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ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ  
Աշխարհի հայկական եկեղեցիները Կիրակի, 1 Ապրիլ 2018-ին տօնեցին Քրիստոսի Յարութեան տօնը: Այս իրադարձութիւնը կը 
համարուի մեր հաւատքի սիւնը, որով կատարուեցաւ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի խոստումները: Ան յաղթեց մահը եւ մեղքի շղթաները 
եւ յարութեան հրաշքի միջոցով յաղթական կերպով կեանք վերադարձաւ: Այս առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ Պատարագ մատուցեց եւ քարոզեց: Քարոզը կարդալու 
համար այստեղ սեղմեցէք: Այստեղ, Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակութեան իրաւասութեան տակ գտնուող 
մեր բոլոր ծուխերուն մէջ կատարուեցաւ Զատկի Պատարագը: Ֆրանսահայոց Թեմի Փարիզի մայր տաճարին մէջ Առաջնորդ 
Գերաշնորհ Վահան Սրբազան Յովհաննէսեան, մատուցեց Զատկուայ Պատարագը, որ Աւագ Շաբթուայ ոգեշնչող 
արարողութիւններուն գագաթնակէտը հանդիսացաւ: Իր քարոզին մէջ մեր Առաջնորդը, հրեշտակի "Դուք  խաչուած Նազովրեցի 
Յիսուսը կը փնտռէ՞ք, ան յարութիւն առաւ, այստեղ չէ:" (Մարկոս 16.5) խօսքերուն վրայ ծանրացաւ եւ հաւատացեալները իրենց 
կեանքին մասին խորհրդածելու հրաւիրեց: "Զատկուայ Տօնը, ոչ միայն երկու հազար տարի առաջ տեղի ունեցած մեծ հրաշքի մը տօնն 
է, այլ նաեւ մեր յարութեան յոյսի հաստատումն է: Զատիկը նաեւ այս կեանքի մէջ ճշմարտութիւնը փնտռողներուն մահուան 
թէմ տանելիք յաղթանակին եւ յաւերժական կեանքին հաստատումն է:" Լուսանկարները տեսնելու համար այստեղ սեղմեցէք: 

ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՕԹՔ ԱՄՍՏԵՐԴԱՄԻ ՄԷՋ 
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի տարեկան ընթերցանութիւնը, որ հովանաւորուած էր Ամստերդամի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Հիմնադրամ կողմէ, տեղի ունեցաւ 
27 Մարտ 2018-ին, Ամստերդամի (Հոլանտա) Սուրբ Հոգի եկեղեցւոյ մէջ: Շատ իւրայատուկ օր մըն էր, քանի որ Արեւմտեան Եւրոպայի հայկական եկեղեցիներու 
եւ քոյր եկեղեցիներու ղեկավարները այս միջոցառումին կը մասնակցէին: Անոնց կարգին էին Հաարլեմ-Ամստերդամի Հռոմէական Կաթողիկէ եկեղեցիէն 

Հենդրիքս Եպիսկոպոս, Ղպտի Ուղղափառ եկեղեցիէն Անպա Արսենի Եպիսկոպոս, Ասորի Ուղղափառ եկեղեցիէն Փոլիքարփիւս Օժեն Այտըն Եպիսկոպոս, 

ինչպես նաեւ այլ հոգեւորականներ: Երեկոն Հիմնադրամի հիմնադիր անդամ եւ տնօրէն Վահան Աւագեանի կողմէ արտասանուած ողջոյնի խօսքով սկսաւ, ան 

իրենց ներկայութեան համար բոլորին շնորհակալութիւն յայտնեց: Ան յետոյ բոլոր եկեղեցիներու ղեկավարներուն եւ ներկայ հաւատացեալներուն բարի 

գալուստ մաղթեց եւ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոսէն խնդրեց որ բանայ հանդիպումը: Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս հաւատացեալները աղօթքի 

առաջնորդելէ վերջ, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի (951 -1003) կարճ կենսագրութիւնը ներկայացուց եւ ուշադրութիւն դարձնելով Մատեան Ողբերգութեան 

գիրքին, մեր հաւատքի այս սիւնին աստուածաբանութեան եւ հոգեւորութեան հիմնական կողմերը շեշտեց: Սեղմել այստեղ։ 
 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի Մատեան Ողբերգութեան գրքի աղօթքները կարդացուեցան տարբեր լեզուներով՝ հայերէն, ռուսերէն, անգլերէն եւ առաջին 

