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ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԷՋ ԱՊՐԻԼ 24-Ը ԿԸ ՆՇԷ 
1915-ի Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցին առիթով, Հայոց Եկեղեցին աշխարհի մէջ շարունակեց ոգեկոչել մեր 
նահատակներու յիշատակը եւ աղօթել անոնց բարեխօսութիւն համար: Ապրիլ 24-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, հոգեւորականներու ուղեկցութեամբ, այցելեց Ծիծեռնակաբերդի 
յուշահամալիրը եւ հոն արարողութիւն կատարեց: Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան եւ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հոն ներկայ էին: Նույն օրը Մայր Աթոռի միաբանները ներկայ եղան Սուրբ Գայանէ վանքի 
Սուրբ Պատարագին: Մայր տաճարի բակին մէջ, Վեհափառ Հայրապետի նախագահութեամբ կատարուած Պատարագէն 
վերջ, բարեխօսութեան արարողութիւն կատարուեցաւ: Ֆրանսայի հայերը Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ մայր եկեղեցւոյ մէջ 
մատուցուած աւանդական Պատարագով նշեցին նահատակներու յիշատակը, ուր Առաջնորդական Ընդհ. Փոխանորդ Տէր 
Գրիգոր Աբղ. Խաչատրեանը պատարագեց եւ Առաջնորդ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանը քարոզեց: Վահան 
Սրբազան ներկայ եղաւ նաեւ, Հայ Կաթողիկէներու Առաջնորդ Էլի Եպիսկոպոս Եղիաեանի Մարոնիներու Notre-Dame-du-
Liban տաճարին մէջ մատուցած Պատարագին: Կիրակի, Ապրիլ 29-ին, Վահան Սրբազանն հրաւիրուած էր եւ խօսք առաւ 
Իսի-լէ-Մուլինոյի մէջ կատարուած Ցեղասպանութեան հանրային յիշատակին: Հոն ներկայ էին քաղաքապետ Սանթինի, 
փոխ քաղաքապետ Պրն. Յարութ Խանճեան, Իսի-լէ-Մուլինոյի ծխական խորհուրդի նախագահ  եւ  թեմական  խորհրդի  

փոխնախագահ Պրն. Հայկազ Կէօրտէպաք, Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ հովիւներ Վերապատուելի Ժոէլ Միքաէլեան եւ Վերապատուելի 
Ռընէ Լեւոնեան: Կարեւոր է աւելցնել նաեւ, որ Ցեղասպանութեան ոգեկոչման առիթով թեմի երիտասարդները 1,5 միլիոն նահատակներու 
յիշատակին կազմակերպեցին արեան նուիրատուութիւն: Լուսանկարներու համար՝ սեղմել այստեղ։ 

 

ՆԻՍԻ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԾՈՑԻՆ ՄԷՋ 
Թեմական խորհուրդի հետ տարաձայնութիւններու 9 տարուայ, իսկ պաշտօնական բաժանումի 7 տարուայ տխուր 
շրջանէ մը վերջ, Ֆրանսահայոց Առաջնորդը գոհունակութեամբ կը յայտնէ, Նիսի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին 
եկեղեցւոյ վերադարձը հայոց թեմի եւ մայր եկեղեցւոյ ծոցը: Կիրակի, 14 Ապրիլ 2019-ը մեր թեմի կեանքին համար 
պատմական օր մը եղաւ: Արարողութիւնը սաղմոսներով եւ աղօթքներով սկսաւ: Առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան 
Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան, Սուրբ Էջմիածինի Սուրբ միւռոնով խորանը վերաօծեց: Օծման արարողութեան 
յաջորդեց նոր օծուած խորանին վրայ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Պատարագը մատոյց, քարոզեց եւ 
հաւատացեալներուն Սուրբ Հաղորդութիւն բաժանեց: Աւելի քան 250 հաւատացեալներու հետ էին նաեւ Նիսի 
քաղաքապետը, երեսփոխանը, բարերար Աշոտ Թունեան, ինչպէս նաեւ այլ ընտրեալներ եւ հոգեւորականներ: 
Տեղերու անբաւարարութեան պատճառով շատեր դուրսէն մասնակցեցան Ս. Պատարագին: Վահան Սրբազան իր 
քարոզին մէջ, հայ եկեղեցւոյ այս յաղթանակին համար փառք Պատարագը փառք տուաւ Աստուծոյ եւ 
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց որոնք նպաստեցին այս յաղթանակին …                                 Սեղմել այստեղ. 

