի-
ջական կարիքները, եւ այստեղ 
Առաջնորդի Գրասենեակը կը 
յայտնէ իր երախտագիտութիւնը 
անոնց նկատմամբ։ Մասնաւո- 
րաբար Առաջնորդի Գըրասեն- 

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- 

Հոգեկան զգացումները եւ 
հաւատքը զօրացնելու նըպա-
տակով Առաջնորդի Գըրասեն-
եակը կազմած է դէպի հայկական 
եւ քրիստոնէական սրբավայրեր 
ուխտագնացութիւններու տարե-
կան ծրագիր մը Ֆրանսայի եւ 
Արեւմտեան Եւրոպայի հաւա-
տացեալներուն համար։ Այս 
ուխտագնացութիւնները բացա-
ռիկ առիթ կ՚ընծայեն ծանօ-
թանալու Հայաստանի պատ-
մական եւ կրօնական եւ մեր 
քրիստոնէական հաւատքի 
սրբազան վայրերուն։ 2015-2016 
թուականներուն ուխտագնա-
ցութիւններ կազմակերպուեցան 
դէպի Երուսաղէմ, Հայաստան եւ 
Լիբանան։ 

.

 

 

 

  

___________________________րաբար ռաջնորդի ըրաս
կը յայտնէ իր երախտագիտութիւնը անոնց նկատմամբ։ 
Մասնաւորաբար Առաջնորդի Գրասենեակը գոհունակութեամբ կը 
յայտնէ Հոգշ. Տ. Գրիգոր Աբղ. Խաչատրեանի նշանակումը որպէս 
Առաջնորդական Փոխանորդ, յատկապէս որպէսզի օգտակար ըլլայ 
հոգեւոր հովիւ չունեցող համայնքներու հովուական եւ հոգեւոր 
պահանջքներուն հասնելու գործին մէջ։ 
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Որպէս Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ եւ 

Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական 
Պատուիրակ ձեզի կ՚ուղղեմ այս կոչը թիկունք 
կանգնելու մեր Թեմին, իրագործելու համար իր 
առաքելութիւնը եւ իր ծրագիրները որոնք 
ներկայացուած են այս պրակին մէջ։ 

Հայ Եկեղեցին եղած է մեր ժողովուրդի 
հոգեւոր մայրը, օրրանը հայ մշակոյթին եւ 
ինքնութեան։ Հայ Եկեղեցւոյ միջոցով է որ 
հայերէն այբուբենը ստեղծուած է, մեր 
երաժշտութիւնը զարգացած է, մեր բացառիկ 
արուեստը ծնած է եւ մեր ճակատագիրը 
կոփուած է։ Հակառակ հալածանքի եւ քանդումի 
տարիներուն, Հայ Եկեղեցին պաշտպանած է մեր 
հաւատքը, մեր մշակոյթը եւ մեր ինքնութիւնը։ 

Այսօր մենք ժառանգորդներն ենք այս մեծ 
գանձին՝ Հայ Եկեղեցւոյ։ Մեր 
պարտականութիւնն է հսկել, որ մեր հոգեւոր 
մայրը՝ Հայ Եկեղեցին կարողութիւնը ունենայ 
հասնելու իր զաւակներուն Ֆրանսայի եւ 
Արեւմտեան Եւրոպայի բոլոր կողմերը, 
փոխանցելու հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ իր 
գանձերը բոլոր հայերուն, որոնք հպարտ են հայ 
ազգի շառաւիղները ըլլալով։ Յաջողելու համար 
այս առաքելութեան մէջ, Եկեղեցին պէտք է 
ստեղծէ ծրագիրներ եւ համապատասխան 
գործունէութիւն, հիմնուած մեր ժողովուրդի 
հաւատքին եւ մշակոյթին վրայ, հասնելու համար 
մեր ժողովուրդի ակնկալութիւններուն եւ 
պէտքերուն։ 

