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ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ Կ՛ԱՅՑԵԼԷ ՏԵՍԻՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԸ 
 
Տեսինի հայկական համայնքը տօնական մթնոլորտի մէջ դիմաւորեց Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեանը, որ Տեսինի մէջ իր առաջնորդական անդրանիկ պատարագը 
մատուցելու համար ժամանած էր, 24-25 Հոկտեմբերին։ Առաջնորդ Սրբազանը Լիոնի 
կայարանէն առաջնորդուեցաւ Տեսինի եկեղեցին եւ «Հրաշափառ» արարողութեամբ 
մուտք գործեց եկեղեցի, ուր կարճ ժամերգութենէ ետք տեղւոյն կիրակնօրեայ դպրոցի 
աշակերտները յայտագիր մը ներկայացուցին։ Կէսօրէն ետք Սրբազանը Հայրը այցելեց 
Հայկական Յիշողութեան Ազգային Կեդրոն, ուր ընդունուեցաւ արխիւներու տնօրէն Պրն. 
Դանիէլ Մկրտիչեանի կողմէ։ Ապա Առաջնորդ Սրբազանը ժողով մը գումարեց Ծխական 
Խորհուրդին հետ, ուր քննարկուեցան ծուխի եւ թեմի հետ կապուած զանազան հարցեր։ 
Երեկոյեան Սրբազանը հանդիպում ունեցաւ ծուխի երիտասարդներուն հետ, ուր անոնք 
ջերմ ու անկեղծ մթնոլորտի մը մէջ ազատօրէն զրուցեցին Հայ Եկեղեցին ու 
երիտասարդութիւնը յուզող զանազան հարցերու շուրջ։ Կիրակի 25 Հոկտեմբերին Վահան 
Սրբազան պատարագեց, քարոզեց եւ հաղորդութիւն բաշխեց, օգնական ունենալով Տ. 
Շահէ Քհնյ. Նազարեանը։ Պատարագի աւարտին տեղի  ունեցաւ հոգեհանգիստ եկեղեցւոյ  
հանգուցեալ հոգեւոր հովիւներու, վարչականներու, ծառայողներու եւ բարերարներու հոգիներուն համար։ 
Պատարագէն ետք ճաշկերոյթի սեղանի շուրջ Սրբազանը շնորհակալութիւն յայտնեց Տէր Հօր եւ Ծխական 
Խորհուրդի անդամներուն այս այցելութեան լաւագոյնս կազմակերպման համար։ Հաճելի անակնկալով մը 
Սրբազան Հայրը օրհնութեան գիրերով պարգեւատրեց Աւետիս Սրկ. Իշխանեանը եւ Մարտիրոս Սրկ. Քայրան, 
իրենց երկարամեայ ծառայութեան համար, ստեղծելով յուզիչ մթնոլորտ։ 

 

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՀՈԼԱՆՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ։ 

Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակի հանգամանքով Գերշ. Տ. Վահան 
Եպս. Յովհաննէսեան 22-24 Հոկտեմբեր 2015-ին այցելեց Հոլանտա։ Հինգշաբթի 22 
Հոկտեմբերի յետմիջօրէին Սրբազան Հայրը ժողով մը ունեցաւ Ալմելոյի Ծխական 
Խորհուրդին հետ։ Սրբազանը ապա հանդիպում ունեցաւ Հոլանտայի մէջ ծառայող 
հոգեւորականներուն եւ Ալմելոյի մէջ ծառայող սարկաւագներուն եւ դպիրներուն հետ, լսեց 
զանոնք յուզող հարցերը, շնորհակալութիւն յայտնեց եւ քաջալերեց անոնց ծառայական 
պատրաստակամութեան համար։ Ուրբաթ 23 Հոկտեմբերին Սրբազան Հայրը հանդիպում 
ունեցաւ Ամսթերտամի Ծխական Խորհուրդին հետ, ապա ներկայ եղաւ Հայաստանի 
պետական պարախումբի հոյակապ ելոյթին, կազմակերպութեամբ Ամսթերտամի ծուխի։  
Երեկոյեան Վահան Սրբազան նախագահեց Հոլանտայի բոլոր ծուխերու 
ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ ժողովին, ուր քննարկուեցան Հայրապետական 
Պատուիրակի Փոխանորդի պաշտօնի եւ Հոլանտայի մէջ թեմական կառոյց ստեղծելու 
հարցերը։ 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ 
 

Ֆրանսահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի օրհնութեամբ 
Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարը հանդէս կու գայ 
կրթադաստիարակչական նոր նախաձեռնութեամբ. շուտով Մայր Տաճարին կից կը սկսի 
գործել հայկական մանրանկարչութեան դասընթացք, որուն մասնակցելու կը 
հրաւիրուին թէ մանուկներ (6-16 տարեկան), թէ մեծահասակներ (16 տարեկանէն 
բարձր):  Մանրանկարչութիւնը մեր ժողովուրդի գեղարուեստներէն մէկն է իր 
իւրահատուկ ոճով, որ դարերու ընթացքին զարդարեր է մեր Աստուածաշունչի եւ այլ 
աստուածաբանական ձեռագիրները. Բոլոր անոնք, որ կը փափաքին մասնակցիլ եւ 
հմտանալ հայկական պատկերագրութեան մէջ, կը խնդրենք կապ հաստատել Արժ. Տ. 
Յուսիկ. Քհնյ. Սարգսեանի հետ (հեռ.՝ 07 62 82 62 25, էլ. հասցէ՝ fr.husik@gmail.com) կամ 
լրացնել հետեւեալ դիմումնագիրը՝ ստորեւ 
 

