
  
                   E-BULLETIN                              Է-ԹԵՐԹԻԿ 

 
 

BUREAU DU PRIMAT,  DIOCESE DE FRANCE 
DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Առաջնորդարան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Paris - Փարիզ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26 NOVEMBRE 2019 – No 16 (Vol. 6)                                                               26 Նոյեմբեր 2019 Թիւ 16 (Հատոր 6) 

 

 

 
ԳՆԴԱԿԱՀԱՐՈՒԱԾ ԵՒ ՍՊԱՆՆՈՒԱԾ  ՀԱՅ ՔԱՀԱՆԱՅԻՆ ԵՒ ԻՐ ՀՕՐ ՀԱՄԱՐ ՅԱՏՈՒԿ ԱՂՕԹՔ 

Սուրիոյ մէջ ահաբեկիչներու կողմէ սպաննուած հայր Յովսէփ Պետոյեանի եւ իր հօր հոգիին համար, Հինգշաբթի, 
Նոյեմբեր 15-ին, Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ կատարուած յատուկ հոգեհանգստեան պատարագին, 
Ֆրանսայի Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ Թեմի Առաջնորդական Ընդհ. Փոխանորդ Հոգեշնորհն Հայր Գրիգոր վրդ. 
Խաչատրեան ներկայացուց Առաջնորդ Վահան եպիսկոպոս Յովհաննէսեանը: 2019 Նոյեմբեր 11-ին, Իսլամական 
Պետութեան հետ կապուած զինուած անձեր յարձակած հայ քրիստոնեայ առաջնորդները Սուրիական Քամիշլի 
քաղաքէն դէպի Տէր Զոր փոխադրող ինքնաշարժին վրայ: Յարձակման հետևանքով քահանան եւ իր հայրը զոհուած 
են ու սարկաւագ մը վիրաւորուած է: ISIS-ը պաշտօնապէս ստանձնած է կատարուածի պատասխանատուութիւնը: 
Երբ սպաննուեցան, քահանան եւ իր հայրը  եկեղեցւոյ մը վերանորոգման աշխատանքները ստուգելու կ'երթային: 
Փոքր վէրքերով փրկուած, մօտակայ Ալ-Հասէքէ քաղաքի սարկաւագին պատմածին համաձայն՝ իրենց ինքնաշարժը 
թակարդի մը մէջ ինկած է ու չբացայայտուած զինեալներ իրենց վրայ կրակելէ վերջ փախուստի դիմած են: Տարիքոտ 
հայրը անմիջապէս կեանքը կորսնցուցած է, իսկ զաւակը մօտակայ հիւանդանոց մը փոխադրուելու ընթացքին 
մահացած է: Թող սուրբ նահատակներու յիշատակը յաւիտենապէս օրհնուած ըլլայ: 

 
ՅԻՍՆԽԿԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՐԳԵՐ ԵՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ 

Ֆրանսայի Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութեան վարչութեան անդամները, տարբեր ծրագիրներ եւ ընդհանուր 
ժողովի նախապատրաստական աշխատանքները քննարկելու համար, Չորեքշաբթի 23 Հոկտեմբեր, ժամը 19-ին 
Առաջնորդին հանդիպեցան: Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Յիսնակի տարեկան հսկումը այս տարի Դեկտեմբեր 13ի 
Ուրբաթ երեկոյեան, ժամը 19:30-ին, Իսի Լէ Մուլինոյի հայկական եկեղեցւոյ մէջ տեղի պիտի ունենայ: Անցեալ տարուան 
պէս այս տարի ալ, բացի աստուածաշունչի ընթերցումներէ, աղօթքներէ եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան հետ 
կապուած խոկումներէ, ներկաները այս միջոցառման ընթացքին, արհեստավարժ երգիչներու հետ, աւանդական 
հայկական եւ ֆրանսական ծննդեան երգեր երգելու պիտի հրաւիրուին: Երեկոյեան աւարտին փոքր ընդունելութիւն մը 
պիտի կատարուի: Մուտքը ազատ եւ անվճար է: Յիսնակի տարեկան հսկումին համար երկու հանրային փորձեր տեղի 
պտի ունենան այս տարի. Կիրակի դեկտեմբերի 8-ին ժամը 14: 00-ին, եւ Շաբափ դեկտեմբերի 12-ին, երեկոյան ժամը 7: 30-
ին, Առաջնորդաարանի Ֆրինկեան սրահին մէջ: Միութեան վարչութիւնը որոշեց, որ միութեան տարեկան ընդհանուր 
ժողովը Շաբաթ, 11 Յունուար ժամը 12-ին, Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ մայր տաճարին մէջ տեղի ունենայ: Մեր թեմի բոլոր 
ծուխերը, 2-3 պատուիրակով ընդհանուր ժողովի մասնակցելու հրաւիրուած են: 