անգամ արաբերէն եւ հոլանդերէն: Սեղմեցէք այստեղ՝ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոսի ներածականը եւ այստեղ՝ ընթերցումներու օրինակներ 

տեսնելու համար: 

 

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԹԵՄԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՕՓԵՐԱՅԻՆ ՄԷՋ ՊԻՏԻ ՊԱՐԵՆ: 
Ֆրանսահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Հովհաննէսեանի հովանիին տակ գործող, Իսի-լէ-Մուլինոյի հայկական ծուխի "Արարատ" 
պարախմբի աւելի քան 50 երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ, Յուլիս 28-ին, Երեւանի Օփերայի պատմական շէնքին մէջ պարային համերգ մը պիտի տան: Այս 
իրադարձութիւնը աշխարհի եւ մեր թեմի մէջ Երիտասարդութեան Տարուայ համար կազմակերպուող գործունէութիւններու մէկ մասն է: Երիտասարդութեան 
Տարուայ ուրիշ մէկ գործունէութիւնը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հովանիին տակ, Յուլիս 3-էն 8 կատարուելիք, աշխարհի տարբեր կողմերէն 
գալիք հայ երիտասարդներու հաւաքն է: Մեր երիտասարդութեան ուղեկցելու համար, Յուլիս 23-էն մինչեւ Օգոստոս 1, ամէն տարիքի անցերու համար ալ  դէպի 
Հայաստան եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին ուխտագնացութիւն մը կազմակերպուած է: Ուխտաւորները նաեւ Հայաստանի տարբեր պատմական վայրերը պիտի 
այցելեն, օփերայի մէջ մեր երիտասարդ պարողներու ներկայացման պիտի մասնակցին: Անոնք Յուլիս 29-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ մատուցուող 
պատարագի ներկայ պիտի ըլլան եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութիւնը պիտի ստանան: Այս 
ուխտագնացութեան արձանագրուելու համար կը խնդրենք դիմել Տիկին Մարկոյին՝ 06 15 02 76 84, կամ ել-գիրով bureauduprimat@diocesearmenien.fr  
հասցէին: 

ԿԵԱՆՔԻ ՆՈՒԷՐ՝ ԱՐԵԱՆ ՏՈՒՉՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԻՉ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՆԱՑ: 
1915-ի ցեղասպանութեան ընթացքին զոհուած 1,5 միլիոն հայերու յիշատակը վար պահելու համար, Առաջնորդարանի 
Փարիզեան շրջանի, "Եկեղեցասէր Երիտասարդներ"ը կը կազմակերպեն "Կեանքի պարգեւ" միջոցառումը: Այս 
միջոցառումը տեղի պիտի ունենայ 2018-ի Ապրիլ 21-ի առաւօտեան ժամը 8:30-էն մինչեւ 14:30, Փարիզի EFS-ի 
(ֆրանսական Արիւնին Հիմնարկ) շէնքին մէջ: Ուրիշներու կեանքը փրկելիք այս քրիստոնէական միջոցառման բոլորի 
մասնակցութիւնը փափաքելի է: Այս արեան տուչութեան մասնակցիլ փափաքողներէն կը խնդրուի, մեզի հետ կարելի 
եղածին չափ կանուխ կապ հաստատել: Աւելի լաւ կազմակերպուելու համար արձանագրուելու վերջին ժամկետը 
Ապրիլ 15-ն է: Email: yegeghetsaser@gmail.com  Հեռաձայն՝ 01 43 59 67 03 : Մարսիլիոյ շրջանը ապրող 103 հայ 
առաքելական երիտասարդներ ալ, հայոց Ցեղասպանութեան 103-րդ տարելիցին առթիւ, արեան տուչութիւնն պիտի 
կատարեն: Կը սպասենք որ բոլորդ արձանագրուիք, կամ պարզապէս աջակցիք երիտասարդներուն: 
Հեռաձայնեցէք մեզի 04 91 77 84 70 թիւին կամ գրեցէք մեզի cathedralearmenienne.marseille@orange.fr  հասցէին: 

 
Այս տեղեկատուութիւնը պէտք է կարելի եղածին չափ լայն տարածել: 
 

