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ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ  ԵՐԿՕՐԵԱՅ  ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ 	  
Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի հրաւէրով թեմի 
հոգեւորականներու երկօրեայ համագումար մը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի եւ 
Ուրբաթ 3 եւ 4 Դեկտեմբերին, Փարիզի մէջ։ Համագումարին հրաւիրուած են Ֆրանսայի 
թեմի բոլոր ծուխերու հոգեւոր հովիւները, Սրբազան Հօր նախագահութեամբ քննարկելու 
համար թեմի առաքելութեան, ծիսական տօնակատարութիւններու եւ հովուական 
ծառայութեան հետ առընչուող հարցեր, ինչպէս նաեւ միասնաբար աղօթքի եւ խոկումի 
պահեր ունենալու։ Համագումարի օրերուն ժամերգութիւններ պիտի կատարուին Ս. 
Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ մէջ, որոնց կրնան մասնակցիլ նաեւ 
հաւատացեալներ։ Մանրամասնութիւններ պիտի յայտարարուին յառաջիկային։ 
Հոգեւորականներու Համագումարին կը յաջորդէ Թեմական Պատգամաւորական 
տարեկան ժողովի գումարումը Առաջնորդարանին մէջ։ 
 

ԹԵՄԱԿԱՆ  ԸՆԹՐԻՔԸ  ԵՒ  ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐԸ 	  

Շաբաթ 10 Հոկտեմբերի երեկոյեան Փարիզի 8-րդ թաղամասի Hôtel du Collectionneur 
պանդոկի ընդունելութիւններու գլխաւոր սրահը լեցուն էր Հայ Եկեղեցւոյ զաւակներով, 
որոնք եկած էին աւելի լաւ ճանչնալու մեր եկեղեցւոյ կացութիւնը եւ իրենց 
զօրակցութիւնը յայտնելու ապագայ ծրագիրներուն։ Եկեղեցւոյ տնտեսապէս զօրակցելու 
այս ընթրիքի լօզունգն էր «Կառուցել մեր եկեղեցին աւանդականէն դէպի 
արդիականութիւն»։ Ընթրիքի սկիզբը բացման խօսքով հանդէս եկաւ Թեմական 
Խորհուրդի ատենապետ Փաթրիս ճօլօլեան։ Ապա Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
բեմ ելլելով ներկայացուց Հայ Եկեղեցին, համակարգիչի միջոցով պաստառի վրայ 
բացատրութիւններով։ Ան վերլուծեց եկեղեցւոյ, թեմի եւ ծուխի ըմբռնումը սուրբգրական 
եւ աւանդական տեսակէտէ, բաղդատելով ներկայիս Ֆրանսայի մէջ Հայ Եկեղեցւոյ 
պարզած կացութեան հետ։ Ան իր խօսքը եզրափակեց ներկայացնելով կարգ մը 
ծրագիրներ, որոնց գործադրութեան համար անհրաժեշտ է ունենալ անձնակազմ եւ 
տնտեսական միջոցներ։ Խօսքի աւարտին Սրբազանը դիմաւորուեցաւ յոտնկայս 
ծափողջոյններով։ Ապա Մայր Աթոռի եւ թեմիս բարերար Տէր եւ Տիկին Սարգիս եւ Միշէլլ 
Պետոյեան Սրբազան Հօր նուիրեցին 17-րդ դարու ձեռագիր մը։ 
 

ՄԱՏԱՂԻ  ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ  ԱԼՖՈՐՎԻԼԻ  ՄԷՋ  

Կիրակի 11 Հոկտեմբերին Ալֆորվիլի Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցին տօնախմբեց իր օծման 
տարեդարձը Ս. Պատարագով եւ մատաղօրհնութեամբ։ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեան պատարագեց, քարոզեց եւ հաղորդութիւն բաշխեց ներկայ հաւատացեալ 
խուռներամ բազմութեան։ Ներկայ էր նաեւ Գերշ. Տ. Գիւտ Արք. Նագգաշեան։ Իր քարոզին 
մէջ Սրբազան Հայրը շեշտեց եկեղեցւոյ օծման տարեդարձի կարեւորութիւնը՝ յիշելու 
համար եկեղեցւոյ հիմնադիրները, բարերարները, հոգեւորականներն ու ծառայողները։ 
Սրբազանը ըսաւ. «Տարեդարձները առիթներ են դէպի ապագայ նայելու։ Միասին 
աշխատելու՝ զօրացնելու համար եկեղեցին եւ իր ծրագիրները, եւ փոխանցելու աւելի 
հզօր եկեղեցի մեր զաւակներուն եւ թոռներուն»։ Տ. Տիրայր Քհնյ. Գըլըճեանը, որ 2009-էն ի 
վեր հոգեւոր հովիւն է եկեղեցւոյ, բարի գալուստ մաղթեց Սրբազան Հօր եւ 
շնորհակալութիւն յայտնեց այս այցելութեան եւ աղօթքներուն համար։ Պատարագի 
աւարտին տեղի ունեցաւ մատաղի օրհնութիւն, որմէ ետք ժողովուրդը սիրոյ սեղանի 
շուրջ մասնակից դարձաւ մատաղի ճաշին, Ալֆորվիլի քաղաքապետարանի 
Մշակութային Կեդրոնին մէջ, ներկայութեամբ քաղաքապետ Լիւք Քարվունասի, 
Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Փաթրիս ճօլօլեանի եւ այլ ծուխերու 
ատենապետներու եւ ներկայացուցիչներու։ 
 

