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 Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ ՄԱՐՍԷՅԻ ՄԷՋ 
 

7-8 Յունուարի շաբաթավերջին Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան այցելութիւն պիտի տայ Մարսէյի 

հայկական համայնքին։ Կիրակի 8 Յունուարին Սրբազան Հայրը պիտի պատարագէ, հաղորդութիւն պիտի բաշխէ եւ պիտի քարոզէ 

Մարսէյի Ս. Թարգմանչաց Մայր եկեղեցւոյ մէջ, օգնական ունենալով եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Արամ Քհնյ. Ղազարեանը եւ 

խորանի սպասարկողները։ Պատարագէն ետք Ծխական Խորհուրդը բոլորին համար կազմակերպած է ճաշկերոյթ, որու ընթացքին 

տեղի պիտի ունենայ նաեւ պարգեւագրութիւն։ Մարսէյ այցելութեան ընթացքին Վահան Սրբազան հանդիպումներ պիտի ունենայ 

Մարսէյի շրջանի ծխական խորհուրդներու եւ համայնքի ներկայացուցիչներու հետ։ Մարսէյ այցելութեան, պատարագի ու օրուան 

յայտագրի մասին յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կապ հաստատել Մարսէյի Ս. Թարգմանչաց Մայր եկեղեցւոյ հետ։.    

 ՊԱՏԱՐԱԳԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ ԷՋ ԱՌ ԷՋ  

Ինչպէս դպրոցները Կաղանդի արձակուրդէն ետք վերաբացին իրենց դռները, նոյնպէս ալ մեր թեմը նախապատրաստուեցաւ իր ծրագիրներու եւ 

նախաձեռնութիւններու իրագործման։ Ինչպէս արդէն գիտէք, Առաջնորդի Գրասենեակը ձեռնարկած է դասընթացքի մը՝ «Քննարկել մեր պատարագը էջ 

առ էջ» նիւթով։ Այս դասընթացքը պիտի վերսկսի 18 Յունուար 2017-ին։ Դասընթացքի առաջին հանգրուանը՝ Սեպտեմբերէն մինչեւ Դեկտեմբեր 2016, 

ընդգրկեց Պատարագի աստուածաբանութեան եւ սուրբգրային արմատներու ընդհանուր ներկայացում մը։ Երկրորդ բաժինով, որ պիտի սկսի 18 

Յունուարին, պիտի բացատրուին Պատարագի աղօթքներն ու երգերը։ Դասախօսութիւնը պիտի տրուի Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի կողմէ, 

հայերէնով եւ ֆրանսերէնով, պաստառի վրայ բացատրութիւններով։ Դասախօսութիւնը տեղի կ՚ունենայ «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ, 15 rue Jean 

Goujon, 75008 Փարիզ։ Առաջնորդ Սրբազանը պիտի բացատրէ Պատարագի կառոյցն ու պարունակութիւնը, ինչպէս նաեւ երգերու եւ աղօթքներու 

իմաստն ու դերը։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու, դասընթացքներուն արձանագրուելու կամ այլ դաստիարակչական ծրագիրներու մասին տեղեկանալու 

համար կապի մէջ մտնել Առաջնորդի Գրասենեակին հետ՝ 01 43 59 67 03 կամ bureauduprimat@diocesearmenien.fr . 