 
 
 
 
 

ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ 
 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ 
նախագահեց Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի հերթական նիստերուն, 3-5 Նոյեմբերին։ 8 
նիստերու ընթացքին քննարկուեցան Հայ Եկեղեցին յուզող հարցեր եւ տրուեցան 
կատարուած գործերու գնահատականներ։ Օրակարգի գլխաւոր կէտերէն էր Ազգային 
Եկեղեցական Ժողովի, Եպիսկոպոսական Ժողովի եւ Թեմական Պատգամաւորական 
Ընդհանուր Ժողովի կազմակերպումը։ Վեհափառ Հայրապետի գլխաւորութեամբ 
ժողովականները աղօթեցին Մոսկուայի մէջ տեղի ունեցած հանրակառքի արկածի 
զոհերու հոգիներուն եւ վիրաւորներու շուտափոյթ ապաքինման համար, ինչպէս նաեւ 
Սուտանի մէջ օդանաւային արկածի զոհ հայ օդաչուներու եւ բոլոր զոհերու հոգիներուն 
համար։ Ժողովի աւարտին ժողովականները շնորհակալութիւն յայտնեցին Վեհափառ 
Հայրապետին եւ շնորհաւորեցին զինք իր ընտրութեան եւ գահակալութեան 16-րդ 
տարեդարձին առթիւ։ Իր կարգին Վեհափառ Հայրապետը շնորհակալութիւն յայտնեց 
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի անդամներուն իրենց գործօն մասնակցութեան համար։ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ 
 

 

Գերաշնոռհ Տ․ Վահան Եպս․ Յովհաննէսեան, Առաջնորդ եւ Հայրապետական Պատուիրակ 
Արեւմտեան Եւրոպային, եւ Պարոն Փաթրիս Ճօլօլեան, Ատենապետ Թեմական 
Խորհուրդի, հաճոյքով կը ծանուցանեն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, որ Շաբաթ 5 
Դեկտեմբեր 2015-ի ժամը 10։30-17։30 պիտի գումարուի Ֆրանսայի Թեմական 
Պատգամաւորական Ժողովը, Առաջնորդարանին մէջ (15 rue Jean Goujon, 75008 Paris). 
Թեմական Ժողովը կը գումարուի Առաջնորդի նախագահութեամբ եւ Ֆրանսայի բոլոր 
ծուխերու հովիւներու եւ ընտրուած թեմական պատգամաւոներու մասնակցուեամբ։ Ոչ 
պատգամաւորներ կարող են ներկայ գտնուիլ ժողովին որպէս ունկնդիրք, սակայն 
քուէարկութեան եւ ժողովի խօսակցութիւններու մասնակցելու իրավունք չունին։ 
 
 
 
 

 

 

 

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ… 
 

 

 

 ԹԵՄԻ ՆՈՐ ԿԱՅՔԷՋԸ - WWW  
Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ կը ծանուցանէ նոր թեմական կայքէջի ստեղծումը։ Կայքէջը` 
www.diocesearmenien.fr տեղեկութիւններ պիտի պարունակէ մեր թեմի բոլոր ծուխերու, հոգեւոր հովիւներու, 
Ֆրանսայի մէջ Հայ Եկեղեցւոյ զանազան ծրագիրներու եւ գործունէութեան մասին։ Կայքէջին մէջ պիտի գտնէք 
նաեւ մանրամասն տեղեկութիւններ Հայ Եկեղեցւոյ պատմութեան մասին, մասնաւորաբար 2000 տարուան 
պատմութեան գլխաւոր դէպքերու եւ անձերու մասին, Հայ Եկեղեցւոյ ուսուցումներուն եւ վարդապետութեան 
մասին, ինչպէս նաեւ աղօթքներ եւ այլ յօդուածներ։ Կրնաք այցելել կայքէջը ։ Նոր կայքէջով նոր ելեկտրոնային 
հասցէ ալ ստեղծած ենք։ Առաջնորդի Գրասենեակին հետ կապ հաստատելու համար կրնաք գործածել 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէն։ Առաջնորդի Գրասենեակին հետ կապուած բոլոր միւս հասցէները 
պիտի փակուին Նոյեմբերի աւարտին։   
 

 ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ 
Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի հրաւէրով թեմի հոգեւորականներու երկօրեայ 
համագումար մը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի եւ Ուրբաթ 3 եւ 4 Դեկտեմբերին, Փարիզի մէջ։ Համագումարին 
հրաւիրուած են Ֆրանսայի թեմի բոլոր ծուխերու հոգեւոր հովիւները, Սրբազան Հօր նախագահութեամբ 
քննարկելու համար թեմի առաքելութեան, ծիսական տօնակատարութիւններու եւ հովուական ծառայութեան 
հետ առընչուող հարցեր։  

 

 ԱՌԱՋՆՕՐԴԱՐԱՆԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ 
Կը խնդրուի Առաջնորդի գրասենեակին հետ հաղորդակցիլ հետեւեալ էլեկտրօնային հասցէին 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr, կամ հեռախօսահամարին միջոցաւ միայն:\ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԻ  
 

 ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲ  
Յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի 28 Նոյեմբերի ժամը 20-ին, Առաջնորդարանի «Նուրհան 
Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ Խումբը պիտի շարունակենք կարդալ Մարքոսի աըետարանը. որուն վերջագորոըթեան 
Վահան Սրբազանը պիտի ամփոփէ առաջի գլխուն ուսումնասիրուած կարեւոր կետերը։ 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» 
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