Այս է պատճառը մեր այս կոչին։ Հայ 
Եկեղեցին Ֆրանսայի եւ Արեւմտեան Եւրոպայի 

մէջ գոյութիւն ունէր աւելի քան 100 տարիէ ի վեր։ 
Որպէս Առաջնորդ իմ ընտրութենէս ի վեր ես 
կարելիս ըրի այցելելու համար մեր թեմի բոլոր 
ծուխերը ինչքան որ կարելի էր։ Անդրադարձայ որ 
թեմը բաւարար նիւթական աղբիւրներ չունի 
ապահովելու համար գործունէութեան հիմնական 
ծախսերը։ Երիտասարդութեան համար 
ծրագիրները, քրիստոնէական 
դաստիարակութիւնը, Ֆրանսա նոր հասնող 
գաղթականներուն օգնութիւնը, համացանցի 
կայքէջի միջոցով հաղորդակցութիւնը եւայլն չեն 
կրնար յառաջդիմել նիւթական միջոցներու 
չգոյութեան պատճառով։ Մենք սկսած ենք ստեղծել 
այսպիսի գործունէութեան եւ ծրագիրներու 
հիմքերը։ Բայց մենք գիտենք որ Եկեղեցին չի 
յաջողիր առանց իր զաւակներու աջակցութեան։ 

Ձեզ կը հրաւիրեմ կարդալու այս պրակի 
բովանդակութիւնը, աւելի լաւ ըմբռնելու համար 
մեր թեմի դիմագրաւած մարտահրաւէրները եւ 
մեր տեսլականը թեմի ապագայի շուրջ։ Կը 
յուսամ որ պիտի հասկնաք եւ պիտի ըլլաք մեր 
գործակիցը նախատեսուած լուծումներուն 
համար, ձեր նիւթական միջոցներով լայնօրէն 
թիկունք կանգնելով մեր ծրագիրներէն որեւէ 
մէկուն որ ձեր սրտին կը խօսի։ Ինչպէս կ՚ըսէ 
Աստուածաշունչը՝ «Ան որ լայնօրէն կը բաշխէ, 
աւելի կը շահի (Առակաց 11։24)։ 
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lorem 

ipsum ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ.- 
Այս բաժնին մէջ կը մտնեն Թեմի կրթական բոլոր ծրագիրները 
որոնցմով Եկեղեցին կ՚ուզէ զօրացնել մեր քրիստոնէական 
հաւատքի արժէքները եւ իր շուրջ հիւսուած մշակոյթը։ Այս 
բաժանմունքը կը գործէ որպէս կրթական թեւը Ֆրանսայի Հայ 
Առաքելական Եկեղեցւոյ։ Ան կը կազմակերպէ 
Աստուածաշունչի սերտողութեան խումբերը որոնք ամէն 
շաբաթ Առաջնորդ Սրբազան հօր տնօրէնութեան տակ 
սերտողութիւն կ՚ընեն ֆրանսերէնով եւ հայերէնով։ Ան կը 
կազմակերպէ ամսական դասախօսութիւններ զանազան 
նիւթերով, ինչպէս՝ «Մեր Պատարագը», «Իսլամութիւնն ու 
Քրիստոնէութիւնը» եւայլն։ Այս բաժնի ուրիշ մէկ 

արտայայտութիւնն է Կիրակի օրերը Առաջնորդ Սրբազան Հօր կողմէ տրուող քարոզները։ Վերջերս 
շեշտը դրուած էր նաեւ ֆրանսերէն լեզուի գործածութեան վրայ, որպէսզի կրթական ծրագիրները 

աւելի դիւրաւ ընդունելի ըլլան ոչ-հայախօս հաւատացեալներու, մեր զաւակներու եւ թոռներու 
մօտ։ Այս ծրագիրներէն ոմանք նոյնպէս համացանցի վրայ դրուած են մեր կայքէջին եւ լրատու 

ՄԵՐ  ԾՈՒԽԵՐԸ . -  
Ֆրանսայի Թեմը ունի 22 կազմակերպուած ծուխեր, որոնք ունին ծիսական աշխոյժ գործունէութիւն եւ 
ծրագիրներ։ Անոնցմէ ոմանք կարգ մը դժուարութիւններ ունին, ինչպէս՝ ժողովրդագրական 
(բնակչութեան տեղափոխութեան պատճառով) եւ կամ տնտեսական։ Կարգ մը ծուխեր հոգեւոր հովիւ 
չունին։ Տասնեակ մը համայնքներ կրօնական կարիքներ ունին, իսկ անոնցմէ ոմանք կը նախատեսեն 
ծխական կառոյց ստեղծել։ Թեմի պարտականութիւնն է ապահովել հովուական ծառայութիւն բոլոր այս 
ծուխերուն եւ համայնքներուն մէջ։ Կարեւոր է որ Թեմը կարողանայ օգնութեան հասնիլ անոնց, 
տրամադրելով հոգեւորականներ, ծիսական ուսուցում եւ գիրքեր, համապատասխան ծրագիրներ եւ 
գործունէութիւն։ Պէտք է ընդգծել որ այս ծուխերու ու համայնքներու եւ Թեմի միջեւ հաղորդակցութիւնը 
մեծ կարեւորութիւն ունի, ըլլայ արդիական արհեստագիտութեան միջոցներով կամ հոգեւորականներու 
ժողովներով Սրբազան Հօր հետ, բայց նաեւ ծխական խորհուրդներու եւ Թեմական Խորհուրդի միջեւ 
կապի միջոցով։ 