 ՎԻԳԷՆ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ ԵՒ ԻՐ ՆՈՐ ԽՏԱՍԱԼԻԿԸ՝ «ՎԵՐԱԴԱՐՁ» 
 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Առաջնորդի Գրասենեակը բարձր հովանաւորութեամբ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի, կը ներկայացնէ 
ՎԻԳԷՆ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆՆ ու իր նոր ձայնասկաւառակը՝ «Վերադարձ»։ Եկէք գաւաթ մը գինիի շուրջ միասնաբար ճամբորդենք «Վերադարձ»ի բառերուն, 
բանաստեղծութեան եւ զգացումներուն մէջ։ Ուրբաթ 20 Յունուար 2017-ի ժամը 20։00-ին առաջնորդարանի «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ, 15 rue Jean 
Goujon, 75008 Փարիզ։ Վիգէն անձամբ պիտի մեկնաբանէ կարգ մը երգեր եւ մտերմիկ խօսակցութեան մը շուրջ պիտի պատասխանէ ներկաներու 
հարցումներուն։ Վիգէն Դարբինեան ծնած է Լիբանան։ Ան մեծցած է հայկական շրջանակներու մէջ, ուսանած է Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին 
մէջ, հետեւելով արուեստի ճիւղին։ Փարիզի մէջ ան մոռացութեան տուած է վերադարձի տոմսակը եւ նոր պայմաններու տակ նուիրուած է արուեստին, 
յարմարելով նոր կացութիւններու։ Ան կեանքի բոլոր դժուարութիւնները յաղթահարած է բեմի հանդէպ իր սիրով եւ կամքով։ Պահելով իր երգերու 
հիմնական ոգին, ան փորձած է զանոնք յարմարեցնել արեւմտեան ճաշակին, վերախմբագրելով ժամանակակից գործիքներու եւ արհեստագիտութեան 
պայմաններով։ Այս առթիւ երկու երիտասարդ արուեստագէտներ առաջին անգամ ըլլալով կը մեկնաբանեն հայկական երգեր՝ պահելով աւանդական 
բիւրեղ եղանակը եւ տալով արեւմտեան նոր շունչ, առաւել եւս հաճելի դարձնելով ականջներուն։  Տեղերը ապահովելու համար հեռաձայնել 06 09 75 76 
94 եւ 01 43 59 67 03 թիւերոն կամ գրել bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին։ Մուրքը՝ 20 € :  

 Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ  
 

Հայերը աշխարհի տարածքին Ս. Ծնունդն ու Աստուածայայտնութիւնը տօնեցին 5-6 Յունուար 2017-ին։ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարին մէջ 
պատարագեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը։ Վեհափառ Հայրապետի Ս. Ծննդեան պատգամը կրնաք կարդալ այստեղ։  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ պատարագեց Հալէպի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ։ Ֆրանսայի մեր բոլոր ծուխերուն մէջ մատուցուեցաւ 
պատարագ եւ օրուան յատուկ ընդունելութիւն։ Մենք յատուկ ուշադրութիւն դարձուցինք այն համայնքներուն որոնք մնայուն հոգեւոր հովիւ չունին, եւ մեր 
կարելին ըրինք եկեղեցական մը հայթայթելու համար այս տօնական օրերուն։ Փարիզի Մայր եկեղեցւոյ մէջ ճրագալոյցին՝ 5 Յունուար 2017-ին պատարագեց 
առաջնորդական ընդհանուր փոխանորդ Տ. Գրիգոր Աբղ. Խաչատրեան։ Ուրբաթ 6 Յունուարին Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
պատարագեց եւ կատարեց ջրօրհնէքը, որ կը խորհրդանշէ Յիսուս Քրիստոսի մկրտութիւնը որպէս պատմական իրադարձութիւն  Աստուծոյ  յայտնութեան։    
Հայ Եկեղեցւոյ հինէն  եկող  աւանդութեան  համաձայն  մեռելոց  յիշատակին պատարագ մատուցուեցաւ Յունուար 7-ի առաւօտուն։ Մեռելոցի օրը 
աւանդաբար  հայերը  կ՚այցելեն  իրեն  գերեզմանատուները օրհնելու համար  իրենց  ննջեցեալներու յիշատակը։   Կիրակի 8 Յունուարին Մայր եկեղեցւոյ մէջ  

այս շաբթուան 4-րդ պատարագը պիտի մատուցէ հոգեւոր հովիւ Տ. Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեան։ Եկէք պահենք մեր նախահայրերու ստեղծած աւանդութիւնը այս տօնական օրերուն 
իրար ողջունելով աւանդական ձեւով՝ «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ», իսկ դիմացինը կը պատասխանէ՝ «Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի»։ 

 ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ  

Ուրբաթ 23 Դեկտեմբերին մեր Առաջնորդը՝ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան հաճոյքն ունեցաւ հրաւիրելու հայ երիտասարդութիւնը « Pôle Express » 
ֆիլմի ցուցադրութեան, ուր ներկայ գտնուեցան բազմաթիւ երիտասարդներ Փարիզէն եւ շրջակայ արուարձաններէն, այս ֆիլմին ընդմէջէն ապրելու 
համար Կաղանդի հմայքը։ Հիւրասիրութիւն մըն ալ նախատեսուած էր, որպէսզի աւելի մտերմիկ մթնոլորտ մը ստեղծուէր եւ ներկաները առիթ 
ունենային իրար հետ խօսակցելու եւ շաղուելու։ Ֆիլմի ցուցադրութենէն ետք երիտասարդներն ու երիտասարդուհիները դուրս եկան առաջնորդարանէն 
եւ պտոյտի ելան դէպի Շանզէլիզէի Կաղանդի շուկան։ Ապա անոնք նստեցան Café FIAT ( FIAT CAFE / Motor Village Champs Elysée), գաւաթ մը խմիչքի 
շուրջ խօսակցութիւնները շարունակելու համար։ Սրբազան Հօր ընկերակցած երիտասարդները որոշեցին նուազագոյնը ամիսը անգամ մը կրկնել այս 
հանդիպումները, իրար քով գալու եւ անմոռանալի ժամեր անցընելու նպատակով։ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Առաջնորդի Գրասենեակի 
երիտասարդներու առաջին հանդիպումէն ետք, որպէսզի լաւ սկսինք նոր տարին, որոշած ենք կազմակերպել ընթրիք-երեկոյ մը Փարիզի եկեղեցւոյ 
սրահին մէջ։ Կը հրաւիրենք ձեզ մասնակցելու այս երեկոյին, որ պիտի սկսի ժամը 19։30 ին, 15 rue Jean Goujon, 75008 Փարիզ։  Ծախսերու մասնակցութիւն՝  

15 € (երեկոյթ եւ ընթրիք)։ Տեղերը ապահովելու համար ձեռաձայնել Սամուէլին՝ 07 69 69 79 13 կամ Պետրոսին՝ 06 59 42 23 61։ 
 

ՖԷՅՍՊՈՒՔԻ ԷՋ՝ ՄԵՐ ԹԵՄԻ ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ  

Թեմի խորանի ծառայողներու երրորդ յաջող հանդիպումի ընթացքին, որ տեղի ունեցաւ 25-26 Դեկտեմբեր 2016-ին Վալանսի մէջ, որոշուեցաւ որ խորանի 

ծառայողներու խումբ մը նախաձեռնէ ֆէյսպուքի էջի մը ստեղծման, նուիրուած Ֆրանսայի Հայ Եկեղեցւոյ խորանի ծառայողներուն։ Այս էջը պիտի 

ծառայէ որպէս ուղիղ կապ Ֆրանսայի բոլոր կողմերը խորանի ծառայողներուն համար որպէսզի իրարու հետ կապի մէջ ըլլան եւ խօսին Հայ Եկեղեցւոյ 

մէջ պատարագի եւ արարողութիւններու հետ կապուած հարցերու մասին։ Էջը պիտի ունենայ պատմական եւ աստուածաբանական բաժիններ Հայ 

Եկեղեցւոյ զանազան տօներու մասին, շեշտը դնելով այդ արարողութիւններուն ընթացքին խորանի ծառայողներու դերին վրայ։ Այս էջը պիտի ըլլայ նաեւ 

համացանցային պահեստանոց, ուր պիտի ամբարուին եւ բոլորին տրամադրելի պիտի ըլլան ծիսական բնագիրներ, ինչպէս օրինակ՝ կարեւոր 

շարականներու նօթաներ, արարողութիւններու կարգեր, շարականներու ֆրանսերէն թարգմանութիւններ եւայլն։ Եթէ Հայ Եկեղեցւոյ մէջ խորանի 

սպասաւոր ես կամ եթէ հետաքրքրուած ես Հայ Եկեղեցւոյ ծիսակատարութեամբ, կ՚առաջարկենք այցելել էջը սեղմելով այստեղ։ 
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 Առաջնորդ Սրբազանն ու Առաջնորդարանի պաշտօնեաններն ուկամաւոր օգնականները բոլորիդ կը մաղթեն շնորհաւոր Ս. Ծնունդ։ Քրիստոս 

Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ։ Առաջնորդ Սրբազանի Ս. Ծննդեան ֆրանսերէն պատգամը կարդալու համար սեղմել այստեղ, իսկ հայերէնը՝ այստեղ։ 

 Անոնք որոնք կը փափաքին մեր լրատու թերթիկը ստանալ, թող բարեհաճին իրենց համացանցային հասցէն ուղարկել 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէին։  
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