 

ՄԵՐ ԹԵՄԱԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ 
Ինչպէս հաղորդած էինք մեր ելեկտրոնային տեղեկագիրի վերջին թիւով, որ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 

Ֆրանսայի Թեմի ամէնամեայ ճաշը, Շաբաթ 15 Յունիս 2019, ժամը 19.30-ին տեղի պիտի ունենայ Intercontinental 
Grand Hotel-ի մէջ: Ան տօնակատարութեան, ժամանցի, պարերու, համեղ ուտելիքներու եւ խմիչքներու երեկոյ մը 
պիտի ըլլայ: Ուրախ ենք աւելցնելու, որ այդ երեկոյ ներկայ ըլլալ փափաքող մեր երիտասարդներու եւ 

մանուկներու համար յատուկ գին որոշուած է: Այս ընթրիքը առիթը պիտի ըլլայ ընտրելու եւ պատուելու "Տարուայ 
հայը" եւ  "Տարուայ Հայերի բարեկամը": Բարեկամութեան այս պահը, թեմական խորհուրդին առիթը պիտի տայ, 
որ ան մեր հաւատացեալներուն եւ մեր ընկերներուն, իր գործունէութեան կարճ հաշուետուութիւնը ներկայացնէ 
եւ նոր ծրագիրներու մասին խօսի: Ծրագիրը կ'ընդգրկէ կենդանի երաժշտութիւն եւ պար: Յաւելեալ 

տեղեկութիւններու համար կը խնդրուի դիմել թեմական խորհուրդին հետեւեալ հասցէով՝ 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr կամ հեռաձայնել Սոնային՝ 0663873424 կամ Մարկոյին՝ 0615027684: 
  

ԶԱՏԿՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ 

Զատկուայ առթիւ, այս տարի երկրորդ անգամ, Ֆրանսայի Հայ եկեղեցւոյ երիտասարդները սկսան իրենց 
"Տարեցներու Այցելութիւն" ծրագիրը: Առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի 
ներկայութեամբ առաջին այցը սկսաւ Տիկին Պաժանի բնակարանով: Մեր առաջնորդը տունը ուրախութեամբ 

լեցնելով հացը, աղը եւ ջուրը օրհնեց: Տիկին Պաժան շնորհակալութիւն յայտնեց մեր Առաջնորդին եւ Ֆրանսայի 
Հայ Եկեղեցւոյ երիտասարդներուն որ իրեն այցելեցին եւ անոնց յաջողութիւն մաղթեց: Այդպէսով, մեր թեմի 
երիտասարդները կը փորձեն ապրիլ Տիրոջ ուսմունքները: Տէրը ըսաւ՝ "Երբ դուք այցելէք միայնակներէն մէկուն, 
դուք զիս այցելած կ'ըլլաք": Հայ երիտասարդները ունին տարեցներու իրենց ցանկը: Եթէ դուք մինակ ապրող 

տարեց անձեր կը ճանչնաք, կը խնդրենք որ կապ հաստատէք Ֆրանսայի հայ եկեղեցւոյ երիտասարդական 
միութեան հետ: 
 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ - ՓԱՌԱՏՕՆԻ ԳՐՔՈՅԿԸ 
Հիմա որ պաշտօնական արտօնութիւնը ձեռք են բերուած է, յանձնախումբը թեմական երկրորդ փողոցի Փառատօնը 
կազմակերպելու համար կ'աշխատի: "Մեր նպատակը նոյնիսկ անցեալ տարուայ առաջին մեծ յաջողութենէ աւելի լաւ 
կազմակերպել է փառատօնը" ըսաւ Պարոն Ալպրիք:  "Մենք նաեւ ուրախ ենք, որ Հայ Եկեղեցւոյ երիտասարդական 
միութիւնը (AJEA) միացած է թեմին, այս տարուայ փառատօնի կազմակերպման համար: Փառատօնի յանցախումբին 
գործերէն մէկը գրքոյկ մը պատրաստել պիտի ըլլայ: Հոն փառատօնի քարտը, սպասարկող ուտեստեղէններու ցանկը, 
գործունէութեան ծրագիրը եւ փառատօնի աջակիցներու անունները տեղ պիտի գտնեն: A5 չափի այս գրքոյկը անվճար 
պիտի բաժնուի փառատօնի այցելուներուն եւ ընկերային ցանցերու վրայ ալ պիտի հրատարակուի: Եթէ տնտեսապէս 
աջակցելով կը փափաքիք փառատօնի յաջողութեան նպաստել, կը խնդրենք ձեր նուէրները Հայ Առաքելական 
Եկեղեցւոյ Ֆրանսիայի Թեմին ուղարկել: " 1000 Եւրօ կամ աւելի նուիրատուութեամբ, A5 չափի գրքոյկին մէջ լման էջ 
մը կ'ունենաք: 600 Եւրօ նուիրատուութեամբ կէս էջ, իսկ 350 Եւրօ նուիրատուութեամբ  քառորդ էջ կ'ունենաք գրքոյկին 
մէջ: Հոն կրնաք հրապարակել ձեր մաղթանքները կամ ձեր փափաքած յայտարարութիւնը: Միասին աշխատելու 
համար միացէք մեզի: 
. 

ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ԵՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹԵՄԱԿԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ 

Ֆրանսահայոց թեմը, Ֆրանսայի հայկական ծուխերու երեխաներու եւ երիտասարդներու համար իր երկրորդ 
ճամբարը կը կազմակերպէ: Այս տարուայ ամառնային ուխտագնացութիւնը "21. դարուն հետեւորդ ըլլալ" բնաբանով 
տեղի պիտի ունենայ: Ֆրանսայի հայկական ծուխերու 8-16 տարեկան բոլոր մանուկները ու երիտասարդները, 
բարեկամական եւ հաւատքի հոգեւոր եւ  մթնոլորտի մը մէջ հաճելի ժամանակ անցնելու կը հրաւիրուին: Տեղ՝ Abbaye 

de la Trappe, 61380 SOLIGNY LA TRAPPE : Թուական՝ 08-էն մինչեւ 13 Յուլիս 2019:  Գինը՝ 300€: Գինը կ'ընդգրկէ՝ 
ճամփորդութիւն, ճամբարի մէջ բնակութիւն, նախաճաշ, ճաշ եւ ընթրիք, ինչպէս նաեւ ճամբարի մէջի եւ շուրջի 
գործունէութիւնները: Փարիզեան Շրջանէն դուրսի ծուխերէն եկող մանուկներու համար գինը 250€ է: Կապ՝ Diocèse 

de France, 15 rue Jean Goujon, 75008 PARIS. Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կը խնդրուի դիմել 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr կամ հեռաձայնել Ռոպէրին՝ 0601276443 կամ Սեւակին՝ 0626395855: 
Հայտարարութիւնը ներբեռնելու համար սեղմեցէք այստեղ իսկ լուսանկարներու համար՝ սեղմել այստեղ։:  

 

"ՄԵՆՔ ՀԱՅԵՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ԿԸ ԿԱՌՈՒՑԵՆՔ: ՄԵՆՔ ԿԵԱՆՔԵՐ ՉԵՆՔ ՈՉՆՉԱՑՆԵՐ:"  
Այս շաբաթ օր, Ապրիլ 27-ին, Ֆրանսայի Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդներու միութեան (AJEA) կողմէ երկրորդ անգամ 
կազմակերպուած արեան նուիրատուութիւնը տեղի ունեցաւ: Մասնակցող ներկաներուն մէջ էին նաեւ Արաչնորդ Գերաշ. 
Վահան Սրբազանը եւ Թեմական Պատգամաւորական Ժողովի Նախագահ Պրն. Սարօ Մարտիրեանը: 104 տարի առաջ 
մեր նախնիները իրենց արիւնը տուին բռնութեամբ, իսկ այսօր, մենք, այս ողբերգութեան ժառանգները, մեր արիւնը 
կամաւոր կերպով ուրիշներուն կու տանք, անոնց կեանքի նոր հնարաւորութիւն տալու եւ մեր ինքնութիւնը եւ մեր 
մշակոյթը պաշտպանելու համար: "Ցեղասպանութեան պատճառով հայերը ուր որ գացին, իրենց հիւրընկալող այդ 
երկրներու հաւատարիմ քաղաքացիները դարձան: Անոնք այս երկրներու ամրապնդման եւ պաշտպանութեան 
անվերապահօրէն նպաստեցին: Մենք հայերս համայնքներ կը կառուցենք: Մենք կեանքեր չենք ոչնչացներ: Մենք 
ուրիշներուն ապրելուն եւ գոյատեւելուն կ'օգնենք:" ըսաւ Վահան Սրբազան: Ֆրանսայի թեմի ուրիշ ծուխեր ալ 
արձագանքելով Առաջնորդի կոչին իրենց ծուխերէն ներս արեան նուիրատուութիւններ կազմակերպեցին: Ֆրանսաhայոց 
Առաջնորդ Սրբազանին, Թեմական Պատգամաւորական Ժողովի Նախագահ Պրն. Սարօ Մարտիրեանին, Արարատ, 
Նաւասարդ, Երազ եւ Անի խումբերուն ու մասնակցող բոլոր երիտասարդներուն շնորհակալութիւն կը յայտնենք:. 
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Diocèse de France de l’église apostolique arménienne 

15, rue Jean Goujon, 75008 Paris 
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