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ԴՈԿՏՈՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ ԱՅՑԸ ՓԱՐԻԶԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ 

Երեքշաբթի, Փետրուար 6-ին, Մեծ Բրիտանիայի մէջ Հայաստանի դեսպան Արմէն Սարգսեան, այցելեց 

Փարիզի հայկական եկեղեցւոյ թեմական գրասենեակ, հանդիպելու համար Ֆրանսահայ Թեմի Առաջնորդ 

Գերաշնորհ Տէր Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի եւ  հայկական տարբեր կազմակերպութիւններու հետ: 

Միութիւններու ներկայացուցիչներու հետ հանդիպումը սկսաւ Գերաշնորհ Վահան Յովհաննէսեանի կողմէ 

արտասանուած ողջոյնի խօսքով, այնուհետեւ ան դոկտոր Սարգիսեանի ձեռք բերած նուաճումներու եւ անոր 

ստանձնած պաշտօններու ամփոփումը կատարելով զինք հանրութեան ներկայացուց: Այնուհետեւ Պր. 

Սարգիսեան ներածական յայտարարութեամբ հանդէս եկաւ եւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ, 

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի պաշտօնին որպէս թեկնածու իր նշանակումէն վերջ 

կատարուող, այս ոչ պաշտօնական հանդիպումին իմաստը բացատրեց: Ան, այս պաշտօնին համար իր 

թեկնածութիւնը առաջարկած ըլլալուն համար, իր ուրախութիւնը ու երախտագիտութիւնը յայտնեց 

Նախագահին: Սխմել այստեղ։  

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՓԵՏՐՈՒԱՐ 11-ԻՆ 

Կիրակի, Փետրուար 11-ը Բուն Բարեկենդանի տօնն էր: Հայերը Մեծ Պահքի շրջանը սկսելէ առաջ,  խրախճանքներով եւ ընթրիքներով Բուն 

Բարեկենդանը կը տօնէին: Ֆրանսահայոց Թեմի Փարիզի Մայր Տաճարին մէջ, հաւատացեալներու մեծ բազմութեան մը ներկայութեամբ, Գերաշնորհ 

Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան օրուայ Սուրբ Պատարագը մատուցեց: Եկեղեցւոյ մէջ նոյնիսկ ոտքի կենալու տեղ չկար: Իր քարոզին մէջ  

Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս մանրամասն բացատրեց Մեծ Պահքը, անոր նպատակը եւ իմաստը: Ան բացատրեց նաեւ այս հոգեւոր վարժութեան 

երեք սիւները, որոնք են` ծոմապահութիւն, աղօթք եւ բարեգործութիւն: Պատարագէն եւ Սուրբ Հաղորդութեան բաշխումէն վերջ, Սրբազան Հայրը, Մեծ 

Պահքի շրջանին 40 օր փակ մնալիք խորանին վարագոյրը գոցեց: Որպէս զղջման եւ հոգեւոր կարգապահութեան նշան, հայերը Մեծ Պահքի շրջանին 

հաղորդութիւն չեն ստանար: 12 Փետրուարին սկսող Մեծ Պահքը, 25 Մարտ 2018-ի Ծաղկազարդի կիրակիէն օր մը առաջ կը վերջանայ: Գերաշնորհ 

Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան հրապարակային յայտարարութիւն մը պատրաստած է որու կարելի է ծանօթանալ այստեղէն: 
        

 

ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԻ 30 ԱՄԵԱԿԸ ԱԷԵՒՄՏԵԱՆ ԵՒՐՈՊԱՅԻ 
1988-ի Փետրուար 27-էն 29-ը, Ադրբեջանի իշխանութիւններու կողմէ, Պաքուէն ընդամէնը 30 քիլոմեթր հեռաւորութիւն վրայ գտնուող, Սումկայիթի հայերու 
դէմ վայրագութիւններ եւ զանգուածային բռնագաղթ կատարուեցաւ: Հազարաւոր հայեր, որոնց մեծ մասը կիներ, մանուկներ եւ տարեցներ էին, այս ծրագրուած 
կոտորածի ընթացքին զոհուեցան եւ անոնց նախնիների գոյքն ալ թալանուեցաւ: Այս տխուր տարելիցի կապակցութեամբ Արցախի Ազգային ժողովը 
յայտարարութիւնն մը հրապարակեց, ու կ'ըսուի՝ « Սումկայիթի մէջ կատարուած յանցագործութիւնները խտրականութեան, էթնիկ զտումներու եւ հայ 
ժողովուրդը Ադրբեջանէն վռնտելու քաղաքականութեան կրկին մէկ դրսեւորումն էին: որը : Սովետական շրջանի Ադրբեջանական իշխանութիւնը, անպատիժ 
մնալով շարունակեց Նախիջեւանի օրինակը: Սումկայիթեան ցեղասպանութեան ժամանակ զոհուած անմեղ հայերու յիշատակին, Արցախի 
Հանրապետութեան Ազգային ժողովը կը դատապարտէ խտրականութեան, օտարատեցութեան եւ անհանդուրժողականութեան բոլոր դրսեւորումները եւ կը 
շարունակէ հաւատալ, որ պաշտօնական Պաքուն կը հետապնդէ ցեղասպանութեան քաղաքականութիւն, որու վերջինը արտայայտութիւնը եղաւ 2016-ի 
ապրիլին Արցախի քաղաքացիական բնակչութեան կոտորածները »: Ֆրանսիայի Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան, 
Փետրուար 12-ին, Արեւմտեան Եւրոպայի, մէկ միլիոնէ աւելի հայերուն սպասարկող, մեր բոլոր եկեղեցիներուն ղրկած շրջաբերականով անոնց հրահանգած է 
որ յիշեն այս տխուր տարեդարձը եւ զոհերու համար հոգեհանգստեան պաշտօն կատարեն, Կիրակի Փետրուար 25-ին: Թեմի որոշ եկեղեցիներու մէջ, ինչպէս 
Փարիզի Մայր Տաճարը, այս առիթով յատուկ ծրագիր մշակուած է: 

 

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՆԱԵՒ ՓԱՐԻԶ 
Փարիզի մէջ կարծես ամէնամեայ աւանդոյթի վերածուած է, երիտասարդներու եւ սիրահարներու տօնը՝ Ս. 
Սարգիսը նշելը։ Այս տարի Յունուար 27-ը եւս ուրախ եւ օրհնութիւններով լի օր մը եղաւ Փարիզա բնակ մեր 
երիտասարդներու համար։ Մայր Տաճարի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» Երիտասարդաց Միութեան 
նախաձեռնութեամբ եւ Դպրոցասէր Վարժարանի նախկին Սանուց Միութեան  աջակցութեամբ 
հիւրընկալուեցան աւելի քան 150 երիտասարդներ։ Երեկոն սկսուեցաւ օրհնութեան կարգով եկեղեցւոյ մէջ, որու 
աւարտին Տ. Յուսիկ քհնյ. Սարգսեան Ս. Սարգիսի եւ երիտասարդութեան մասին իր պատգամը փոխանցեց 
ներկաներուն։ Օրհնութենէն վերջ Նուրհան Ֆրէնկեան սրահի մէջ ողջոյնի խօսքով հանդէս եկան երիտասարդաց 
միութեան ատենապետուհի Հուրի Ասատուրեան եւ «Դպրոցասէրի» նախկին սաներէն Սեւակ Սարիկայան։ 
Անմիջապէս յետոյ մատուցուեցաւ ճոխ հիւրասիրութիւն, որմէ ետք մինչեւ ուշ գիշեր շարունակուեցան 
երիտասարդական երգերը, խաղերը եւ պարերը։ 
  

 
 

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսիայի Թեմի առաջնորդարանի, քրիստոնէական կրթութեան ծրագրի 

անդամները գոհունակութեամբ կը յայտարարեն թէ «Եկեղեցասէր Երիտասարդութեան» հետ 

համագործակցութեամբ Մեծ Պահքի շրջանին կրթական յատուկ նիստ մը կը պատրաստեն: Գերաշնորհ 

Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան համառօտ կերպով պիտի ներկայացնէ օրուայ նիւթը: Աւելի վերջ  

հարցում-պատասխանի բաժին մը պիտի ըլլայ, ուր փափաքողները օրուայ նիւթին հետ կապուած իրենց 

հարցումները պիտի կարենան ուղղել: Նիստը տեղի պիտի ունենայ ժամը 20:30-ին, Ֆրէնկեան սրահին մէջ, 

ժամը 19-ին սկսող Մեծ Պահքի շաբաթական հսկումէն վերջ: Օրուայ ներածական նիւթն է՝ "Ըստ 

Աստուածաշնչի, այն ամէն ինչ որ Աստուած ստեղծած է, լաւ է: Ուրեմն այս աշխարհի մէջ ինչո՞ւ չարիք կայ:"  

Մուտքը ազատ է: Փափաքող ամէն ոք կրնայ ներկայ ըլլալ: 

