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 Ս ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆԸ   ՓԱՐԻԶԻ  ՄԱՅՐ  ՏԱՃԱՐԻՆ  ՄԷՋ  
Չորեքշաբթի Յունուար  ին Փարիզի հայերը միացան Ֆրանսայի Հայաստանի
եւ ամբողջ աշխարհի իրենց քոյրերուն եւ եղբայրներուն՝ տօնելու համար Ս Ծնունդն
ու Աստուածայայտնութիւնը։ Պատմութեան ընթացքին հայերը Յիսուս Քրիստոսի
ծննդեան տօնին միացուցած են հրեշտակներու երեւումը երեք մոգերու այցելութիւնը
եւ Յիսուսի մկրտութիւնը աստուածային յայտնութեամբ աստուածաշնչական այս
դէպքերը տօնելով Յունուար  ին հետեւելով քրիստոնէական ամենահին
աւանդութեան։ Յունուար  ին Ս Ծննդեան պատարագը մատուցեց Ֆրանսայի Թեմի
Առաջնորդ Գերշ Տ Վահան Եպս Յովհաննէսեան օգնական ունենալով Մայր
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ Յուսիկ Քհնյ Սարգսեանը։ Իր քարոզին մէջ Վահան
Սրբազան ընդգծեց այն իրողութիւնը որ Աստուածայայտնութիւնը պարզապէս
տարեդարձը չէր պատմական հռչակաւոր անձնաւորութեան մը։ Պատարագի
աւարտին ի յիշատակ Յիսուսի մկրտութեան տեղի ունեցաւ աւանդական ջրօրհնէք

կնքահայրութեամբ Պրն Քամիլիօ Ազզուզի։ Արարողութենէն ետք հաւատացեալներ բարձրացան
Առաջնորդարանի դահլիճ շնորհաւորելու համար Առաջնորդ Սրբազանը եւ ստանալու անոր օրհնութիւնը։
Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանՊրն Վիգէն Չիտեճեան եւ իր տիկինը ներկայ եղանպատարագին եւ ընդունելութեան։ 

 ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ  ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐԸ   
Փարիզի Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ կազմակերպած ուխտագնացութիւնը դէպի Սուրբ Երկիր բարձր հովանաւորութեամբ 
Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի, սկսաւ Ուրբաթ 15 Յունուարի առաւօտեան ժամը 7։30-ին Շարլ 
Տը Կոլ օդակայանէն մեկնելով դէպի Թել Ավիվ։ Հանրակառք մը ֆրանսախօս առաջնորդողի մը հետ կը սպասէր քառասուն 
ուխտաւորները որպէսզի զանոնք փոխադրէ Նաթանիա անցընելու համար առաջին գիշերը։ Շաբաթ առաւօտ խումբը 
այցելեց Կեսարիա՝ Յուդայի հռոմէացի կառավարիչի մայրաքաղաքը, պայծառ ու արեւոտ երկնքի տակ։ Այս քաղաքին մէջ էր 
որ Ս. Պետրոս քարոզած էր եւ ուր Ս. Պօղոս երկու տարի բանտարկուեցաւ։ Ճաշէն ետք ուխտաւորները իրենց ճամբան 
շարունակեցին դէպի Հայֆա, այցելելու համար Եղիա եւ Եղիսէ մարգարէներու տունը, ուրկէ հիանալի տեսարան մը կը 
բացուի դէպի ծով եւ նաւահանգիստ։ Ընթրիքէն ետք հաճելի մթնոլորտի մը մէջ խումբը հաւաքուեցաւ Առաջնորդ 
Սրբազանին շուրջ Աստուածաշունչի սերտողութեան համար, որու աւարտին մթնոլորտը աւելիով համեմուեցաւ դաշնակի 
նուագով։ Խումբը կը շարունաքէ ուղտագնացութիւնը...։ 

 ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ  Ի  ՅԻՇԱՏԱԿ  ԳՐԻԳՈՐԻՍ  ԵՊՍ .  ՊԱԼԱՔԵԱՆԻ  
30 Դեկտեմբեր 2015-ին, ներկայութեամբ մեծ թիւով հաւատացեալներու, Մարսէյի 
քահանաները պատարագ մատուցին ի յիշատակ եւ ի հոգւոյ հանգիստ Գրիգորիս Եպս. 
Պալաքեանի՝ հոգելոյս առաջնորդ Հարաւային Ֆրանսայի, ինչպէս նաեւ Մարսէյի 
հայկական եկեղեցիներուն մէջ ծառայած եւ վախճանած բոլոր հոգեւորականներու 
հոգիներուն համար։  Հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի ունեցաւ Ս. Պետրոսի 
գերեզմանատան հայ հոգեւորականներու նուիրուած յուշակոթողին առջեւ։ Կ՚ուզենք 
տեղեկացնել մեր հաւատացեալներուն, որ ամէն տարի Դեկտեմբերի վերջին շաբաթը 
պատարագ պիտի մատուցուի, որու պիտի յաջորդէ այցելութիւն եւ հոգեհանգիստ մեր 
եկեղեցիներու հոգեւորականներու այս յուշակոթողին առջեւ։ Մարսէյի Հայ Առաքելական 
Եկեղեցւոյ գործունէութեան եւ ծրագիրներուն մասին յաւելեալ տեղեկութիւններու 

համար այցելեցէք թեմական կայքէջ կամ Ս. Թարգմանչաց Մայր եկեղեցւոյ կայքէջ։ 
 

 Ս . ՊԱՏԱՐԱԳԻ  ՆՈՐ  ԳԻՐՔ    
 Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ կը ծանուցանէ հրատարակութիւնը Սուրբ Պատարագի գրքի, 
յառաջաբանով, թարգմանութեամբ եւ նոթերով Ռոմարիք Թոմայի։ 256 էջնոց ժամագիրքը լոյս տեսած է գեղեցիկ տպագրութեամբ, երկու 
գոյնով, հաճելի թուղթի վրայ, լաթակազմ։ Այս հրատարակութիւնը արդիւնքն է տասնամեակի մը աշխատանքի, Պատարագի գեղեցիկ 
թարգմանութեամբ։ Հեղինակը ոչ միայն կրկին անգամ մեր առջեւ կը դնէ Ս. Պատարագի թարգմանութիւն մը, այլ նաեւ մեզի առիթ կու 
տայ յայտնաբերելու այս յատկանշական գանձը որ շատերուս անծանօթ կը մնայ։ Այնտեղ կը գտնենք պատարագին հետ կապուած 
արարողութիւններու, ծիսական շարժումներու, եկեղեցական զգեստներու եւ  կրօնական ճարտարապետութեան բացատրութիւնները։ 
Հրատարակուած է հրամանաւ Ֆրանսայի Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի, օրհնութեամբ՝ Տ. Նորվան Արք. 
Զաքարեանի եւ հովանաւորութեամբ Լիոնի Ս. Յակոբ Մայր եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի։ Կարելի է ձեռք բերել դիմելով Լիոնի Մայր 
եկեղեցւոյ քարտուղարութեան, 295 rue André Philip, 69003 Lyon. 
 
 

 ՀԱՅՐ  ԺԻՐԱՅՐԻ  ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ  
Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի բարձր հովանաւորութեամբ, Ֆրանսայի Թեմական Խորհուրդը եւ Փարիզի Ս. 
Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը ուրախութեամբ կը հրաւիրեն ձեզ Կիրակի 7 Փետրուար 2016-ի 
ժամը 19-ին Առաջնորդարանի «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ ընթրիք-ընդունելութեան մը, Ժիրայր Ծ. Վրդ. Թաշճեանի 
ծննդեան 80-րդ տարեդարձի եւ քահանայական ձեռնադրութեան 55-րդ տարեդարձի առթիւ։ Հոգեշնորհ Հայր Ժիրայրը կը 
շարունակէ մեր թեմին մէջ ծառայել 25 տարիէ ի վեր եւ այցելել Պելճիքայի, Իտալիոյ, Անգլիոյ եւ Հոլանտայի մեր 
համայքները։ Այս առթիւ կը հրաւիրենք որ ձեր տեղերը ապահովէք, մասնակցելու համար այս ուրախութեան։ Ընթրիքը 
պիտի պատրաստուի Մայր եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի կողմէ։ Մասնակցութեան սակն է 30 եւրօ։ Տեղեր 
ապահովելու համար դիմել bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին կամ հեռաձայնել 01 43 59 67 03 թիւին։ 
 
 
 

 

 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԷՐՈՒ  ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ  ՍՐԲԱԶԱՆ  ՀՕՐ  ՀԵՏ  
 Չորեքշաբթի 6 Յունուարին, Ս. Ծնունդի պատարագէն ետք Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեան հանդիպում ունեցաւ Փարիզի ծուխի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան կարգ մը 
անդամներու հետ։ Ջերմ խօսակցութեան ընթացքին որոշուեցաւ որ Սրբազան Հայրը ամիսը անգամ մը ինք 
ստանձնէ երիտասարդական խումբի ուրբաթ օրերու աւանդական սուրբգրական սերտողութիւնը որ պիտի ծառայէ 
նաեւ որպէս երիտասարդնէրու հանդիպում Սրբազան հօր հետ։ Տէր Յուսիկը պիտի շարունակէ առաջնորդել 
սուրբգրական սերտողութիւնը միւս ուրբաթ օրերը։ Վահան Սրբազանի հետ սուրգրական սերտողութեան առաջին 
թուականը որոշուած է Ուրբաթ 29 Յունուարի ժամը 20-ին, Փարիզի Առաջնորդարանին մէջ։ Մի քաշուիք մեզի 
միանալէ։ 

 
 

 

 ԿԱՐՃ  ԼՈՒՐԵՐ ... 
• ԹԵՄԱԿԱՆ  ՕՐԱՑՈՅՑ  – 2016 Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ կը ծանուցանէ հրատարակութիւնը 2016-ի թեմական օրացոյցին։ Այս տարուան 

օրացոյցը A5 չափի է, գրասենեակի օրացոյց, իւրաքանչիւր էջի վրայ շաբթուան 7 օրերով։ Օրացոյցը կը պարունակէ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր գլխաւոր 
տօները եւ ֆրանսական արձակուրդի օրերը։ Օրացոյցէն օրինակներ տրամադրելի են Առաջնորդարանի գրասենեակին մէջ, գինը՝ 10 եւրօ, փոստով ուղարկելու 
պարագային՝ 15 եւրօ։ Ձեր չէքերը գրեցէք Diocèse de l'église arménienne de France անունով՝ Tel.  01 43 59 67 03 կամ գրել bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին։ 
 