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

ՓԱՐԻԶԻ  ՄԱՅՐ  ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ  ՏԱՐԵԴԱՐՁ  ԵՒ  ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ 	  

Կիրակի 4 Հոկտեմբերին Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ օծման 111-րդ 
տարեդարձին առթիւ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան պատարագեց, քարոզեց եւ 
մատաղօրհնութիւն կատարեց, առընթերակայ ունենալով եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. 
Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեանը։ Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ նոր օրհնուած 
միւռոնով ջրօրհնէք։ Նախորդ Կիրակի՝ 27 Սեպտեմբերին Ս. Էջմիածնի մէջ տեղի 
ունեցած էր միւռոնօրհնէք, որուն մասնակցած էր նաեւ մեր թեմակալ առաջնորդը եւ իր 
հետ բերած էր նոր օրհնուած միւռոնէն։ Ջրօրհնէքէն ետք պատարագիչ սրբազանը 
թափօրով առաջնորդուեցաւ եկեղեցւոյ բակը, ուր տեղի ունեցաւ մատաղի օրհնութիւնը 
եւ բաշխումը։ Մեր եկեղեցւոյ մէջ մատաղը Աստուծոյ հանդէպ շնորհակալութեան 
խորհրդանիշ մըն է եւ ոչ թէ մեր մեղքերու թողութեան համար զոհ։ 
	  
 

 

 
 

ՍՈՒՐԲԳՐԱԿԱՆ  ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ  ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ  

Չորեքշաբթի 14 Հոկտեմբերին սուրբգրական սերտողութիւն տեղի չունեցաւ, նկատի 
ունենալով որ նոյն օրը երեկոյեան Հայաստանի Դեսպանատունը ընդունելութիւն մը կը 
կազմակերպէր Հայաստանի անկախութեան տարեդարձի առթիւ։ Յաջորդ հանդիպումը 
տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի 21 Հոկտեմբերի ժամը 20-ին, Առաջնորդարանի 
«Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ Նախորդ հանդիպումին սկսած էինք կարդալ 
Մարկոսի Աւետարանը։ Բոլորդ հրաւիրուած էք մեր յառաջիկայ հանդիպումին։ Աւելի 
ջերմօրէն հրաւիրուած են անոնք, որոնք կը կարծեն որ անաստուած են կամ կը մտածեն 
որ եկեղեցին որեւէ դեր չունի խաղալիք մեր կեանքին մէջ։ 
 

	  

	  	  	  	  	   	  
	  
	  

NOUVELLE BREVES… 
 
 

- VISITE PASTORALE À DECINES Le week-end du 25 octobre, SE Mgr Vahan HOVHNAESSIAN effectuera une visite 
à l’église Sainte-Marie de Décines pour y rencontrer le Conseil Paroissial ainsi que les jeunes. Il célèbrera la messe 
dimanche, à 10h00.  
 
 
 
 
 

- LE BUREAU DU PRIMAT travaille sur deux publications : un calendrier qui inclura toutes les grandes fêtes de l'Eglise 
Apostolique Arménienne, ainsi que les événements importants annuels de nos paroisses de France. La deuxième 
publication sera un répertoire qui inclura les informations de contact des diverses paroisses de notre diocèse en France et 
dans les communautés arméniennes sous la juridiction de son éminence Mgr Hovhanessian en tant que Délégué 
Apostolique pour l'Europe occidentale. Si vous appartenez à une organisation arménienne qui programme une 
manifestation publique et importante en 2016 et que vous souhaitez la publier dans le calendrier diocésain 2016, veuillez 
entrer en relation avec le Bureau du Primat: bureauduprimat@yahoo.fr. 