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ 
Մեծ Պահքի դարերու աւանդութիւն ունեցող Հայ Առաքելական Եկեղեցին, որպէս ապաշխարութեան նշան, 
պատարագի ընթացքին խորանի վարաքոյրը կը գոցէ եւ հաւատացեալները Սուրբ Հաղորդութիւն չէն կրնար 
ստանալ: Նոյն շրջանին եկեղեցւոյ շարականներու մէջ ալ փոփոխութիւններ կը կատարուին եւ զղջում եւ 
ապաշխարութեան շարականներ կ'երգուին: Օգնելու համար որ հաւատացեալները աղօթքի վրայ կեդրոնանան, 
շաբթուայ ընթացքին լրացուցիչ արարողութիւններ կը կատարուին: Ֆրանսահայոց Թեմի կապուած ծուխերը 
չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը յատուկ հսկումներ կը կատարեն: Մանրամասնութիւններուն համար կարելի է 
ծուխերու գրասենեակներուն դիմել: Փարիզեան շրջանին մէջ, չորեքշաբթի երեկոյեան հսկումներ կը կատարուին 
բոլոր եկեղեցիներուն մէջ: Ուրբաթ իրիկունները հաւատացեալները  շրջանի հինգ եկեղեցիներէն մէկուն մէջ կը 
հաւաքուին, հսկումի աղօթքը  ընթրիքով մը կը շարունակուի: Այս Ուրբաթ, 2 Մարտ 2018-ին հսկումի 
արարողութիւնը պիտի կատարուի Իսի-լէ-Մուլինոյի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ: 
 
 

 
 

  
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
   
  
  
 
 
  
    
  
  
 
    
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
  

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ… 
Ոտնլուայի Արարողութիւն: Այս տարի 29 Մարտին կատարուելիք Աւագ Հինգշաբթի օրուայ Ոտնլուայի Արարողութեան պիտի նախագահէ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս 

Յովհաննէսեան: Նկատի առնելով որ 2018 տարին նշանակուած է Երիտասարդութեան Տարի, Առաջնորդարանի գրասենեակը կը հրաւիրէ 14 տարեկան եւ աւելի բարձր տարիքի 

մեր տղաները, որպէսզի արձանագրուին այս տօնին համար: Ոտնլուայի մասնակցելիք տղոց թիւը սահմանափակ (12) է: Կը խնդրուի դիմել քարտուղարութեան՝ 
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Է-Թերթիկ 

Փետրուար  Février 
3.Տօն Սրբոցն Երուսաղէմայ հայ-
րապետին, հայրապետին մերոյ 
Յովհաննու Օձնեցւոյն, եւ վարդա-
պետացն մերոց Յովհաննու Որոտ-
նեցւոյն եւ Գրիգորի Տաթեւացւոյն  
Jean, patriarche de Jérusalem, notre patriarche 
Hovhan Otznetsi (Jean d’Otzoun, 717-728), 
nos docteurs dans la foi Hovhan Vorotnetsi 
(Jean de Vorotn) († 1388) et Grigor Tatevac’i 
(Grégoire de Tathev, † 1410) 

 

4. Մեծ Պահք Դ Կիրակի «Տնտեսի»  
  4ème Dimanche du Carême, "L'Econome" 

7. ՄԻՋԻՆՔ -  MI-CAREME 

10. Տօն Սրբոցն Մանկանցն քառասնից, 
որք ի Սեբաստեա կատարեցան: 

Les quarante martyrs de Sébaste 

11. Մեծ Պահք Ե Կիրակի «Դատաւորի»  
5ème Dimanche du Carême "Le Juge" 

17. Գրիգորի Լուասւորչին մուտն ի 

Վիրապն  
Commémoraison de St Grégoire  l'Illumina- 
    teur, de son supplice  et de son Ventrée  
    dans la basse-fosse "KHOR VIRAB" 
18. Մեծ Պահք Զ Կիրակի «Գալստեան» 
6ème Dimanche du Carême "La Venue" 
24. Յիմատակ յարութեան Ղազարու 

Commémoraison de la résurrection de Lazare 

25.Ծաղկազարդ 
DIMANCHE des RAMEAUX 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
http://www.diocesearmenien.fr
https://www.youtube.com/watch?v=pXn9fV4TQ00
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1837381203226682&set=pcb.1837382999893169&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1837381203226682&set=pcb.1837382999893169&type=3&theater
mailto:bureauduprimat@diocèsearmenien.fr