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ ԵՆ: 
Գոհունակութեամբ կը տեղեկացնենք որ, թեմական ամառնային ճամբարին (Յուլիս 16-էն մինչեւ 20) մասնակցիլ 
փափաքող 8-16 տարեկան երիտասարդներու համար արձանագրութեան հարցաթերթիկները առաջնորդարանի 
գրասենեակին մէջ տրամադրելի են: Սեղմելով այստեղ, Թեմական կայքէն, հարցաթերթիկներու կրկնօրինակները կարելի 
է ներբեռնել: Ժամանում՝ Երկուշաբթի, Յուլիսի 16, ժամը 11-ին եւ մեկնում՝ Ուրբաթ, Յուլիս 20, ժամը 10-ին: Գինը՝ մէկ անձի 
համար  ̀ 200 Եւրօ, ներառեալ օրական երեք դաս, մարմնամարզական գործունութիւն, նախաճաշ, ճաշ եւ ընթրիք: 
Մասնակիցներու թիւը սահմանափակ է: Կը խնդրուի 2018 Մայիսի 1-էն առաջ արձանագրուիլ: Ծրագիրը պիտի ընդգրկէ հայոց 
պատմութեան, լեզուի եւ հաւատքի դասաժամեր: Կէսօրէ վերջերը նուիրուած պիտի ըլլան հանգստի եւ մարմնամարզական 
գործունութիւններու: Հայկական երգն ու պարը ընթրիքէն յետոյ երեկոներու բնաբանը պիտի ըլլայ: Ամառնային ճամբարը մեր 
երեխաներու եւ պատանիներու համար, իրենց տարիքի ուրիշ հայերու հանդիպելու, անոնց հետ կապեր ստեղծելու, հայ մշակոյթի 
եւ մեր հաւատքի մասին իրենց գիտելիքները ամրապնդելու լաւ առիթ մըն է:Հիւրընկալող տունը ժամանակակից եւ հարազատ 
միջավայրի մը մէջ ունի չորս հեկտար ճեմապարտէզ եւ Մարիս հայրերու համայնք մը: րացուցիչ տեղեկութիւններու համար կը 
խնդրուի դիմել, Առաջնորդարանի գրասենեակը՝ 01.43.59.67.03 թիւին,  կամ ել-գիրով՝ bureauduprimat@diocesearmenien.fr   հասցէին:  

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՒ  
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԷՆՔՆԵՐ 
Իրաւաբան Արման ՉԵՔԼԻԵԱՆ, որ Փարիզի մէջ նոտար է (42 Avenue Montaigne 75008 Paris), Ապրիլ 18-ին, ժամը 

20-ին, յատկապէս միութիւններու եւ եկեղեցիներու օգտին կատարուելիք նուիրատուութիւններու եւ 

ժառանգութեան մասին քաղաքացիական եւ հարկային կանոնները պիտի ներկայացնէ: Այս ներկայացումը 

Փարիզի հայոց Մայր Եկեղեցւոյ Նուրհան Ֆրէնկեան սրահին մէջ, ֆրանսերէն եւ հայերէն լեզուներով տեղի 

պիտի ունենայ:  
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. 

Ել-գիր՝ bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

Tel. 01 43 59 67 03 

 

  
 
  
  
   
 

 
  
   
 
 
 
  

   
  
    
 
 
    
   

  
  
    
  
          
     
 

  
  
 
 
 
 
  
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ԱՊՐԻԼ - AVRIL 
 

15. Աշխարհանատրան,  

Կանաչ Կիրակի 
      

3ème Dimanche après la 

Pâques  

Dimanche Vert 

 

22. Կարմիր Կիրակի  
 

4ème Dimanche après la 

Pâques  

Dimanche Rouge 
 

24. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒ

Ն Մեծ Եղեռն  
      

avril commémoration du 

génocide (Medz Yeghern): 
 

29 . Ե. ԿԻրխկի Երեւումն 

Սուրբ Խաչի  
   

5ème Dimanche après la 

Pâques  

Fête de I’Apparition de 

la Sainte Croix 
 

E-Bulletin 

Է-Թերթիկ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
https://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=3708&y=2018&m=3&d=1
https://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=3708&y=2018&m=3&d=1
https://www.diocesearmenien.fr/copie-de-galerie-2017
https://www.youtube.com/watch?v=CADopjBaUiM
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr
mailto:yegeghetsaser@gmail.com
mailto:cathedralearmenienne.marseille@orange.fr
https://docs.wixstatic.com/ugd/b3d1b6_388675bf449f4d019fd50cd6a716f506.pdf
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr

