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 2016 ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԸ 
 
Երկուշաբթի 8 Փետրուար՝ 2016 Մեծ Պահքի առաջին օրն է։ Սուրբ Գիրքի էջերէն բղխած եւ Տիրոջ քարոզչութեան վրայ 
հիմնուած Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցւոյ սուրբ աւանդութիւնները մեզ կոչ կ՝ընեն որ մեր կեանքի գալիք 40 օրերը 
զետեղենք որպէս անձնական հոգեւոր ինքնաքննութեան եւ վերանորոգման ընթացք։ Այս ընթացքը կը հիմնուի երեք 
հիմքերու վրայ՝ (1) պահեցողութիւն, (2) աղօթք, եւ (3) բարեգործութիւն։ Կերակուրի տեսակներէ եւ զանազան կիրքերու 
ինքնազրկելը՝ մարմնին առիթ կուտայ իշխելու այս կիրքերու վրայ եւ ոչ թէ գերի դառնալու նոյն ցանկութիւններուն՝ որ կը 
տկարացնեն մարդու կամքը եւ կ՝առաջնորդեն դեպի մոլութիւններ։ Աղօթելը միւս կողմէն կ՝ամրապնդէ մեր կապը մեր 
Արարչին հետ, յարաբերութեան ճանապարհ մը հաստատելով մեր կեանքի եւ յաւիտենականութեան Աղբիւրին հետ։ Իսկ 
բարեգործերով մեր հաւատքը գործի կը դնենք՝ զայն թարգմանելով ամենօրեայ բարեսիրութեան։ ... 

..... Շարունակել 

 ՊԱՏԱՐԱԳ ՍԷՆԹ ԷԹԻԷՆԻ ՄԷՋ  
 
Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Կիրակի 10 Յունուարին, Սէնթ Էթիէնի ծուխին տուած այցելութեան ծիրէն 
ներս պատարագեց տեղւոյն Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ, ներկայութեամբ խուռներամ հաւատացեալներու։ Շաբաթ 9 
Յունուարի յետմիջօրէին Սրբազան Հայրը ընդունուեցաւ Ծխական Խորհուրդի անդամներու եւ հաւատացեալներու կողմէ, 
«Հրաշափառ»-ի արարողութեամբ։ Երեկոյեան Առաջնորդ Սրբազանը հանդիպում ունեցաւ Ծխական Խորհուրդի անդամներուն եւ 
Հոգեւոր Հովիւին հետ, քննարկելով ծուխի եւ թեմի գործունէութեան հետ կապուած հարցեր։ Կիրակի օրուան պատարագէն ետք 
Վահան Սրբազան նախագահեց պաշտօնական ճաշին, որու ընթացքին խօսք առին քաղաքապետ Կաէլ Փերտրիօ եւ Ծխական 
Խորհուրդի ատենապետ Վրէժ Խոսրովեան։ Հաճելի անակնկալ էր Սրբազան Հօր կողմէ «Ս. Վարդան Մամիկոնեան» շքանշանի 
յանձնումը Պրն. Երջանիկ Յովհաննէսեանի, որ երկար տարիներէ ի վեր կը ծառայէ եկեղեցւոյ եւ համայնքին։ 
 

 ՄԵԾ  ՊԱՀՔԻ  ՄԱՍԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ  
 

29 Յունուարին, Փարիզի Մայր Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեանի առաջնորդութեամբ ամէն Ուրբաթ եկեղեցւոյ 
երիտասարդաց խումբի աստուածաշնչական սերտողութեան անակնկալ հիւրն էր Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանը, որ 
հարցում-պատասխանի ձեւով զարգացուց այդ երեկոյեան սերտողութիւնը։ Սկիզբը Սրբազան Հայրը բացատրութիւններ տուաւ Մեծ 
Պահքի, հսկումի եւ աղօթքի մասին, որմէ ետք Տ. Յուսիկի գրասենեակին մէջ հաւաքուած երիտասարդ-երիտասարդուհիները 
հարցումներ ուղղեցին Հայ Եկեղեցւոյ եւ քրիստոնէական հաւատքի մասին, որոնց սպառիչ բացատրութիւններ տուաւ Սրբազանը։ 
Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցին ունի իր երիտասարդական խումբը, որ կանոնաւորաբար կը հաւաքուի ամէն Ուրբաթ։ 
3 պատգամաւորներով մասնակցեցաւ թեմական երիտասարդական տարեկան համագումարին, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ 6 
Փետրուարին։ Համագումարին կրնան քուէարկել միայն մեր ծուխերու երիտասարդական միութիւններու մէջ ընտրուած եւ 
արձանագրուած պատգամաւորներ։ 

 

 ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆԸ ԿԸ ՄԵԿՆԻ Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ  
 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հրաւէրով Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեան պիտի մեկնի Հայաստան, մասնակցելու համար ժողովներու Ս. Էջմիածնի մէջ։ Առաջին հերթին պիտի մասնակցի 
Ազգային-Եկեղեցական Ժողովի կազմակերպման համար Վեհափառ Հայրապետի կողմէ ստեղծուած յանձնախումբի ժողովին, Ուրբաթ 
12 Փետրուարին։ Ապա պիտի մասնակցի Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի ժողովին՝ 15-20 Փետրուարին, ուր պիտի քննուին աշխարհի 
տարածքին Հայ Եկեղեցւոյ թեմերու հետ կապուած հարցեր։ Երկու ժողովներն ալ տեղի պիտի ունենան նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի։ 
 
 
 

 Ս . ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՏՕՆԸ  
Սրբոց Ղեւոնդեանց Քահանայից տօնին առթիւ Ֆրանսայի թեմի գրեթէ բոլոր հոգեւորականները, ինչպէս նաեւ Հոլանտայէն երկու 
քահանայ հայրեր հաւաքուեցան Կրընոպլի մէջ, նախագահութեամբ Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի։ Այս 
երկու օրերու ընթացքին բազմաթիւ հարցեր քննարկուեցան, յատկապէս՝ եկեղեցւոյ երիտասարդաց միութիւններու, քրիստոնէական 
դաստիարակութեան գրքոյկի հրատարակութեան, ամառնային ճամբարի, մկրտութեան եւ պսակի վկայականներու միաձեւութեան եւ 
այլ նիւթերու առնչուած հարցեր։ Երեքշաբթի 2 Փետրուարին՝ Ս. Ղեւոնդեանց տօնին, պատարագ մատուցուեցաւ Կրընոպլի Ս. 
Գաբրիէլ Հրեշտակապետ եկեղեցւոյ մէջ ձեռամբ Լիոնի հոգեւոր հովիւ Տ. Իսահակ Ա. Քհնյ. Հէքիմեանի։ Երգչախումբը երգեց 
Կոմիտասեան պատարագ, ղեկավարութեամբ Պրն. Խորէնի։ Պատարագի աւարտին Վահան Սրբազան ներկաները յորդորեց 
հաւատարիմ մնալ եկեղեցւոյ արժէքներուն եւ շուրջը ըլլալ հոգեւոր հովիւներուն եւ ծխական խորհուրդներուն, որ ծուխին ալ որ 
պատկանին։ Պատարագէն ետք եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբը ընդունելութիւն մը կազմակերպած էր, որմէ ետք հոգեւոր հայրերը 
վերադարձան իրենց ծուխերը լաւագոյն տպաւորութիւններով։ 

 

 ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԻՍԻ ԼԷ ՄՈՒԼԻՆՈՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ  
Կիրակի 24 Յունուար 2016-ը բացառիկ օր մըն էր Իսի Լէ Մուլինոյի Ս. Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ կեանքին մէջ։ Խուռներամ 
բազմութիւն մըլեցուած էր եկեղեցւոյ մէջ եւ դուրսը, ներկայ ըլլալու համար հանդիսաւոր պատարագին, զոր պիտի մատուցէր Թեմակալ 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան, այս առթիւ կատարելով նաեւ դպիրներու եւ կիսասարկաւագներու ձեռնադրութիւն եւ 
սրբանկարներու օրհնութիւն։ Այս բոլորը ծրագրուած էին 15 Նոյեմբեր 2015-ին, եկեղեցւոյ մատաղի օրուան առթիւ, սակայն 13 Նոյեմբերի 
ահաբեկչական արարքներու հետեւանքով յետաձգուեցան։ Սրբազան Հայրը եպիսկոպոսական զգեստաւորումով եկեղեցւոյ մուտքին 
հանդիսաւորապէս սկսաւ արարողութիւնը, շրջապատուած խորանի սպասարկուներով։ Առաջին հերթին Ձեռնադրիչ Սրբազանը 
նուիրեալներու գլխու մազերէն խաչաձեւ կտրեց ի նշան աշխարհիկ ցանկութիւններու հեռացման։ Ապա սաղմոսագիրքը յանձնեց, տալով 
սաղմոս կարդալու իշխանութիւն, յաջորդաբար աւել յանձնեց՝ տալով Աստուծոյ տունը մաքրելու իշխանութիւն եւ պատիւ։ … 

Թղթակցութիւնը կարդալ այստեղ 

 ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԻՍԻ ԼԷ ՄՈՒԼԻՆՈՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ  
Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան եւ Թեմական Խորհուրդը իրենց ջերմ շնորհակալութիւնները կը 
յայտնեն բոլոր նուիրատուներուն, որոնք 10 Հոկտեմբեր 2015-ի թեմական տարեկան ընթրիքին իրենց նուիրատուութիւններով 
թիկունք կանգնեցան թեմին։ Ձեր վեհանձնութեան շնորհիւ Ֆրանսայի Հայոց Թեմը կրցաւ գոյացնել 60.000 եւրօ, որ պիտի օգնէ 
լաւագոյնս մատակարարելու թեմի գործունէութիւնն ու զարգացումը։                                  … 

Շնորհա 
կալութիւն 

Նուիրատուներու անունները  կարդալ այստեղ 

 ԿԱՐՃ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ . . .  

• Այս տարի Մեծ Պահքը կը սկսի Երկուշաբթի 8 Փետրուարին եւ կ՚աւարտի Շաբաթ 26 Մարտին։ 
• Մեր թեմի զանազան եկեղեցիներու մէջ Արեւագալի եւ Հսկումի ժամերգութիւններ տեղի պիտի ունենան Մեծ Պահքի ընթացքին, որոնց 
ժամանակացոյցը ունենալու համար հաճեցէք դիմել ձեր ծուխի եկեղեցւոյ քարտուղարութեան կամ քահանայ հօր 

• 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։ 
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