ներըը
կանկանկանկան
ԱյսԱյս
ՀայՀայ
պէպէ

ամէնն
տակտակ

կըկը
ազանն

ուու
մէկմէկ

ազանն ՀօրՀօրՀօրՀօրՀօր կողկողկողկողկողկողմէմէմէմէմէ տրոտրոտրոտրուողւողւողւող քարքարքարքարոզնոզնոզնոզնոզնոզներըերըերըերըերըերը։։։ ՎերՎերՎերՎերՎերՎերջերջերջերջերջերջերսսս
եանեան վրավրայյ, որպորպէսզէսզիի կրթկրթակաականն ծրածրագիրգիրներներըը

  
Առաջնորդ Սրբազանի Կոչը հաւատացեալները մղելով դէպի մեր Եկեղեցւոյ առաքելութան զանազան երեսները, 
կ՚ուզէ շեշտել իւրաքանչիւրի մասնակցութիւնը իրենց աշխատանքով կամ նիւթական օգնութեամբ։ Այս 
օգնութիւնը անհրաժեշտ է հետապնդելու համար Եկեղեցւոյ հին կամ նոր ծրագիրները։ Մենք շնորհակալ ենք մեր 
նախկին առաջնորդներուն՝ Հոգելոյս Տ. Սերովբէ Արք. Մանուկեանին, Տ. Գիւտ Արք. Նագաշեանին եւ Տ. Նորվան 
Արք. Զաքարեանին վերջին տասնամեակներուն իրենց իմաստուն ղեկավարութեան եւ իրենց կատարած գործին 
համար ի սպաս մեր ժողովուրդին եւ մեր Եկեղեցւոյ։ Մենք նոյնպէս պարտական ենք Թեմի բարերարներուն եւ 
բոլոր անդամներուն որոնք մեզի նախորդած էին եւ անձնուիրաբար գործած։ Ստորեւ կը ներկայացնենք քանի մը 
ծրագիրներ որոնք արդէն իրագործուած են կամ ընթացքի մէջ են վերջին երկու տարիներուն։ 

ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՈՒ  ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ:  

Սփիւռքի եւ յատկապէս Արեւմտուտքի հայկական
եկեղեցիներու կացութիւնը մտահոգիչ է ապագայի Հայ 
Եկեղեցւոյ գեղեցիկ եւ աւանդական ծիսակատարութիւններու 
եւ տօնակատարութիւններու տեսակէտէ։ Փաստօրէն 
երգչախումբերու անդամները մեծ մասով երէց սերունդի կը 
պատկանին եւ ոչ մէկ միջոց ստեղծուած է երիտասարդները 
մղելու այս ոգեշնչող ծառայութեան։ Այս կացութեան դիմաց 
Առաջնորդի Գրասենեակը պատրաստած է սարկաւագներու 
պատրաստութեան    ծրագիր     մը։    Այս      թեմական    ծրագրի 
նպատակն է  ապահովել խորանի  ապագայ սպասարկողներ  եւ 
երգչախումբի անդամներ Ֆրանսայի մեր Թեմի եւ Արեւմտեան Եւրոպայի եկեղեցիներուն համար։ Այս 
նպատակով ծրագիրը կը հրաւիրէ երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ հետեւելու համար Հայ 
Եկեղեցւոյ այնքան գեղեցիկ արարողութիւններու դասընթացքներուն։ Առաջնորդի Գրասենեակը իր 
երախտագիտութիւնը կը յայտնէ բոլոր աւագ սարկաւագներուն եւ երգչախումբի ղեկավարներուն 
որոնք իրենց ներդրումը կ՚ունենան այս նպատակին։ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ: 