 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՄԵՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴԻՆ "ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ ՏԻՏՂՈՍ" ՍՏԱՆԱԼՈՒՆ ԱՌԹԻՒ 

Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ տաճարը իրիկուան ժամերգութիւն ընթացքին արդեն լեփ-լեցուն էր, տօնելու համար մեր թեմի 
առաջնորդական փոխանորդ, Հոգեշնորհ Հ. Գրիգոր Աբեղայ Խաչատրեանի Հայ Եկեղեցւոյ Վարդապետի տիտղոս 
ստանալը: Աղօթքէն վերջ Գերաշնորհ Վահան եպ. Յովհաննէսեան, Երուսաղեմէն յատուկ բերուած վարդապետական 
խաչը յանձնեց հայր Գրիգոր Գրիգոր Վարդապետին: Աւելի վերջ, Մայր Տաճարի ծխական խորհուրդի անդամները Հայր 
Գրիգորին նուիրեցին վարդապետական գաւազան մը, որ աւանդաբար վարդապետները քարոզելու ընթացքին կը 
գործածեն: Խաչի եւ հովուական գաւազանի տուչութեան  արարողութեան աւարտին, Հոգեշնորհ Հայր Գրիգոր 
շնորհակալութիւն յայտնեց Նորին Սրբութեան, որ հաստատեց Վարդապետի իր աստիճանը: Ան, իր բոլոր կարողութեամբ 
ու տաղանդով Հայ Եկեղեցւոյ ծառայելու իր ցանկութիւնը վերահաստատեց: Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր 
անոնց, որոնք իրեն աջակցեցան եւ խրախուսեցին որ իր թէզը յաջողութեամբ պաշտպանէ: Աղօթքէն վերջ, աղօթքին 
մասնակցողները հրաւիրուեցան ընդունելութեան մը, որ Փարիզի թեմական տաճարի Տիկնանց Միութեան կողմէ 
պատրաստուած էր: Կը շնորհաւորենք Հոգեշնորհ Հ. Գրիգոր վարդապետը, եկեղեցական ծառայութեան մէջ այս մեծ 
ձեռքբերման եւ պատուի համար եւ իրեն կը մաղթենք յաջող ծառայութիւն: 

 
«ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՒ ԻՆՉՊԷ՞Ս» - ԹԵՄԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

Թեմիս Առաջնորդարանի գրասենեակը ուրախ է տեղեկացնելու մեր հաւատացեալ ժողովուրդը թէ, 
արեւմտահայերէնով նոր գիրք մը հրատարակուած է. որու վերնագիրը "Ինչո՞ւ Եւ Ինչպէ՞ս - Յաճախակի Տրուող 
Եկեղեցական Հարցեր Եւ Պարզ Պատասխաններ" է: Այս հատորին հեղինակն է՝ Շարվիէօյի հայկական եկեղեցւոյ 
ծուխի Հովիւ՝ Տէր Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեանը, որ "Ուսումնասիրել մեր հաւատքի արմատները" թեմական շարքին 
նոր մէկ հրատարակութիւնն է: Գիրքին մէջ  Հայ Եկեղեցւոյ վարդապետութեան, աստուածաբանութեան եւ 
պաշտամունքին վերաբերող շատ հետաքրքրական նիւթեր ընդգրկուած են: Օրինակ՝ "Եկեղեցի երթալը ինչո՞ւ 
կարեւոր է:", "Ինչո՞ւ մոմ կը վարենք եկեղեցւոյ մէջ:", "Մահուընէ վերջուայ կեանքի մասին ինչ կ'ըսէ Հայ 
Եկեղեցին" եւ այլն: Գիրքը կարելի է ստանալ Փարիզի թեմական գրասենեակէն, կամ գրելով՝  
bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին: Գրքի գինը 15 եւրօ, իսկ թղթատարութեամբ ղրկելու գինը 18 
եւրօ է: 