Մեր Առաջնորդ Սրբազանի գլխաւոր նպատակներէն է մօտենալ 
հաւատացեալներուն եւ զանոնք հրաւիրել միասին աշխատելու 
եւ գործօն անդամ դառնալու Հայ Եկեղեցւոյ, մնայուն կերպով 
տեղեակ ըլլալու բոլոր հարցերուն՝ շնորհիւ հաղորդակցութեան 
ազդու միջոցի մը։ Թեմական առաքելութեան այս գործիքին մաս 
կը կազմեն շաբաթական ելեկտրոնական լրատու թերթը, 
կիրակնօրեայ թերթիկը, ստեղծումն ու պարբերական 
թարմացումը համացանցային կայքէջի, ստեղծումն ու 
զարգացումը համացանցային հասցէներու ցանցի մը եւ այդ 
միջոցով  տեղեկութիւններու  տարածումը  ամբողջ Թեմէն  ներս։ 

Բոլոր այս ծառայութիւնները կ՚ըլլան անվճար։ Անհատներ կրնան արձանագրուիլ մեր համացանցային 
հասցէներու ցանկին եւ կանոնաւորաբար ստանալ մեր թարմացուած տեղեկութիւնները պարզապէս 
ուղարկելով իրենց համացանցային հասցէն bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին։ Գիտէք 
անշուշտ, որ թերթիկներու պատրաստութիւնը, խմբագրումը եւ հրապարակումը, ինչպէս նաեւ կայքէջի 
պահպանումը եւ կանոնաւոր վերաթարմացումը կ՚ենթադրեն որոշ ծախսեր եւ տարեկան պիւտճէ։ Այս 
պիւտճէն չի կրնար գոյանալ առանց մեր հաւատացեալներու օգնութեան։ 

  

 Հայ  Առաքելական Եկեղեցին ամենէն  հին 
հայկական կազմակերպութիւնն է Եւրոպայի եւ Ֆրանսայի մէջ , որ պահպանած է
հայոց  հաւատքը ,  ինքնութիւնն ու  մշակոյթը։ 
1. Ֆրանսայի  Հայոց Թեմը  ունի  22 կազմակերպուած  ծուխեր  եւ աւելի  քան  10 

եկեղեցական համայնքներ  որոնք  նոր  կազմուած  են  Ֆրանսայի  մէջ։  
2. Թեմը  պատասխանատու  է եւ  կը  հսկէ գործունէութեան  եւ  արարողութիւն-

ներուն բոլոր  այս  ծուխերուն եւ համայնքներուն մէջ։  
3. Ֆրանսայի Թեմը ոչ մէկ դրամական օժանդակութիւն կը ստանայ Ֆրանսայի մէջ 

կամ Ֆրանսայէ դուրս որեւէ կազմակերպութենէ, ոչ ալ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնէն։ 
4. Ֆրանսայի  Թեմը  100% կախեալ  է  իր  հաւատացեալներէն։  
5. Ֆրանսայի Թեմը  անհրաժեշտաբար պէտք ունի դրամական միջոցներու որպէսզի 

իր  ծրագիրները կեանքի կոչէ եւ նոր  ծրագիրներ մշակէ, ինչպէս՝ յատուկ 
ծրագիրներ մանուկներու եւ երիտասարդներու համար, յատկապէս 
քրիստոնէական դաստիարակութեան, կրթութեան եւ հանրային 
յարաբերութեանց կապակցութեամբ։ 

ՀՀՀ

ՀՀԱԱՆՆՐՐԱԱՅՅԻԻՆՆ ՅՅԱԱՐՐԱԱԲԲԵԵՐՐՈՈՒՒԹԹԻԻՒՒՆՆՆՆԵՐ
ՄերՄերՄեր
հաւհաւհաւհաւհաւատա
եւեւեւեւ գորգոր
տեղտեղտեղտեղտեղեակ
ազդազդազդազդազդու
կըկըկըկը կազ
կիրկիրկիրկիրկիրակնակն
թարթարթարթարթարմաց
զարզարզարզարզարգաց
միջմիջմիջմիջոցոոցո
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եանեան ԵւրԵւրԵւրԵւրԵւրոպաոպաոպաոպաոպայիյիյիյիյիյի եկեեկեեկեեկեեկեեկեղեցղեցղեցղեցղեցղեցինեինեինեինեինեիներուրուրուրուրուննննն համհամհամհամհամար։ար։ար։ար։ար։ ԱյսԱյսԱյսԱյսԱյսԱյս
տաստասարդարդուհուհինեիներր հետհետեւեեւելուլու համհամարար ՀայՀայ