 
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՏՈՒԿ ՆԻՍՏ 

Փարիզի մայր տաճարի Աստուածաշունչի ուսումնասիրութեան խումբը, Չորեքշաբթի, 6 Նոյեմբեր 2019-ին, հիւրընկալեց, 
ճարտարագէտ եւ գիտնական Պարոն Արի Թոփուզխանեանը, որ նաեւ հայերէն Աստուածաշունչի ելեկտրոնային եւ 
թուային տարբերակի մասնագէտ է: Օրուայ նիւթը համակարգչային ծրագիր մըն էր, որ կը պարունակէր Աստուածաշունչի 
արեւմտահայերէն ամբողջ բնագիրը: Որու շնորհիւ, Աստուածաշունչի յատուկ պարբերութիւն մը, տարբեր լեզուներով, 
միաժամանակեայ եւ զուգահեռ կերպով, նոյն պաստառի  վրայ կարելի է դիտել: Ծրագիրը նաեւ, Աստուածաշնչի հայերէն 
կամ ֆրանսերէն բառերը կամ արտայայտութիւնները շատ աւելի արագ որոնելու, բառերու արմատները, եւ հոլովները, 
բայերու խոնարհումները ուսումնասիրելու հնարաւորութիւն կու տայ: Ֆրէնկեան Սրահի թուային հերարձակիչի 
օգնութեամբ Պրն. Թոփուզխանեան հայերէնով եւ ֆրանսերէնով ծրագիրին հիմնական յատկանիշները ներկայացուց: Իր 
ներկայացումէն վերջ ան հետաքրքրուած անձերու հարցումներուն պատասխանեց: Երեկոյթը Փարիզի թեմական Սուրբ 
Յովհաննէս Մկրտիչ տաճարի Տիկնանց Միութեան պատրաստած հիւրասիրութեամբ աւարտեցաւ: Շնորհակալութիւն 
Պրն. Արի Թոփուզխանեանին այս շատ դաստիարակիչ ներկայացման համար: 

 
 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ Հ.Յ.Դ.-ՅԻ ՀԱՄԱՐ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ 
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան եւ Ֆրանսահայ Կապոյտ Խաչի Ալֆորվիլի մասնաճիւղերը, Կիրակի, 
Նոյեմբեր 10-ին,  իրենց կազմակերպութիւններու հանգուցեալ անդամներուն համար, միասնաբար յատուկ 
հոգեհանգիստ խնդրեցին: Պատարագէն վերջ Ալֆորվիլի Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցւոյ մէջ հոգեհանգստեան 
յատուկ արարողութիւն կատարուեցաւ: Պատարագը մատուցեց եւ հոգեհանգստեան արարողութեան նախագահեց 
Գերաշնորհ Վահան Եպս. Յովհաննէսեան: Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը նոյն նպատակին առաջնորդող 
տարբեր գաղափարախօսութիւններ ունենալու կարևորութեան մասին խօսեցաւ: Գերաշնորհ Վահան սրբազան 
ապա շեշտը դրաւ, հայկական տարբեր գաղափարախօսութիւններու այն կարեւոր դերին վրայ, որ ունեցած են եւ 
կը շարունակեն ունենալ, մեր հայ համայնքի հզօրացման ու մեր դատին համար արդարութիւն պահանջելու գործին 
մէջ: Անդրադառնալով Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, Վահան Սրբազան շեշտեց այն կարևոր դերը, որ 
կուսակցութիւնը խաղացած է ցեղասպանութենէ առաջ, ընթացքին եւ յետոյ, մեր հայ ինքնութեան ու մշակոյթին 
սատարելու եւ պահպանելու ու մեր դատը պաշտպանելու համար: Կրոնական արարողութենէ վերջ, Վահան 
Սրբազան եւ Ալֆորվիլի ծխական խորհրդի նախագահը, Ալֆորվիլի Մշակոյթի Տան ոգեկոչման ընթրիքին 
մասնակցեցան: Թող արդարներու յիշատակը յաւիտենապէս օրհնուած ըլլայ: 
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